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DADOS INSTITUCIONAIS
1. IDENTIFICAÇÃO

Nome: Instituto Migrações e Direitos Humanos – IMDH
CNPJ: 03.591.517/0001-90
Endereço: Quadra 07, Conjunto C, Lote 01 - Varjão/Lago Norte
CEP: 71555-239 Brasília – DF
Fone/Fax: +55 (61) 3340-2689/3447-8043
Website: www.migrante.org.br
E-mail: imdh@migrante.org.br e imdh.diretoria@migrante.org.br
Facebook: institutomigracoes
Data de Fundação: 1999
Diretoria Estatutária:
Rosita Milesi, Presidente, CPF 168.024.970-34
Osmar Favretto, Tesoureiro, CPF 601.900.430-91
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 jurídica e social sobre o tema das migrações e do refúgio.

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, integração
sociolaboral, pastoral da Mobilidade Humana, defesa de direitos, implementação de políticas
públicas, articulação da rede de entidades socioassistenciais e enfrentamento ao tráfico de
pessoas.
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 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 e demais órgão oficiais do GDF necessitarem dos citados documentos.
 Propiciar, promover e apoiar iniciativas articuladas entre sociedade civil e órgãos
públicos em prol do avanço na legislação e políticas públicas em favor da causa dos
Migrantes e dos Refugiados e no enfrentamento ao tráfico de pessoas e assistências 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.
 Colaborar nos processos de integração de migrantes e refugiados no País, atuando o
quanto possível em parceria com outras organizações, órgãos de governo e órgãos
públicos de defesa de direitos, para favorecer, sobretudo, sua inserção e vivência
cidadã.
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Desenvolvimento dos Projetos
PROGRAMA I – Atendimento, Proteção, Promoção e Integração

Projeto 01. Acolhida, integração e assistência a pessoas refugiadas, solicitantes de
refúgio e apátridas

Objetivo:
Acolher, assistir, prestar acompanhamento jurídico e colaborar na integração de solicitantes
de refúgio, refugiados/as e apátridas, fortalecendo as ações articuladas entre o IMDH, as
entidades-membro da RedeMiR, o ACNUR, CONARE e demais envolvidos na causa.
Período de Realização: Serviço sistemático durante o período: de 01.01.2019 a 31.12.2019.
Descrição das Ações:
 Prestar atendimento assistencial e humanitário e promover a integração de
solicitantes de refúgio, apátridas e refugiados/as, inclusive reassentados/as, no Brasil;
 Fornecer orientações e encaminhamento a serviços públicos, e atuar na defesa dos
direitos;
 Prestar assessoria jurídica, analisar os casos, elaborar pareceres de elegibilidade e
subsidiar a análise e decisão do CONARE sobre as solicitações de refúgio;
Colaborar
com o CONARE e no Grupo de Estudos Prévios, para a devida instrução e

defesa das solicitações de refúgio e respectivos processos;
 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;
 Promover atividades voltadas a grupos específicos (especialmente mulheres e
crianças), voltadas ao fortalecimento de redes de apoio;
 Apoiar a realização de eventos relacionados ao Dia Mundial do Refugiado e outras
celebrações de integração intercultural.
Público alvo:
Solicitantes de Refúgio, Refugiados(as) e Apátridas que se encontram no Brasil, notadamente
os residentes nos Estados do Acre, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia,
Roraima, Amapá, Tocantins e no Distrito Federal.
Metas de Atendimento:
Atender todos os casos, estimados, segundo a série histórica e as tendências ou fluxos que
surgem na dinâmica migratória e de refúgio; 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 o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR e outros.
Recursos humanos envolvidos:
Assistente de integração, assistente jurídico, auxiliar administrativo, assistente de secretaria,
gerente administrativo/financeiro, assistente administrativo/financeiro, comunicadora social,
assistente sociolaboral, assessora de diretoria, voluntários e diretoria do IMDH.
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Abrangência territorial:
Nacional, com ênfase nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Acre,
Roraima, Tocantins, 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.
**************************************
Desenvolvimento do Projeto 01
1.1. Introdução
No âmbito do presente projeto, o IMDH atua para proteger, assistir e colaborar na
integração de pessoas refugiadas, solicitantes de refúgio e apátridas, trabalhando em parceria
com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e o Comitê Nacional
para Refugiados do Ministério da Justiça (CONARE/MJ). O público-alvo do projeto inclui
também venezuelanos que possuem Residência Temporária com base na Portaria
Interministerial nº9/2018, pois se avalia que a crise que motiva sua saída da Venezuela se
configura como uma situação de Grave e Generalizada Violação de Direitos Humanos,
indicando que, mesmo aqueles que não solicitam refúgio, podem estar em necessidade de
proteção internacional.
Apresentamos adiante o perfil da população atendida pelos Setores de Integração e
Proteção de Refugiados em 2019 no Distrito Federal e, eventualmente, em outras Unidades da
Federação, exceto Roraima, onde funciona, desde 2018, o IMDH Solidário, cujos serviços estão
relatados em capítulo específico (Projeto 3). Relatamos, na sequência, os atendimentos
prestados nas áreas de Acolhida e Apoio Socioassistencial; Proteção e Documentação; e as
parcerias formadas para a viabilização de cursos de “Introdução de Imigrantes e Refugiados ao
Idioma e à Cultura Brasileira”. Por fim, abordamos os resultados obtidos com o Diagnóstico
Participativo de 2019.
Vale ressaltar que a capacidade do IMDH de atender as demandas apresentadas pelo
público-alvo no atendimento direto é potencializada por uma vigorosa atuação no âmbito da
incidência política. Sobre este tema, consultar Relatório próprio.

1.2. Perfil da População Beneficiada
Em 2019, os Setores de Integração e Proteção de Refugiados atenderam 1260 pessoas,
representando um aumento de mais de 40% em relação ao total de atendidos no ano
anterior, reflexo, principalmente, do fluxo migratório venezuelano. Observou-se não só um
crescimento no número de recém-chegados ao Brasil, mas também uma intensificação do
processo de deslocamento interno de pessoas que chegaram ao País em anos anteriores e
estavam vivendo em Boa Vista-RR. Retrato disso é o fato de que cerca de 30% do total de
atendidos chegaram ao Brasil em 2019 (394 pessoas) e mais de 70% (910 pessoas) procuraram
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o IMDH pela primeira vez neste ano. Considerando que a maioria dos beneficiários se dirige ao
instituto tão logo chega ao Distrito Federal, fica evidenciado esse movimento de interiorização.
Trata-se de uma intensificação de tendência já observada em 2018: com as
dificuldades de integração local enfrentadas em Roraima e a falta de perspectivas de
normalização da situação na Venezuela, é cada vez maior o número de pessoas que continua o
trajeto migratório rumo a outras regiões brasileiras, dentre as quais figura o Distrito Federal.
Esse processo ocorre por vários meios, entre eles: o programa oficial de interiorização,
mantido pelo Governo Federal, em articulação com agências das Nações Unidas e com
organizações da sociedade civil; programas de integração realizados por organizações de fé e
entidades não-governamentais; e, em maior proporção, por movimentos espontâneos dos
próprios imigrantes, que começam a estabelecer também suas redes formais e informais pelo
Brasil.
Outra tendência do fluxo migratório venezuelano que se delineou em 2019 é que os
indivíduos que chegaram a Brasília em anos anteriores e lograram alcançar certo grau de
estabilidade, passaram a promover a reunificação familiar, trazendo familiares que ainda
estavam no país de origem ou em Roraima. Isso provocou alterações importantes no perfil
demográfico das pessoas atendidas, com o aumento da proporção de mulheres e crianças,
conforme será demonstrado mais adiante. Como resultado desses processos, notou-se um
incremento no número de pessoas em situação de vulnerabilidade, pois mesmo indivíduos que
já haviam alcançado a autossuficiência, passaram a demandar ajuda novamente, com a
redução da renda per capita ocasionada pela ampliação do núcleo familiar residente no Brasil.
Nesse contexto, a proporção de nacionais da Venezuela no total de pessoas atendidas
passou de 23% em 2018, para 61% em 2019, conforme demonstrado no Gráfico 1.1 a seguir.
Na sequência, os países de origem de maior incidência são Cuba (8%), Paquistão (6%),
Bangladesh (4%) e Gana (3%). Entre os cubanos, uma proporção importante corresponde a
pessoas recém-chegadas, indicando a continuidade desse fluxo que adquiriu maior expressão
em 2018 (quando respondeu por 12% das pessoas atendidas). Com relação aos demais países,
observa-se uma redução no número de novas chegadas, mesmo já havendo comunidades bem
estabelecidas em Brasília.

Tabela 1.1 Distribuição por nacionalidade e condição migratória

País de
Nacionalidade

Afeganistão
África do Sul
Angola
Argentina
Bangladesh
Benim
Camarões

Solicitantes
de Refúgio

Refugiados

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

Nº Total de
Pessoas
Atendidas

2
1
2
1
51
2
0

0
0
0
0
2
1
7

0
0
0
0
0
0
0

2
1
2
1
53
3
7

8
Colômbia
Costa do Marfim
Cuba
Egito
El Salvador
Etiópia
Filipinas
Gâmbia
Gana
Guiné (Conacri)
Guiné-Bissau
Iêmen
Índia

11
2
96
3
0
2
3
1
34
3
3
2
7

4
0
6
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1

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

15
2
102
3
1
2
3
1
34
4
3
2
8

Irã
Iraque
Itália
Jordânia
Líbia
Marrocos
México
Moçambique
Níger
Nigéria
Palestina
Paquistão
Paraguai
Peru
Quênia
RDC - Congo
Senegal
Síria
Somália
Sudão
Togo
Tunísia
Turquia
Uganda
Venezuela
Total de Não
Nacionais

1
1
1
1
2
12
2
1
1
9
1
51
0
3
2
5
29
5
1
2
9
1
5
1
260

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
26
1
0
0
8
0
26
0
4
1
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
504

1
1
1
1
2
12
2
1
1
9
3
77
1
3
2
13
29
31
1
6
10
1
5
1
764

632

91

504

1227

Brasil*

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

33
1260
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Gráfico 1.1 - Distribuição por Nacionalidade

No que diz respeito à condição migratória das pessoas atendidas, o Gráfico 1.2 retrata
que 50% são solicitantes de refúgio, 40% são venezuelanos com residência temporária, 7% são
refugiados e 3% são dependentes nascidos no Brasil. Nota-se uma redução na proporção de
refugiados atendidos em relação a 2018 (quando representaram 18% do total), que pode ser
atribuída a diversos fatores, notadamente: entre os refugiados atendidos em anos anteriores,
muitos já estão integrados e estabilizados no Brasil e não mais precisam procurar o IMDH para
assistência. Há, inclusive, alguns que deixaram de ser refugiados por terem se naturalizado.
Afora isso, há também pessoas que deixaram o Brasil, seja para retornar ao país de origem, ou
em busca de melhores oportunidades de integração em outros países.

Gráfico 1.2 - Distribuição por condição migratória
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Com relação ao gênero, o Gráfico 1.3 demonstra a continuidade da tendência
observada em 2018 de aumento da proporção de mulheres, alcançando 39% da população
atendida. Este aumento se explica pelo já mencionado movimento de reunificação familiar de
nacionais da Venezuela, mas também pelo crescente número 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, principalmente nos fluxos migratórios provenientes da
Venezuela e de Cuba.
Gráfico 1.3 – Distribuição por gênero – Comparativo 2017, 2018 e 2019

Igualmente marcante é a tendência de alta na proporção de crianças e adolescentes,
retratada no Gráfico 1.4. Para mais informações sobre os atendimentos específicos prestados a
esse público, consultar o relatório do Projeto 8.
Gráfico 1.4 – Distribuição por gênero – Comparativo 2017, 2018 e 2019
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Quanto ao estado de residência das pessoas atendidas, observa-se no Gráfico 1.5 a
prevalência do Distrito Federal (85%), seguido por Goiás (10%) e Mato Grosso (2%). Destaca-se
que, nos dois primeiros casos, os atendimentos são realizados majoritariamente de forma
presencial na sede do IMDH, em Brasília. Já no Mato Grosso, trata-se de pessoas atendidas em
parceria com o Centro Pastoral do Migrante de Cuiabá, para fins de concessão da bolsa
subsistência nos termos do convênio firmado entre IMDH e ACNUR.

Gráfico 1.5 – Distribuição por UF de Residência

Considerando apenas as pessoas que residem no Distrito Federal (1077 pessoas), o
Gráfico 1.6 demonstra grande dispersão territorial, sendo Taguatinga (18%), São Sebastião
(14%) e Samambaia (12%) as localidades de residência com maior incidência de pessoas em
situação de refúgio.

Gráfico 1.6 – Localidade de Residência no DF
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1.3. Acolhida e Apoio Socioassistencial
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 (Pedido de refúgio ou de 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 explicadas pessoalmente e entregues por escrito, em folhetos nos
idiomas 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, sua comunicação em situações cotidianas. Em 2019, foram prestados
2873 atendimentos de orientação sobre acesso a direitos e serviços.
Nesse ano, observou-se um aumento da chegada de pessoas em situação de
vulnerabilidade, principalmente entre os nacionais da Venezuela. Além da proporção elevada
de crianças, idosos e gestantes, há pessoas com doenças graves que, no país de origem já não
conseguiam ter acesso ao tratamento especializado de que necessitam e chegam ao Brasil com
a saúde bastante fragilizada. Nesses casos, a inserção nos serviços públicos de saúde e
assistência social deve ser feita de maneira célere. Por essa razão, além das orientações gerais
prestadas no primeiro atendimento, houve, ainda, 558 encaminhamentos para Centros de
Referência e Assistência Social (CRAS), 626 Encaminhamentos para o Sistema Único de Saúde
(SUS) e 56 para a Central de Vagas do UNISUAS, responsável pela distribuição de vagas dos
albergues públicos para pessoas em situação de rua.
Nos casos mais vulneráveis, o IMDH também fornece apoio socioassistencial direto,
com destaque para a concessão de auxílio financeiro emergencial para múltiplos propósitos
(Bolsa Subsistência), por períodos entre 1 e 3 meses, conforme critérios de vulnerabilidade,
que consideram questões como: tempo desde a chegada ao Brasil; a presença de crianças,
idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas e/ou graves no núcleo familiar; famílias
monoparentais; pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, sob risco elevado de
recorrerem a estratégias negativas de sobrevivência (como mendicância, trabalhar em troca
de alimentação ou moradia, entre outros).
Diante do aumento no número de beneficiários que se enquadram nos critérios de
vulnerabilidade e buscando maior segurança, em 2019, houve aprimoramento dos
procedimentos de concessão do benefício no âmbito do Convênio firmado com o ACNUR. A
partir do mês de julho, o benefício que antes era fornecido em cheque, passou a ser
depositado em um cartão pré-pago, que pode ser utilizado como cartão de débito ou para
efetuar saques em casas lotéricas e caixas eletrônicos.
Comparada a outras modalidades de ajuda humanitária, a assistência financeira multipropósito confere aos beneficiários maior grau de escolha, flexibilidade, autonomia e
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dignidade. Em 2019, 423 pessoas foram beneficiadas com a concessão da bolsa subsistência,
sendo cerca de 90% com recursos provenientes do Convênio firmado entre IMDH e ACNUR,
9% com a Porticus e 1% de outras fontes mobilizadas pelo instituto. A Tabela 1.2 retrata o
perfil demográfico dos beneficiários da bolsa subsistência:
Tabela 1.2 - Pessoas assistidas com bolsas subsistência

Masculino

Feminino

Total

Faixa etária
em números

em %

em números

em %

em números

em %

0 a 4 anos

30

15%

24

11%

54

13%

5 a 17 anos

62

31%

57

25%

119

28%

18 a 59 anos

102

51%

133

60%

235

56%

6

3%

9

4%

15

3%

200

47%

223

53%

423*

100%

60 anos ou mais
Total:
Países
origem:

de

Venezuela (85%), Cuba (4%), Brasil (2%), Colômbia (2%), Marrocos (1%), Paquistão
(1%), Peru (1%), Outros (4%).

*Obs.: Esse número não inclui as pessoas atendidas em Roraima.

Outra forma de apoio financeiro é a concessão de auxílio transporte para facilitar o
deslocamento dos beneficiários para fins de documentação, participação em entrevistas de
emprego, aulas de português, reuniões promovidas pelo IMDH, entre outros. Em 2019, 851
pessoas receberam este auxílio, sendo 53% financiados com recursos do convênio firmado
entre o IMDH e o ACNUR, 42% com Acordo Porticus e 5% de outras fontes.
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 2019, foram distribuídas 354 cestas básicas e 323 pessoas
foram beneficiadas com doações de materiais diversos (173 por este projeto 3 e 150 pelo
projeto 7 – Pastoral da Mobilidade Humana). O Instituto também mobilizou voluntários para
apoiar de forma mais próxima os casos de maior vulnerabilidade, inclusive com visitas
domiciliares.

1.3.1 - Casa de Passagem Raio de Luz, em Brasília
Para além das pessoas atendidas diretamente, o IMDH também estabeleceu parceria
com a Caritas Arquidiocesana de Brasília, que mantém um abrigo temporário para
venezuelanos que participam do processo de interiorização da Operação Acolhida, e
permanecem na cidade por alguns dias, em trânsito rumo a outras localidades no País. No
âmbito dessa parceria, o IMDH apoia a acolhida e hospedagem dos migrantes em trânsito pela
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Capital. Este apoio contempla: alimentação, itens de higiene, roupas e outros produtos,
brinquedos para as crianças, enfim, o que há de mais urgente para o funcionamento da Casa.
Iniciada esta parceria em novembro de 2019, já foram acolhidos e o IMDH apoiou 133
pessoas migrantes e solicitantes de refúgio venezuelanos.

1.3.2 - Apoio a indígenas warao em Brasília
Em novembro de 2019, foram identificados alguns grupos de indígenas venezuelanos
da etnia Warao, vivendo acampados nas ruas de Brasília, por não terem se adaptado às
condições oferecidas pelos abrigos públicos. Trata-se de uma população que requer atenção
específica, pois, para garantir o atendimento às necessidades básicas, identificação de casos de
proteção e referenciamento a serviços públicos, há que se respeitar também seus hábitos
culturais, segundo legislações internacionais e nacionais sobre os povos indígenas.
Um grupo se estabeleceu nas imediações da rodoviária interestadual e pediu apoio
urgente. O IMDH colaborou, em situação emergencial, com a doação de cestas básicas,
cobertores, roupas e fraldas. Mas, visando algo mais consistente, o IMDH atuou em parceria
com o ACNUR e órgãos públicos para estabelecer canais de comunicação com os grupos
recém-chegados; identificar o perfil dos indivíduos e respectivas necessidades; reconhecer
lideranças comunitárias; e estabelecer vínculos de confiança com o grupo. Considerando que a
interiorização de indígenas Warao tem apresentado tendência de crescimento não só em
Brasília, mas também em outros locais do País, o instituto tem mantido contato regular com
outras entidades da RedeMiR (notadamente em Goiânia, Cuiabá e, Belém), de modo a
compartilhar experiências e práticas no atendimento a essa população, sempre com vistas a
qualificar a atenção prestada.

1.4. Proteção e Documentação
As atividades do setor de proteção se concentraram em três principais eixos: (i)
colaboração com o Comitê Nacional para Refugiados (Conare), (ii) assistência e
aconselhamento jurídico a refugiados, refugiadas, solicitantes do reconhecimento da condição
de refugiado e, imigrantes, e (iii) incidência.
O primeiro eixo se refere à representação da sociedade civil junto ao Comitê Nacional
para Refugiados (Conare), o que inclui, principalmente, as seguintes atividades:


análise de casos que serão discutidos nas respectivas plenárias do Conare, e
que envolvem, entre outros, indeferimento, cessação, extensão ou perda da
condição de refugiado;



pesquisas de país de origem (Country of Origin Information –COI), com o fim de
subsidiar a defesa dos casos;



entrevistas de elegibilidade de pessoas de interesse, garantindo melhor acesso
à informação e aconselhamento jurídico aos solicitantes de reconhecimento da
condição de refugiado;
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participação em reunião prévia à Reunião Técnica do CONARE, ocasião em que
as organizações da sociedade civil, Defensoria Pública da União e ACNUR
debatem os casos e preparam subsídios sobre os processos agendados para
análise;



participação no Reunião Técnica , em conjunto com representantes do Conare,
com o fim de avaliar e emitir opinião sobre os casos que serão debatidos e
votados em plenária; e



participação na Plenária do Conare.

O segundo eixo consiste na assistência jurídica extrajudicial e aconselhamento jurídico
a refugiados, refugiadas, solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado e,
imigrantes. As principais atividades nesse eixo de atuação são as seguintes:


orientação jurídica sobre o processo de reconhecimento da condição de
refugiado;



realização de recursos face ao indeferimento do reconhecimento da condição
de refugiado;



orientação jurídica sobre o processo de reunião familiar, visto, autorização de
residência e extensão da condição de refugiado;



apoio a refugiados para requerimento de visto para reunião familiar
(manifestação de vontade) ou para autorização de viagem perante o CONARE;



entrevistas de elegibilidade de pessoas de interesse, garantindo melhor acesso
à informação e aconselhamento jurídico aos solicitantes de reconhecimento da
condição de refugiado;



orientação jurídica sobre processos de regularização migratória provenientes
de regulamentos específicos;



orientação jurídica sobre o processo de naturalização;



orientações jurídicas diversas;



encaminhamento à Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Distrito
Federal, quando aplicável;

Os atendimentos a imigrantes serão relatados em espaço próprio, privilegiando-se,
nesta seção, os atendimentos aos refugiados, refugiadas, solicitantes de reconhecimento da
condição de refugiado e, nacionais da República Bolivariana da Venezuela. Da mesma forma, o
terceiro eixo de atuação, que consiste em ações de incidência, será relatado em espaço
próprio por se vincular a projeto específico.

1.4.1. Participação na Reunião Técnica Preliminar (Estudos Prévios - GEP) e Plenárias
do Conare
A Reunião Técnica (anteriormente denominada Grupo de Estudos Prévios – GEP) é um
momento de debate, troca de informações e planejamento que reúne o corpo técnico dos
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membros do Comitê Nacional para Refugiados e organizações da sociedade civil. As reflexões,
opiniões e propostas ali emitidas são encaminhadas à reunião plenária, para análise e decisão.
As reuniões são convocadas pela Coordenação-Geral do Conare e acontecem
geralmente com antecedência média de uma semana em relação à Plenária. Nestas reuniões é
feita análise de processos, elabora-se propostas de políticas públicas no âmbito do refúgio, e
discutem-se problemas concretos e possíveis soluções.
No âmbito dos pedidos de refúgio, o Setor realiza entrevistas de elegibilidade, faz
pesquisas de país de origem, elabora pareceres, opiniões prévias e defesa de casos. Além
disso, é dado suporte às solicitações de reunião familiar e autorização de viagem, bem como à
elaboração de recursos ao Ministro da Justiça e Segurança Pública.
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, no âmbito da legislação de migração.
Em 2019, embora tenham sido realizadas 10 (dez) reuniões plenárias do Conare, as
Reuniões Técnicas não precederam todas as plenárias. Assim, foi solicitado às organizações da
sociedade civil que enviassem por e-mail os casos de interesse a serem pautados para
discussão na Reunião Ordinária.
De qualquer forma, cumpre ressaltar que as organizações da sociedade civil,
independentemente de convocação das Reuniões Técnicas, tem se reunido periodicamente
para a preparação dos casos de interesse e melhor articulação dos atores interessados.
Tabela 1.3 – Reuniões Ordinárias
145ª Reunião Ordinária – 05 de Dezembro de 2019.
144ª Reunião Ordinária - 13 de novembro de 2019
143ª Reunião Ordinária – 03 de Outubro de 2019.
142ª Reunião Ordinária – 06 de Setembro de 2019.
141ª Reunião Ordinária – 26 de Julho de 2019.
140ª Reunião Ordinária - 14 de Junho de 2019.
139ª Reunião Ordinária - 31 de Maio de 2019.
138ª Reunião Ordinária - 26 de Abril de 2019.
137ª Reunião Ordinária - 29 de Março de 2019.
136ª Reunião Ordinária - 25 de Janeiro de 2019.
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Dentre os temas debatidos nas reuniões, destacamos as preocupações da sociedade
civil com relação à obrigatoriedade do Sistema eletrônico SISCONARE para todas as
solicitações de reconhecimento da condição de refugiado, conforme Resolução Normativa nº
29, de 14 de junho de 2019. A obrigatoriedade foi excepcionada exclusivamente com relação a
Pacaraima-RR.
Ademais, temas como a revalidação de diplomas, regularização migratória dos médicos
cubanos e a regularização dos senegaleses com protocolo de refúgio anterior a 21/11/2017
também foram pauta das reuniões. Destacam-se, especificamente, as discussões que deram
ensejo à decisão da Plenária de Junho de 2019 reconhecendo a situação de grave e
generalizada violação de direitos humanos na República Bolivariana da Venezuela, que
facilitou sobremaneira o deferimento da condição de refugiado aos solicitantes provenientes
desse país.
De fato, esse reconhecimento viabilizou, posteriormente, em dezembro de 2019, a
concessão do reconhecimento do refúgio a 21.432 nacionais da República Bolivariana da
Venezuela, traduzindo-se em um importante passo para maior garantia de proteção a essas
pessoas.
1.4.2. Implantação do sistema eletrônico Sisconare
Dentre as atividades compreendidas no presente eixo de atuação, destaca-se a intensa
atuação do IMDH no tocante à implantação do Sistema do Comitê Nacional para Refugiados
(Sisconare) – sistema eletrônico de solicitação do reconhecimento da condição de refugiado.
De fato, o sistema passou por um processo de testes e efetivação no ano de 2019, contando
com a atuação do Instituto Migrações e Direitos Humanos no Projeto-Piloto, sob a
coordenação do Conare e da Polícia Federal, base para a implementação em âmbito nacional.
Integrantes do Instituto colaboraram na fase de concepção do sistema e, posteriormente, dos
treinamentos oferecidos pelo Ministério da Justiça, a fim de dominar suas interfaces,
funcionalidades e participar da elaboração de um plano de transição adequado para alterações
exigidas pelo novo sistema. Ressalta-se, aqui, que as organizações da sociedade civil são
fundamentais para auxiliar no preenchimento dos formulários do Sisconare e do Sistema de
Registro Nacional Migratório (SisMigra), plataforma digital da Polícia Federal, a fim de reduzir o
tempo de espera para atendimento nos postos da PF e confirmar as orientações sobre os
documentos necessários para efetivação do pedido de reconhecimento da condição de
refugiado.
Durante as fases de criação e de implantação, foi amplamente evidenciada pelos
profissionais do IMDH a importância de advertir - em diversos idiomas, ao menos, Português,
Inglês, Francês e Espanhol - os (as) interessados (as) em solicitar o reconhecimento da
condição de refugiado (a) de que o preenchimento do formulário online, disposto no
Sisconare, não é suficiente para instaurar o processo. É necessário comparecer
presencialmente a um posto da Polícia Federal a fim de validar o pedido e a documentação
exigida. Se não forem dadas informações claras e compreensíveis sobre esta exigência, as
pessoas correm o risco de não se apresentar e, em consequência, não terem efetivada a
solicitação.
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Com a publicação da Resolução Normativa nº 29, em 14 de junho de 2019, o Sisconare
foi introduzido, em âmbito nacional, como o sistema de processamento das solicitações de
reconhecimento da condição de refugiado de que trata a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997.
Aqui, faz-se importante ressaltar que a Diretora do IMDH salvaguardou a necessidade de
conferir prazo de um ano, contado a partir da publicação da Resolução Normativa nº 29, para
que aqueles que solicitaram o reconhecimento da condição de refugiado antes da inserção
nacional do Sisconare possam fazer um recadastramento. Neste prazo, todos os solicitantes
teriam que, necessariamente, encaminhar-se à Polícia Federal para renovar seu protocolo de
refúgio.
Cumpre destacar que, embora o avanço tecnológico e a digitalização dos processos
possam dinamizar e garantir maior celeridade aos julgamentos das solicitações é bem verdade,
igualmente, que muitos solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado possuem
grande dificuldade com o novo sistema, o que implica em um aumento considerável da
atuação do Instituto para garantir o acesso às pessoas de interesse a referido sistema. Ainda,
destaca-se que, a generalização da obrigatoriedade enfrenta desafios em localidades em que o
sinal de internet é precário, notadamente em Roraima, que possui um alto fluxo de migrantes
e refugiados.
Tabela 1.4 – Reuniões Ordinárias
Participação do IMDH na implantação do Sisconare
O Sisconare é o sistema por meio do qual se solicita o reconhecimento da condição de refugiado no
Brasil, e por meio do qual essas solicitações são processadas.
22/01

Ir. Rosita Milesi, Ludmylla Souto e Paula Coury (IMDH) reuniram-se na sede do Instituto
Migração e Direitos Humanos com as representantes do Conare, Gabriella Vieira Oliveira
Gonçalves e Luana Castelo Branco, para tratar sobre cooperação para fase de testes do
SISCONARE.

28/01
a
04/02

Ludmylla Souto (IMDH) acompanhou no Conare o processo de implementação do projeto
piloto de recadastramento, durante o qual foi possível identificar e sanar falhas no sistema.
No total, 24 solicitantes de refúgio foram recadastrados, atestando a viabilidade do novo
sistema.

13/02

Ir. Rosita Milesi e Paula Coury (IMDH) participaram de reunião conduzida pelo Diretor do
Departamento de Migrações do Ministério da Justiça, Sr. André Furquim, com o objetivo de
apresentar aos membros do Comitê Nacional para Refugiados o SISCONARE.

20/02

Ir. Rosita Milesi e Paula Coury (IMDH) participaram de reunião no Ministério da Justiça com
representantes do Conare, Polícia Federal, Cáritas e Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados
a fim de planejar as etapas seguintes do teste de implementação do SISCONARE.

25/02

Ludmylla Souto e a voluntária Fernanda Gonçalves (IMDH) participaram de treinamento
para utilização do SISCONARE oferecido pelo Conare na sede do Ministério da Justiça.

01/03

Ludmylla Souto (IMDH) esteve na sede da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de
Brasília para acompanhar a validação do recadastramento no SISCONARE.

08/03

A Ir. Rosita Milesi (IMDH) esteve na Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Brasília
para acompanhar o processo de revalidação do recadastramento no SISCONARE, colaborar
na avaliação do sistema e apoiar os solicitantes que na ocasião estavam sendo atendidos,
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bem como levar sugestões aos atores envolvidos na implementação do sistema.
11/03

A Ir. Rosita Milesi e Ludmylla Souto (IMDH) participaram da reunião de avaliação da fase de
testes e Projeto-Piloto do SISCONARE, juntamente com representantes da Cáritas, da Polícia
Federal e do Conare na sede do Ministério da Justiça.

12/06

Ir. Rosita Milesi participou, no Ministério da Justiça, de nova reunião de avaliação e
prospectivas do projeto piloto do SISCONARE.

1.4.3. Entrevistas de elegibilidade
As entrevistas de elegibilidade compõem uma fase essencial à instrução do processo
de reconhecimento da condição de refugiado e representam a principal oportunidade para
apresentar as informações necessárias à apreciação dos principais fatos materiais que
caracterizam o mérito da solicitação. Durante a entrevista é feito o preenchimento de um
formulário elaborado pelo setor, de forma a organizar as informações prestadas pelo
solicitante e as informações alcançadas por meio de uma aprofundada pesquisa de país de
origem.
O Conare realiza, por meios eletrônicos, entrevistas de elegibilidade realizadas por
oficiais, que subsidiarão os futuros pareceres de deferimento ou indeferimento da solicitação
da condição de refugiado. O IMDH, enquanto organização da sociedade civil, também realiza
entrevistas de elegibilidade, com o fim de prover assistência aos solicitantes da condição de
refugiado que procurem o Instituto. Além das realizadas pelo IMDH, o Assistente de Proteção
também ouve e analisa as entrevistas realizadas pelos oficiais do CONARE.
Em 2019, as entrevistas de elegibilidade foram realizadas presencialmente no
escritório do IMDH, em Brasília, nas línguas portuguesa, espanhola, francesa ou inglesa. Em
algumas situações, foram realizadas entrevistas com o apoio de intérpretes para o idioma do
país de origem do solicitante de refúgio.
Nesse sentido, uma das maiores dificuldades que foi percebida na realização das
entrevistas é a questão linguística. Nota-se que, no que tange principalmente aos nacionais do
Paquistão e de Bangladesh, uma parcela significativa dos solicitantes se expressa apenas em
línguas locais (urdu, pashto, bengali).
Por esse motivo, na maioria das entrevistas com solicitantes de tais nacionalidades,
apenas foi possível obter informações através do auxílio de intérpretes. O problema consiste
na indisponibilidade de tradutores “oficiais”, razão pela qual contamos com o apoio de
intérpretes trazidos pelos próprios solicitantes, que, apesar da boa vontade, nem sempre
possuem a capacidade e conhecimento técnico adequados. Mas, não deixa de ser importante
esta valiosa colaboração para viabilizar a compreensão e análise de cada caso.
O Setor de Proteção do IMDH também 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
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de fatos novos e esclarecer a motivação do requerimento, assim como são consultados o
Parecer de Elegibilidade do Conare e também a entrevista realizada pela Coordenação.
Por fim, destaca-se que o IMDH também auxiliou o Grupo de Estudos Prévios em
entrevistas de elegibilidade, com o fim de sanar eventuais dúvidas a respeito da entrevista
realizada pelo oficial do Conare e garantir maior segurança jurídica à decisão Plenária.
Em 2019, o setor de proteção do IMDH realizou entrevistas de elegibilidade com 23
pessoas solicitantes de refúgio. Na tabela a seguir, registra-se os países de procedência e
número de pessoas atendidas:
Tabela 1.5 – Entrevistas presenciais de elegibilidade
Angola

1

Guiné Bissau

1

Bangladesh

3

Iêmen

1

RDC (Congo)

3

México

1

Cuba

1

Paquistão

4

Gâmbia

1

Turquia

5

Gana

1

Uganda

1

É importante destacar que a entrevista com várias pessoas procedentes da Turquia
tem relação direta com a criminalização do movimento Hizmet (palavra que significa serviço
em turco), também conhecido por movimento Gülen, que possui milhões de seguidores na
Turquia e no mundo. Esse movimento advoga a importância da cooperação e do diálogo, prega
a importância da ética na educação, na mídia, e na vida pública, e tem como importante
elemento identitário a oposição ao uso do Islã como ideologia política1. Apesar disso, o
governo turco enquadra referido grupo como uma organização terrorista. Entre os
processados e condenados sob a acusação de terrorismo na Turquia incluem-se jornalistas,
funcionários públicos, professores e políticos, bem como policiais e militares2.
Destaca-se, ainda, a entrevista com um nacional do México, local em que ocorrem os
chamados “sequestros expressos”, praticados por determinados militares e traficantes de
armas e drogas, que possuem como alvo pessoas de todos os níveis socioeconômicos. O
sequestro acontece de forma rápida e as vítimas são mantidas até que pequenos pagamentos
sejam cumpridos ou, se possível, utilizam a vítima para sacar todo seu dinheiro do banco.
Quase 1.200 sequestros ocorreram no México entre janeiro e março de 20183, deixando sérios
abalos psicológicos em suas vítimas que, por vezes, procuram refúgio em outro país.
UK Government, Home Office. Country Policy and Information Note Turkey: Gülenist movement.
Disponível
em:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
682868/Turkey_-_Gulenists_-_CPIN_-_v2.0.pdf.
2
Human Rights Watch. Relatório de 2018 sobre a Turquia. Disponível em: https://www.hrw.org/worldreport/2019/country-chapters/turkey
3
Hundreds of people in Mexico are kidnapped every year. And the problem’s getting worse. Disponível
em: https://www.vox.com/2018/5/11/17276638/mexico-kidnappings-crime-cartels-drug-trade)
1
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Outro movimento que merece atenção é o dos nacionais de Cuba. A maior parte dos
solicitantes indica que as restrições à liberdade, a falta de emprego e a falta de perspectiva os
levaram a sair do país, sem trazer elementos ou fatos específicos. Dessa forma, muitos
cubanos poderão ter negado o reconhecimento da condição de refugiado pelo não
preenchimento dos requisitos de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião,
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, ou, ainda, por motivo de grave e generalizada
violação de direitos humanos, presentes no art. 1º, incisos I e III, respectivamente, da Lei de
Refúgio nº 9.474 de 22 de julho de 1997.
Por fim, destaca-se a entrevista realizada com o solicitante nacional da Gâmbia,
produto de uma proposta coletiva da Reunião Técnica (Grupo de Estudos Prévios), para fins de
verificação de potencial retirada de pauta de seu caso da lista de indeferimentos. Após a
entrevista de elegibilidade realizada pelo IMDH, em sua sede em Brasília, verificou-se que,
realmente, os fatos materiais não subsidiavam o requerimento da solicitação do
reconhecimento da condição de refugiado. Neste caso, o IMDH ofereceu auxílio e orientação
para a busca de alternativas para regularização migratória.
1.4.4. Assistência jurídica extrajudicial
Os processos de regularização migratória e refúgio podem implicar diversas dúvidas de
cunho jurídico, considerando o desconhecimento sobre a legislação do país em que a pessoa
de interesse se encontra. Dessa forma, o setor de proteção prestou auxílio oferecendo-lhes
orientações pontuais em resposta às diversas demandas que foram apresentadas. Diante do
diagnóstico de casos mais complexos que se apresentaram e que necessitaram uma
intervenção específica, encaminhamos os casos aos órgãos responsáveis.
Dentre os atendimentos diversos prestados, incluem-se (i) orientação jurídica sobre o
processo de reconhecimento da condição de refugiado; (ii) realização de recursos face ao
indeferimento do reconhecimento da condição de refugiado; (iii) orientação jurídica sobre o
processo de reunião familiar (visto, autorização de residência e extensão da condição de
refugiado); (iv) representação de refugiados perante o Conare para requerimento de visto para
reunião familiar (manifestação de vontade); (v) representação de refugiados ou solicitantes do
reconhecimento da condição de refugiado perante o Conare para autorização de viagem; (vi)
entrevistas de elegibilidade de pessoas de interesse; (vii) orientação jurídica sobre processos
de regularização migratória provenientes de regulamentos diversos; (viii) orientação jurídica
sobre o processo de naturalização; (ix) orientações jurídicas diversas; (x) encaminhamentos à
Defensoria Pública da União, Polícia Federal ou Sindicatos, quando aplicável.
Em 2019, o setor de proteção realizou 159 atendimentos especificamente jurídicos,
dos quais 103 atendimentos a refugiados, refugiadas, solicitantes do reconhecimento da
condição de refugiado e, nacionais da República Bolivariana da Venezuela.
Dentre os atendimentos especificamente jurídicos, destaca-se o atendimento em favor
de um nacional da Bolívia, de alto perfil, que solicitou o reconhecimento da condição de
refugiado no Brasil, mas foi sequestrado na fronteira e encaminhado ao cárcere em seu país de
origem. Considerando-se a complexidade do caso, foram realizadas reuniões e
encaminhamentos tanto à Defensoria Pública da União, para representação legal, quanto ao
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Comitê Internacional da Cruz Vermelha, com o fim de averiguar a situação carcerária do
solicitante.
Ainda, destacam-se os atendimentos aos nacionais da República Bolivariana da
Venezuela, com o fim de esclarecer as diferenças entre o reconhecimento da condição de
refugiado e a residência temporária, com base da Portaria nº 9, de 14 de março de 2018
(alterada pela Portaria nº 02, de 15 de maio de 2019). Verificou-se uma incompreensão
profunda a respeito dos direitos conferidos por cada instituto legal e o respectivo grau de
proteção.
a) Orientação para Reunião Familiar
Com base no princípio da unidade familiar, previsto no art. 226 da Constituição da
República Federativa do Brasil e no art. 17 da Convenção Americana de Direitos Humanos, a
pessoa refugiada pode solicitar a reunião familiar de cônjuge ou companheiro, ascendentes
até o segundo grau, descendentes até o segundo grau, irmão entre outras hipóteses, nos
termos da Portaria nº 12 de 2018. Considerando-se o volume de atendimentos específicos na
temática, entendeu-se por bem destacar referidos atendimentos.
No ano de 2019, o Setor de Proteção realizou 158 atendimentos de orientação para
reunião familiar. No total, foram 46 pessoas atendidas sendo:
Gráfico 1.7 - Atendimentos para reunião familiar

b) Orientação sobre pedidos de naturalização
Outro ponto de destaque no ano de 2019 se refere à procura por orientações a
respeito dos processos de naturalização previstos pelo ordenamento brasileiro. A
naturalização ordinária, a mais comum dentre as possibilidades, abarca aqueles que residem
de forma permanente no Brasil há mais de quatro anos ou, caso possuam filho ou esposa
brasileiros, que tenham mais de um ano de residência permanente. É importante salientar que
muitas crianças venezuelanas têm chegado ao Brasil, gerando dúvidas quanto ao
procedimento de naturalização provisória, concedida às crianças ou adolescentes migrantes
que fixaram residência no Brasil antes dos 10 (dez) anos de idade completos.
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No ano de 2019 foram realizados 182 atendimentos acerca de naturalização, sendo
128 pessoas atendidas. Conforme gráfico a seguir:
Gráfico 1.8 – Orientação de naturalização

Nos atendimentos realizados verificou-se que apesar da exceção à necessidade de
apresentação de antecedentes criminais do país de origem especificamente com relação
aqueles que são reconhecidos enquanto refugiados pelo governo brasileiro, ocorre, às vezes,
conforme relatado pelos naturalizandos, a exigência do referido documento, o que ensejou a
necessidade de intervenção do setor de proteção junto aos órgãos competentes com o fim de
garantir o processamento de pedidos de naturalização pelas pessoas de interesse.
1.4.5. Atendimentos prestados para Documentação e Proteção
Além dos atendimentos especificamente jurídicos, o IMDH também orienta pessoas
refugiadas, solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado e, imigrantes, tanto
pessoalmente, quanto por telefone ou e-mail, a respeito dos procedimentos e documentos
necessários para a determinação da condição de refúgio no Brasil. Em 2019, 1.521 pessoas
receberam atendimentos desta natureza, e outras 438 pessoas receberam informações sobre
o processo.
A partir de todo o exposto, a tabela a seguir fornece um panorama geral dos
atendimentos prestados para documentação e proteção em 2019:

Tabela 1.6 – Atendimentos para Documentação e Proteção
Atividades desempenhadas

Localidades

Reuniões do GEP e do CONARE das DF e Estados de GO, AC,
quais o IMDH participa
AP, RR, RO, MT, MS
Entrevistas de elegibilidade realizadas

DF e Estados de GO, AC,
AP, RR, RO, MT, MS

Qtde.
8 RT e 10
Plenárias
23

24
Orientação sobre documentos

DF e diversos Estados

1.521

Informação sobre processo.

DF e diversos Estados

438

Atendimentos jurídicos diversos.

Distrito Federal

103

Orientação sobre reunião familiar.

Distrito Federal

96

Orientação sobre naturalização.

Distrito Federal

49

Encaminhamentos à DPU ou DPDF

Distrito Federal
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Preenchimento do SISCONARE

Distrito Federal

282

Serviços diversos junto à PF.

DF e diversos Estados

1006

É importante destacar que a atuação do setor jurídico do IMDH se estende em âmbito
nacional, através de capacitações, consultas e seminários que realiza em variados pontos do
País, bem como por meio da produção e distribuição de materiais a entidades interessadas no
tema do refúgio.

1.5. Introdução de Migrantes e Refugiados ao Idioma e à Cultura Brasileira
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 sua integração. O desconhecimento
do idioma pode acarretar dificuldades em diversas áreas, como documentação, inserção
laboral, acesso a serviços de saúde e educação e interações sociais em geral. Diante dessa
demanda, o IMDH trabalha, desde 2009, estabelecendo parcerias e viabilizando cursos
gratuitos de Português e Introdução à Cultura Brasileira para Refugiados e Imigrantes no
Distrito Federal.
Este projeto conta sempre com a colaboração de voluntários, escolas públicas,
instituições sociais, agentes públicos e instituições de ensino superior, cujas iniciativas e
dedicação, mesmo em face de limitações de recursos, logística e outros, impactam de maneira
concreta e positiva a vida de centenas de pessoas. O ano de 2019 marcou a comemoração de
10 anos do projeto e seu êxito é notável na expansão e consolidação das parcerias, garantindo
a oferta de cursos de português 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 2019, o IMDH encaminhou estudantes para cursos ofertados nas seguintes
localidades:


Plano Piloto – Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros da
Universidade de Brasília (NEPPE/UnB);



Riacho Fundo I – Responsável: Professora Francisca Gallardo e alunos do Observatório
de Direitos Humanos do Curso de Relações Internacionais do IESB, em parceria com o
Centro Educacional 2 (Colégio Vermelho);
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Núcleo Bandeirante – Responsável: Professora Francisca Gallardo e alunos do
Observatório de Direitos Humanos do Curso de Relações Internacionais do IESB, em
parceria com a Igreja Assembleia de Deus;



CEDEP/Paranoá – Professora Francisca Gallardo e alunos do Observatório de Direitos
Humanos do Curso de Relações Internacionais do IESB, em parceria o CEDEP;



Universidade Católica de Brasília (Taguatinga) – Projeto Ser+;



São Sebastião – Casa Paulo Freire.



Casa de Direitos da Caritas Brasileira (CONIC/Asa Sul) – Responsável: Caritas Brasileira.

Além de referenciar pessoas migrantes e refugiadas para as aulas, o IMDH acompanha
à distância a perenidade e a qualidade dos cursos existentes e a necessidade de criação de
novos núcleos, conforme a demanda.
Como os cursos são inspirados na metodologia de Português como Língua de
Acolhimento (PLAc), as competências a serem desenvolvidas nas aulas ultrapassam a questão
meramente linguística. Os alunos são vistos como atores sociais na comunidade de acolhida e
o ensino do idioma serve também como meio para facilitar o acesso a direitos e serviços
básicos. Nessa ótica, outras atividades têm surgido no âmbito dos cursos de português, como
mutirão para elaboração de currículos; oficinas de capacitação profissional; reforço escolar
para crianças e adolescentes matriculados no ensino regular; entre outros.
O impacto dos cursos é retratado por um dos alunos: “Minha vida já mudou. Eu tive a
experiência da cultura, de diferentes palavras. No trabalho, me ajudou muito na linguagem”. A
consolidação do projeto se faz sentir também de outras maneiras: se antes os migrantes
vinham a conhecer os cursos de português apenas quando eram encaminhados pelo IMDH,
hoje ocorre também o caminho de referenciamento inverso, com migrantes recém-chegados
que começam a frequentar as aulas antes mesmo de conseguir a regularização migratória e, a
partir disso, são encaminhados ao instituto, para tratar de questões como a documentação,
apoio socioassistencial, e outros temas de interesse. Constata-se, assim, a importância dessas
iniciativas e a colaboração que brindam à integração local dos beneficiários.

1.6. Diagnóstico Participativo

1.6.1. Método Participativo e Contexto
Na edição de 2019, o Diagnóstico Participativo (DP) reuniu, na sede do IMDH,
mulheres e homens refugiados, solicitantes de refúgio e imigrantes residentes no Distrito
Federal para debater questões ligadas à “Proteção de Direitos e Enfrentamento a Violações em
contextos de mobilidade humana”, a partir de suas trajetórias migratórias e experiências de
integração no Brasil.
A cada ano, pessoas migrantes e refugiadas são convidadas a participar do DP para que
suas vozes sejam ouvidas, assegurando que o IMDH, em parceria com o ACNUR, consiga
identificar as necessidades do grupo através de uma conversa colaborativa. Tal iniciativa busca
contribuir para o fortalecimento das redes de apoio à população refugiada e imigrante.

26
Adicionalmente, os desafios e soluções identificados no DP têm como objetivo
influenciar no desenvolvimento de medidas protetivas eficazes e duradouras. Nesse sentido, é
fundamental para a atividade uma abordagem centrada nas pessoas, que englobe também a
perspectiva de gênero, para a definição das estratégias de atuação das organizações que as
acolhem. Isso significa ouvir os desafios e soluções mais relevantes, destacando seus papéis de
protagonistas na construção de soluções coletivas e inovadoras.
Nessa direção, a escolha metodológica foi dividir o grande grupo entre mulheres e
homens, orientando as dinâmicas focais com metodologias semelhantes. Em ambos os grupos
foram apresentados os mesmos temas, expostos em cartões, para que os/as presentes
escolhessem coletivamente a partir do que julgassem prioritário para o debate, a saber:
Documentação; Moradia; Idioma e Educação; Reunião Familiar; Saúde; Trabalho e Geração de
Renda; Discriminação; Comunicação e Informática.
Inicialmente, houve a saudação geral e explicação breve sobre a metodologia da
atividade. Em suas palavras de acolhida, Paula Coury, Assistente de Integração do IMDH,
explanou sobre os objetivos do DP, destacando a importância de se reunir aquele grupo de
mulheres e homens em situação de mobilidade com representantes do IMDH e do ACNUR.
Destacou tratar-se de uma oportunidade valiosa de escuta, em que as pessoas refugiadas e
imigrantes podem participar da construção de estratégias coletivas, atuando como
protagonistas dos eventos que moldam suas vidas.
Em seguida, Adriana Ysern, Oficial de Proteção do ACNUR no Brasil, explicou aos/às
participantes sobre o mandato do ACNUR, seu papel no apoio técnico às organizações da
sociedade civil e também às agências governamentais para implementar iniciativas que
assegurem os direitos dos refugiados, destacando a importância do Diagnóstico Participativo
como espaço de escuta e diálogo para refletir intervenções seguras e eficazes à população
migrante e refugiada.
Após breve apresentação individual de todas as pessoas participantes, o grupo das
mulheres se direcionou à biblioteca do IMDH e o dos homens manteve-se no quiosque
externo. Mediando o grupo das mulheres, estavam Paula Coury, Adriana Ysern, Kamila Jungo
(Assessora do IMDH) e Giovanna Monteiro (Estagiária de Proteção e Reassentamento do
ACNUR). O grupo, então, escolheu as questões que considerava prioritárias para discussão e
todas foram incentivadas a participar ativamente da conversa. Entre as escolhas, destacou-se
o tema da Documentação, sobre o qual as participantes compartilharam experiências e
dúvidas similares. No âmbito desse assunto, em razão da demanda apresentada, bastante
tempo foi dedicado à explicação sobre as possibilidades de regularização migratória no Brasil e
a diferença entre as solicitações de Refúgio e de Residência.
O grupo dos homens, por sua vez, foi mediado por Camila Medeiros (IMDH), Heloisa
Miura (ACNUR), Felipe Vasconcelos (IMDH) e Ludmylla Almeida (IMDH) e contou também com
a participação de Gustavo Zortea (Defensor Público da União e Coordenador do Grupo de
Trabalho Migrações, Apatridia e Refúgio da DPU). Neste coletivo, apesar da heterogeneidade
no que diz respeito aos países de origem dos participantes, verificou-se que as dúvidas e
experiências eram semelhantes, destacando-se a questão do trabalho como um dos principais
eixos de preocupação, o qual atravessou praticamente todos os temas de discussão. A escolha
dos temas prioritários resultou na seguinte ordem: Documentação; Trabalho e Geração de
Renda; Idioma e Educação; Reunião Familiar; e Moradia.
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O crescente aumento no fluxo de pessoas venezuelanas que migram para o Brasil
refletiu no público de nossas rodas de conversa, que totalizou 17 pessoas, sendo 10
venezuelanas/os. No grupo focal de mulheres, as participantes eram majoritariamente da
Venezuela (sete eram venezuelanas e duas, cubanas). No dos homens, houve maior variedade
de nacionalidades, sendo três venezuelanos, três cubanos, um paquistanês, um marfinense e
dois bengalis.
O método participativo e de grupo focal empregado nas atividades funda-se no
protagonismo das(os) participantes. Às(aos) mediadoras(es) cabe a função de guiar as
interações e aquecer o debate, mas são as pessoas refugiadas e migrantes que, em um
processo dialógico, elaboram as sínteses que avaliam mais pertinentes para descrever e refletir
coletivamente sobre suas experiências migratórias.
Acredita-se que essa abordagem é uma forma de trabalho em conjunto que permite
às(aos) participantes atuarem como porta-vozes da comunidade de refugiados e imigrantes,
terem suas necessidades ouvidas, mas também compartilharem seus conhecimentos,
experiências e capacidades para soluções coletivas. As propostas que surgiram do encontro
são referências fundamentais às intervenções futuras a serem implementadas pelo IMDH, pelo
ACNUR e pelos próprios migrantes e refugiados. É importante destacar que o DP objetiva
também motivar as(os) participantes a perceberem seus espaços de atuação e suas ações em
prol da causa das migrações e do refugio.
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1.6.2. Registro dos temas debatidos

Diagnóstico Participativo – IMDH – Brasília, 17 de setembro de 2019

Tema
Documentação e acesso a
direitos e serviços;
Diferenças entre pedido
de refúgio e formas de
proteção complementar
(Residência Temporária
para venezuelanos)

Boas Práticas/Aspectos Positivos

GRUPO MULHERES
Lacunas/entraves/
Dificuldades
DOCUMENTAÇÃO

Todas as mulheres no grupo tinham documentos ou de
solicitação de refúgio, ou de residência temporária.
Resolução que possibilita a isenção das taxas de registro
migratório para pessoas em situação de hipossuficiência
econômica.
Resolução que possibilita que as crianças venezuelanas
solicitem residência temporária apresentando apenas a
Certidão de Nascimento, mesmo sem terem documento
com foto. Antes disso, muitas famílias adotavam uma
situação “mista”, em que os pais pediam residência e as
crianças pediam refúgio, apenas para não ficarem
indocumentadas no Brasil.
Emissão de CRNM provisória também para solicitantes
de refúgio, que antes dispunham apenas do Protocolo
de Solicitação de Refúgio como documento de
regularização migratória.
Mesmo para os venezuelanos que solicitam residência
temporária, a via do refúgio permanece aberta a
qualquer tempo, caso entendam que necessitam de
proteção internacional.

Várias participantes demonstraram
dúvidas sobre a diferença entre a
documentação de residência
temporária e a condição de refúgio.
Apontaram falta de informação com
relação ao tema.
Houve relatos de pessoas que, mesmo
temendo serem perseguidas pelo Estado
venezuelano, optaram por desistir do pedido
de refúgio e solicitar a residência temporária,
em razão da demora para a decisão do CONARE
e também das dificuldades de acesso a serviços
portando o Protocolo de Refúgio.
Mesmo que solicitantes de refúgio tenham
direito a ter a CRNM provisória, as
participantes relataram que a emissão do
documento é bastante demorada, muitas vezes
excedendo o prazo inicial de 90 dias, dado pela
Polícia Federal.

Capacidades/
Propostas/Sugestões
Ampliar a divulgação da plataforma de
informação desenvolvida pelo ACNUR:
https://help.unhcr.org/brazil/
Para os venezuelanos, ampliar a divulgação de
materiais informativos que expliquem os
diferentes requisitos e as implicações de se
solicitar refúgio ou residência.
Setor de Proteção do IMDH realizar rodas de
conversa regulares com grupos de refugiados e
imigrantes para esclarecer dúvidas sobre os
processos de concessão de refúgio e residência
temporária, direitos e deveres no Brasil, etc.
Refugiados e imigrantes, cientes de seus direitos,
se sentirão mais seguros para reivindicá-los
quando algo lhes for indevidamente negado (a
exemplo dos casos de falta de reconhecimento
do Protocolo). Podem, igualmente, reportar ao
IMDH e outros órgãos competentes ocorrências
desta natureza.
IMDH e ACNUR intensificar as ações de
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É importante poder contar com o apoio e orientações
de organizações, como o IMDH.
As participantes relataram ter tomado conhecimento de
diversos direitos e serviços por meio do atendimento
presencial e dos materiais informativos distribuídos pelo
IMDH e conseguiram acessá-los efetivamente, como:
abertura de conta bancária, acesso ao SUS, CRAS e
bilhete único.
Solicitantes de refúgio, refugiados e imigrantes podem
obter a CTPS no Brasil e têm os mesmos direitos que os
trabalhadores brasileiros.

Houve diversos relatos de dificuldade de acesso
a serviços e direitos por falta de
reconhecimento do Protocolo de Refúgio ou do
Protocolo de Emissão da CRNM, em situações
como: abertura de conta em banco,
contratação para emprego formal e
atendimento médico especializado.
Foram relatados casos de oportunidades de
trabalho perdidas, pois o empregador não
reconheceu o protocolo como documento
oficial, mesmo com a apresentação da CTPS.

sensibilização de atores diversos sobre os direitos
de solicitantes de refúgio e residência
temporária, bem como sobre a validade do
Protocolo como documento de regularização e
identificação no Brasil.
IMDH e ACNUR intensificar as ações de incidência
junto ao CONARE, em busca de decisões mais
céleres para os processos de refúgio.

A despeito da normativa do Banco Central
(Carta-Circular nº 3.816, de 7 de abril de 2017),
ainda há bancos que se negam a abrir contas
para pessoas que apresentam o protocolo
como documento de identificação.
EDUCAÇÃO
Surgiram dúvidas sobre os critérios dos
processos seletivos especiais das universidades
públicas, notadamente com relação à condição
migratória dos venezuelanos que não são
refugiados.

Acesso ao Ensino Superior

Algumas universidades públicas possuem programas
especiais de acesso para refugiados e imigrantes com
visto humanitário.

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.

Revalidação de Diplomas
e Títulos

Parceria entre o IMDH e a Compassiva para orientar e
apoiar nos processos de revalidação de diplomas e
títulos.

As pessoas que têm curso superior no país de
origem enfrentam grandes dificuldades para
conseguir revalidar diplomas e títulos no Brasil.

IMDH apoiar nos processos de pedido de isenção
de taxas para reconhecimento dos certificados.

Educação Básica e Técnica

Uma das participantes compartilhou como conseguiu
realizar um curso profissionalizante no SENAC
(Taguatinga), que contribuiu para sua vivência
educacional e para ter um diploma reconhecido no

As participantes que não tinham emprego
tinham interesse em fazer cursos
profissionalizantes para aumentar suas chances
no mercado de trabalho, porém muitas

Foi compartilhado no grupo as oportunidades de
cursos técnicos ofertados pelo Instituto Federal,
Sistema S e outros.
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Brasil. A partir de sua experiência, incentivou as outras
mulheres do grupo a buscarem uma oportunidade em
instituições que oferecem cursos profissionalizantes.
Outra participante relatou estar cursando o EJA, com o
intuito de aprender mais rapidamente o português.

desconheciam sobre cursos gratuitos.

Todas as mulheres que têm filhos em idade escolar
relataram que eles estão frequentando o ensino
público.

Sistema Único de Saúde,
acesso a medicamentos e
exames médicos

Todas as participantes tinham sido informadas sobre o
direito de acesso ao Sistema Único de Saúde e
orientadas a solicitar o Cartão SUS.
Ao utilizar os serviços do SUS, nenhuma das
participantes sentiu-se discriminada por não ser
brasileira.
Algumas participantes, que necessitaram de
medicamentos que não estavam disponíveis na rede
SUS, tiveram seus medicamentos comprados pelo
IMDH, por meio do Convênio firmado com o ACNUR.
Uma participante citou que soube de seu direito de
acessar os serviços do SUS durante seu atendimento no
IMDH e conseguiu fazê-lo quando teve necessidade.
Houve relatos positivos de acesso a atendimento
médico público de qualidade em outras cidades
brasileiras (como Boa Vista e Manaus).

SAÚDE
No sistema público de saúde, as principais
dificuldades apresentadas são o acesso a
medicamentos, exames e tratamentos médicos
especializados e de maior complexidade (ex.:
epilepsia, glaucoma, cirurgia para retirada da
vesícula).
Algumas das mulheres presentes relataram que
ainda há dificuldades de reconhecimento da
documentação para fazer o cartão do SUS por
parte de alguns funcionários, inclusive para
conseguir apresentar comprovante de
residência.
Sobre as dificuldades de acesso a serviço
médico especializado algumas participantes
especificaram o local do ocorrido: Centro de
Saúde nº 5 em Taguatinga, Hospital Regional de
Taguatinga e Hospital de Base.
Uma participante mencionou as dificuldades de
acesso a medicamento para epilepsia, e
também de atendimento por um neuropediatra

Cresce o interesse de trocar informações entre as
participantes e o IMDH pode ajudar na difusão
dessas oportunidades de acesso ao ensino para o
público atendido. Uma pesquisa aprofundada
para divulgação das oportunidades de cursos
profissionalizantes gratuitos pode estimular o
desenvolvimento profissional dessas mulheres e
sua inclusão na sociedade brasileira.

IMDH e ACNUR podem contribuir para a
sensibilização dos profissionais da área de saúde
já atuantes e em formação, inclusive através da
aproximação com instituições de ensino de saúde
coletiva.
As participantes compartilharam entre si
experiências em que conseguiram acesso a
atendimento médico de qualidade.
As participantes concordaram o quão importante
é o compartilhamento de informações de clínicas
populares, campanhas e ações de hospitais
universitários e de postos de saúde.
Considerando essa necessidade, seria importante
o IMDH realizar as pesquisas pertinentes e criar
um efetivo meio de comunicação para divulgação
dessas informações.
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para o filho diagnosticado com autismo.
Entre nacionais da Venezuela, pode-se notar
que, com frequência, questões de saúde
figuram entre as principais razões da migração.
Assim, muitos já chegam ao Brasil necessitando
de serviços médicos especializados.

Emprego formal

TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA
O apoio dado pelo IMDH para a elaboração de currículos As mulheres relataram grande dificuldade de se
e encaminhamento para vagas de trabalho é de grande
recolocar no mercado de trabalho no Brasil na
importância.
mesma área em que atuavam no seu país de
origem. Das 9 mulheres presentes, apenas 2
Agilidade para obtenção da CTPS.
relataram ter a CTPS assinada, ambas como
trabalhadoras domésticas, apesar de terem
curso superior no país de origem.
Houve relatos de situações de exploração
laboral, ao que uma participante colocou: “às
vezes as pessoas pensam que porque você está
passando por necessidades precisa aguentar
tudo”.

Geração autônoma/
Empreendedorismo

Possibilidade de regularização através do registro como
Microempreendedor Individual (MEI).
Projetos de incentivo à geração de renda para mulheres
imigrantes e refugiadas oferecidos pelo IMDH. Algumas
participantes compartilharam como foi importante este
apoio para iniciarem ou fortalecerem seus negócios.

Para mulheres que chegam ao Brasil grávidas é
muito difícil conseguir um trabalho formal
antes do nascimento da criança e nos meses
seguintes. Formas autônomas de geração de
renda são uma boa alternativa.
Dificuldade de acesso a microcrédito, para
financiar os investimentos iniciais, como
compra de equipamentos e matéria-prima.

Os espaços de trocas de experiências entre as
imigrantes e refugiadas são importantes para
que inspirem umas às outras e compartilhem
chances e possibilidades de emprego e outras
formas de geração de renda.
Algumas participantes destacaram a importância
de terem flexibilidade e estarem dispostas a
aprender novos ofícios.
IMDH poderia promover eventos para reunir
imigrantes e refugiados com potenciais
empregadores e instituições que oferecem
cursos de capacitação profissional.
Refugiadas e imigrantes podem capitalizar e
aperfeiçoar habilidades que já têm para gerar
renda no Brasil (ex.: gastronomia, costura,
trabalho em institutos de beleza).
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MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA
Diagnóstico Participativo – IMDH – Brasília, 17 de setembro de 2019
GRUPO HOMENS

Mobilização comunitária
e redes de apoio

As trocas entre pessoas recém-chegadas e aquelas que
já estão em Brasília há mais tempo são bastante
enriquecedoras.
Todas as mulheres demonstraram interesse em
participar de mais encontros pois veem uma
oportunidade de conhecer outras pessoas que estão em
situação semelhante à sua.
O encontro proporcionou esclarecimentos de processos
relacionados à situação de migração em que estão
vivendo.
Após o fim do debate, as participantes trocaram
contatos entre si, no intuito de dar seguimento a
iniciativas desta natureza.

As participantes têm poucos espaços em que se
sentem ouvidas e acolhidas em situações
emocionais e econômicas.

Fortalecimento das redes de imigrantes e
refugiadas em Brasília.
IMDH, ACNUR e os próprios migrantes e
refugiados podem apoiar iniciativas e
articulações comunitárias que visem melhorar os
processos de diálogos e interação entre
comunidades de diversos países.
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Tema
Registro Nacional
Migratório (RNM),
Residência permanente
te, Documentação e
acesso a direitos e
serviços.

Lacunas/entraves/
Dificuldades
DOCUMENTAÇÃO
É possível buscar informações sobre a obtenção de
Todos expressaram insatisfação com a demora
documentações diversas e trâmites necessários em
em receber a CRNM. Eles próprios sabiam que
diferentes fontes (internet, rede local de conterrâneos e o protocolo (RNM) era um documento válido,
outros migrantes, por meio do apoio de brasileiros e de
porém constatam que há uma dificuldade de
instituições da sociedade civil, como o IMDH).
compreensão de empresas diversas, públicas e
privadas, sobre essa validade. Esse
O IMDH é um local reconhecido como fonte segura de
desconhecimento inviabiliza o acesso a outros
orientações sobre documentação, as quais podem ser
documentos e serviços, como abrir uma conta
acessadas por meio da equipe e dos materiais e cartilhas bancária.
de divulgação.
Desnivelamento de conhecimento entre
A obtenção do RNM é bem mais rápida no Brasil do que distintos órgãos públicos e privados sobre o
em outros países (um participante expressou vivência
RNM ser um documento válido.
prévia, na Espanha, que permitiu a comparação).
Ainda hoje há bancos que se negam a abrir
contas para pessoas que apresentam o
Com relação à abertura de contas bancárias, há uma
protocolo como documento de identificação (o
normativa do Banco Central (Carta-Circular nº 3.816, de Santander foi um dos bancos mencionados).
7 de abril de 2017) que inclui o “Protocolo de Pedido de
Refúgio” e o “Protocolo de solicitação da CIE” na lista de A impossibilidade de abrir conta inviabiliza o
documentos de identificação válidos para a abertura de
envio de remessas para a família no país de
conta por cliente estrangeiro.
origem.
Boas Práticas/Aspectos Positivos

Houve certo desconhecimento entre os
participantes sobre o que era exatamente o
RNM e sobre o processo de transição de CIE
para CRNM.
Houve dúvidas e incertezas sobre como se dá o
processo de solicitação de residência por prazo
indeterminado e quais os documentos
necessários para este processo.

Capacidades/
Propostas/Sugestões
Melhorar e ampliar os canais de informação
(tanto entre migrantes e refugiados, quanto
entre instituições prestadoras de serviços) sobre
o RNM como documento válido e a transição do
CIE para o CRNM.
Criar canais mais efetivos de informação aos
bancos sobre a validade do protocolo para se
abrir uma conta corrente.
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.
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Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS)

A maioria dos participantes obteve um agendamento
rápido para a obtenção da CTPS.

Um dos participantes apresentou experiência
de dificuldade em obter sua CTPS (o trâmite
levou 2 meses), o que o impossibilitou de ter
acesso a uma vaga de trabalho.

Buscar canais mais efetivos de comunicação
qualificada junto a órgãos prestadores de serviço
para que não exijam documentação
desnecessária.

Foram relatadas diversas experiências de
trabalho sem a documentação devida.

TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA
Emprego formal

O IMDH apoia na elaboração de Curriculum Vitae e
encaminhamento para vagas de trabalho.
O IMDH realiza rodas de conversa semanais sobre
empregabilidade e direitos trabalhistas, presta
orientações visando à garantia do trabalho decente e
fornece cartilha informativa sobre o assunto em 5
idiomas.
Além do IMDH, redes locais de apoio (formadas por
vizinhos, outros migrantes, pessoas que frequentam a
mesma igreja, colegas das aulas de português) são
importantes pontos difusores de informação sobre
trabalho/emprego.
Um dos refugiados presentes tem sua própria empresa
de segurança, que presta serviço a embaixadas, e
emprega, com CTPS assinada, 16 pessoas migrantes. De
sua experiência de empregador, disse não ter tido
dificuldade na contratação.
O grupo expressou disposição em trabalhar no Brasil
para “trazer aportes ao crescimento” do país de

Mesmo com os meios de informação
disponíveis, havia desconhecimento sobre os
direitos trabalhistas de pessoas migrantes e
refugiadas, com várias situações de violação
que não foram reportadas às autoridades
competentes.
O grupo apresentou dificuldade, no caso das
pessoas com formação superior, em trabalhar
na área em que se graduaram, dada a
burocracia implicada no processo de
revalidação de diplomas.
Não há sobra de salário; a receita é toda
empenhada no pagamento de contas e em
remessas para a família.
O idioma segue sendo uma das barreiras
mencionadas para se inserir no mercado de
trabalho.
Há poucas empresas em Brasília e, por
conseguinte, poucas oportunidades de vaga no

Pessoas solicitantes de refúgio, refugiadas e
imigrantes que se encontrarem em situação de
violação de direitos trabalhistas devem reportar
ao IMDH, sindicatos, DPU e outros órgãos
competentes.
Seguir realizando e fortalecendo espaços
formativos como as rodas de conversa sobre
trabalho decente com pessoas migrantes e
refugiadas.
Que haja iniciativas relacionadas à difusão de
informações e vagas, bem como de sensibilização
de potenciais empregadores.
Firmar parcerias com agências que prestam
cursos de capacitação (como SENAC) para
formatar módulos que dialoguem mais com as
necessidades e capacidades de migrantes e
refugiados, incluindo a duração dos cursos (por
exemplo: um dos participantes era dentista, mas
não podia pleitear sequer um cargo de assistente
em consultório sem realizar um curso de 2 anos
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acolhida.

setor privado.

de duração).

No ramo da confeitaria, um dos participantes realizou
curso profissionalizante por meio da Caritas em
Manaus, fundamental para obter uma vaga de trabalho
em Brasília.

Houve diversos relatos de exploração de mão
de obra (trabalho com vínculo empregatício
porém sem registro na CTPS, trabalho sem a
devida remuneração).

Fortalecer linhas de trabalho voltadas à
capacitação na área em que as pessoas
trabalhavam, em áreas afins ou em áreas que
aumentem as chances de empregabilidade
(como cuidadores de criança, construção civil e
manutenção elétrica).
Em cursos de capacitação já bem estabelecidos,
estimular que uma porcentagem das vagas possa
ser ocupada por migrantes e refugiados.

Geração autônoma/
Empreendedorismo

No ramo de corte e costura, um dos participantes
expressou facilidade em seguir no ofício em Brasília.

Que sigam sendo desenvolvidas políticas de
apoio e auxílio à geração autônoma de renda
(havia 5 participantes que gostariam de
empreender).

O IMDH apoiou iniciativas de geração autônoma de
renda, como compra de insumos, orientação para o
registro de Micro Empreendedor Individual (MEI) e
parcerias para o estabelecimento de pontos de venda
de produtos (e.g. Grife Egalité, no Shopping Venâncio).
O Uber está se mostrando uma oportunidade de
geração de renda para migrantes e refugiados.

IDIOMA E EDUCAÇÃO
Revalidação de Diplomas
e Títulos

Alguns participantes expuseram estratégias alternativas
de inserção laboral enquanto aguardam o processo de
revalidação de diplomas (um engenheiro mecânico, por
exemplo, está trabalhando autonomamente no ramo da
refrigeração e manutenção de máquinas).
A ONG Compassiva, por meio de convênio com o
ACNUR, encaminha gratuitamente processos de

Todos os participantes com formação superior
no país de origem (nas áreas de engenharia
mecânica, odontologia, enfermagem e
educação física) apresentaram dificuldades na
revalidação do diploma, por motivos como:
demora no processo e requisitos que
constituem grandes empecilhos (p. ex., um
participante não consegue obter o “conteúdo

Incidir para que mais universidades – não só as
públicas como ocorre atualmente – possam
realizar a revalidação de diplomas.
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Aprendizagem da Língua
Portuguesa

revalidação de diplomas (com exceção de diploma de
Medicina).

programático” da universidade da Venezuela,
pois o governo do país não está permitindo o
fornecimento desta informação). Nenhum
deles está se valendo de seu título para o cargo
que ora ocupa.

Há várias entidades parceiras que oferecem
gratuitamente cursos de Português como Língua de
Acolhimento a migrantes e refugiados em diferentes
regiões de Brasília. Os cursos disponíveis aos sábados
são importante alternativa a quem trabalha durante a
semana.

A aprendizagem do português ainda se
apresenta como barreira na busca por trabalho
e na integração social de modo geral.
Os cursos de Português voltados a migrantes e
refugiados (PLACs) são restritos em termos de
local e horário de oferta.

O IMDH dispõe de subsídios informativos voltados à
comunicação básica em português (como as Cartilhas
Multilíngues).

Foram narradas algumas situações de
desconfiança de brasileiros quando
venezuelanos falam em espanhol entre si.

Vários participantes, principalmente os de língua
hispânica, mencionaram que aprenderam o português
na prática, “na rua”.

Educação Básica

Oferta mais ampla e flexível de Cursos de
Português como Língua de Acolhimento.
Pensar a possibilidade, com entidades parceiras,
de realizar módulos de PLAC relacionados a
determinadas áreas de atuação, a fim de
incrementar o vocabulário laboral.
Elaborar estratégias e plataformas de
aprendizagem complementares da língua
portuguesa, que possam ser acessadas no
celular, como aplicativos e vídeos direcionados a
migrantes e refugiados abordando conteúdos
voltados a situações cotidianas (por exemplo,
busca por trabalho).

Aplicativos de celular (como Duolingo), canais de
Youtube (como “Aprender Portugués con Philipe
Brazuca”) e instagram se mostraram importantes
ferramentas de aprendizagem da língua.
Todos os participantes expressaram ter tido facilidade
em matricular os filhos em idade escolar na rede pública
de ensino no Brasil.

REUNIÃO FAMILIAR
Nos casos em que a família permanece no país de
origem, foram mencionadas diferentes estratégias de
lidar com o sofrimento da separação, tais como focar-se
no trabalho, fazer parte de uma comunidade religiosa

Todos os homens presentes deixaram a família
no país de origem para vir ao Brasil e, nos casos
em que ainda não se conseguiu a reunificação,
demonstraram tristeza, ansiedade e

Promover espaços de fala e escuta em que os
homens possam conversar sobre ansiedades e
tristezas relacionadas ao contexto da
migração/refúgio, notadamente a separação da
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ou integrar uma rede de apoio (entre vizinhos, colegas
de trabalho, conterrâneos ou companheiros de fé).

insegurança pela separação.

Em alguns casos, os participantes, quando chegaram a
Brasília, contaram com a acolhida em casa de um
conterrâneo; e agora, após conseguirem residência
própria (alugada), apresentam condição e disposição de
abrigar provisoriamente conterrâneos que chegam à
cidade.

A moradia em Brasília é cara e os trâmites
envolvidos com aluguel de imóvel são muito
pouco favoráveis a migrantes e refugiados.

família que muitas vezes essa experiência
implica.

MORADIA

Novamente, foram mencionadas redes de apoio para se
conseguir alugar uma residência (um dos participantes
contou que o pastor de sua igreja tem uma imobiliária, o
que facilitou o aluguel) e equipá-la com o básico.

Fortalecer as redes de apoio entre os migrantes e
refugiados para possibilitar acolhida dos recémchegados.

1.6.3. Considerações finais no Diagnóstico e reações dos participantes
As rodas de conversa possibilitam espaços de encontros e de escuta, criando possibilidades
de reflexão sobre a realidade vivenciada pelos participantes e meios de transformá-la. A divisão dos
grupos tal como realizada permite dar voz igualmente a mulheres e a homens, bem como captar
diferenças baseadas em gênero de suas respectivas experiências migratórias. Diferenças essas que se
refletem, inclusive, na escolha dos temas tratados por cada grupo focal e na ordem de prioridades.
Nesse sentido, é notável que um dos assuntos discutidos de forma mais extensiva pelas mulheres
nem chegou a ser mencionado no grupo dos homens, a saber: saúde. Na discussão deles, o tema que
recebeu mais atenção foi trabalho e geração de renda, que se mostrou presente transversalmente
também ao debaterem outros assuntos. A despeito dessas diferenças, é interessante notar que o
primeiro tema escolhido por ambos os grupos foi documentação, refletindo talvez a importância
mais ampla da regularização migratória como um meio de acesso a direitos fundamentais e serviços
básicos.
Com relação ao grupo das mulheres, cabe destacar que o espaço que o DP tem
proporcionado ao longo das várias edições anuais tem sido fundamental para intensificar a
mobilização entre as participantes e a conscientização sobre seus direitos. De fato, a ampla
participação e o engajamento das mulheres nas discussões da edição deste ano reforçam a premissa
de que a análise das trajetórias de migração feminina é uma ferramenta importante nas atividades
de proteção e assistência a esse grupo. Em essência, a mobilização e o empoderamento das
mulheres têm se consolidado como princípios centrais do Diagnóstico Participativo.
Ao final do encontro, as participantes demonstraram grande entrosamento entre si, mesmo
que muitas tivessem se conhecido nesta ocasião. Foi notável também o entusiasmo para realizarem
outras atividades em conjunto e terem participação mais ativa nos processos decisórios que afetam
as comunidades de refugiados e migrantes no Brasil. Nas palavras das próprias participantes:
● “É a primeira vez que participo dessa atividade e me sinto bem por poder escutar o
testemunho das outras, pois passamos pelas mesmas dificuldades. Quando compartilhamos
nossas experiências, fica mais fácil seguir adiante. Gostaria que acontecesse com mais
frequência”.
● “O Diagnóstico Participativo é muito importante, pois o IMDH e o ACNUR são uma ligação
entre as instituições de governo e as carências que nós temos. Agradeço muito por nos
ouvirem e nos considerarem.”
● “Vejo o IMDH como uma família que nos escuta e nos ajuda”.
No grupo focal de homens, o nível de entrosamento não foi o mesmo que aquele
apresentado no de mulheres. Avalia-se que, em parte, isso se deve à maior heterogeneidade
observada, já que estavam presentes pessoas de uma variedade de países, com diferenças culturais
mais marcantes e, em alguns casos, dificuldades de comunicação em razão do idioma. Todavia, os
homens presentes participaram ativamente das discussões e compartilharam informações e
experiências relevantes, que contribuíram para a dinâmica da atividade.
Cumpre destacar, ainda, que os participantes apreciaram a experiência de conversa coletiva
sobre os temas que lhes são comuns, reivindicando a ocorrência de mais espaços como esse
proporcionado pelo DP, de forma que mais migrantes e refugiados possam participar das discussões
realizadas. Frente a essa observação, as(os) mediadoras(es) ressaltaram o papel dos presentes como
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agentes multiplicadores, incentivando-se soluções coletivas organizadas por iniciativa dos próprios
participantes.
Uma observação que cabe registrar é a percepção de que os participantes tendem a sugerir
iniciativas ou medidas para que as instituições – sociais ou agências – as liderem ou desenvolvam. O
ideal seria que os migrantes e refugiados apresentassem mais propostas para fortalecer a própria
ação, sob sua liderança e no avanço e conquistas em favor da causa e das pessoas em mobilidade, de
modo a promover mais o protagonismo dos próprios envolvidos e afetados pelos processos
migratórios.
De modo geral, mais uma vez, o DP se mostrou muito valioso não só para se conhecer mais a
fundo os desafios de integração e proteção enfrentados por refugiados e migrantes, mas também as
estratégias de enfrentamento por eles adotadas. Identificou-se que, principalmente entre a
comunidade de nacionais da Venezuela, já existem diversas iniciativas de auto-organização, que o
IMDH e o ACNUR podem apoiar e estimular. A valorização e reforço das capacidades comunitárias
são, de fato, muito importantes para a resposta a este e outros fluxos migratórios.
Com relação ao público reunido para a realização do DP, observou-se que a metodologia de
grupos focais tem a vantagem de proporcionar a interação entre os participantes, possibilitando já
de imediato a formação e/ou fortalecimento de vínculos pessoais e/ou de equipes que já criam laços
para ações conjuntas e apoios recíprocos. Quanto à divisão dos grupos por gênero, mais uma vez, ela
se mostrou importante para dar voz às mulheres e garantir que suas experiências e perspectivas
também sejam consideradas na elaboração das intervenções, contribuindo para a promoção da
igualdade de gênero e para o melhor acolhimento desse grupo demográfico.
Do ponto de vista operacional da facilitação das discussões, avalia-se que, para as próximas
edições, a inserção de metodologias e dinâmicas de trabalho em grupo mais estruturadas pode
contribuir para estimular maior integração e conexão entre os participantes, mesmo em contextos
desafiadores, como no caso de grupos heterogêneos e/ou que não se conhecem previamente.
Considera-se que promover esta sinergia entre os participantes é importante para criar um ambiente
seguro e propício à manifestação de todos, potencializando, assim, os resultados que podem ser
obtidos com o Diagnóstico Participativo.
Nessa direção, a equipe posteriormente avaliou, face as próximas edições, a pertinência de
encontros preparatórios entre as(os) facilitadoras(es) para se alinhar de forma mais diretiva as
questões-guia a estruturarem as atividades em grupo, de modo a imprimir uma intenção mais clara
de condução dos debates. Da experiência desta edição, refletiu-se também que, ao longo da
dinâmica dos grupos focais, seria recomendável explorar e registrar visualmente (por exemplo, em
papel pardo ou flip-chart), para todos(as) os(as) presentes, as sínteses coletivas das ideias debatidas.
O objetivo dessa proposta seria o registro de discordâncias e consensos e, principalmente, a
concretização de um material analítico, fruto do debate do grupo, que possa ser apresentado no
fechamento do DP.
Para este fechamento – algo que não ocorreu de modo estruturado nesta edição –, sugere-se
que os grupos focais voltem a se reunir, escolhendo-se representantes de cada grupo, para expor a
todas(os) as(os) participantes o que foi discutido e priorizado na dinâmica focal. Compreende-se esse
espaço como uma oportunidade de estimular um momento comparativo, explorar as diferenças de
enfoque e prioridades entre os grupos, valorizando as especificidades, ao mesmo tempo em que se
reflete sobre soluções abrangentes capazes de contemplar grupos diversos.
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Avaliação dos Resultados

Em 2019, observou-se um aumento de mais de 40% no número de pessoas atendidas pelo
Setor Refúgio em relação ao ano anterior. O volume de atendimentos cresceu em proporção ainda
maior, devido à mudança no perfil do público atendido, com maior incidência de pessoas em
situação de alta vulnerabilidade, principalmente entre nacionais da Venezuela. Paralelamente, a
implementação do SISCONARE e a exigência de preenchimento do SISMIGRA por todos os
solicitantes de refúgio contribuíram para o aumento no volume de atendimentos. Diante de contexto
tão desafiador, avalia-se que o projeto logrou cumprir seu objetivo de contribuir para a proteção,
assistência e integração de refugiados, solicitantes de refúgio, apátridas e migrantes venezuelanos. A
intensificação dos fluxos migratórios e o crescimento das demandas a eles associadas, reforçam a
importância da atuação em rede, tanto no âmbito local, como no âmbito nacional. De fato, os
resultados alcançados no âmbito deste projeto não seriam tão expressivos não fosse a contínua ação
articulada com diversos atores, como o próprio público-alvo, o ACNUR, o CONARE, a Polícia Federal,
a DPU, órgãos do GDF, as entidades da RedeMiR, organizações nacionais e internacionais que
financiam projetos de apoio, funcionários e voluntários que colaboram na realização da missão do
IMDH.

Total de pessoas beneficiadas: 1260
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PROJETO 02 - Imigrantes: defesa de direitos e documentação

Objetivo:
Atender, assistir, viabilizar a documentação e facilitar a integração sociocultural de pessoas
imigrantes que procuram o IMDH ou as entidades-membro da Rede Solidária para Migrantes e
Refugiados, especialmente em situação de maior vulnerabilidade.
Período de Realização:
Serviço sistemático durante o período: de 01.01.2019 a 31.12.2019.
Descrição das Ações:
1. Prestar serviços de atendimento a imigrantes, encaminhamento a serviços públicos, dar
orientações gerais e sobre defesa de direitos;
2. Prestar assistência a imigrantes em busca de sua regularização migratória;
3. Prover atendimentos a imigrantes que se encontram em situação de risco social ou pessoal;
e,
4. Fomentar a aprendizagem do idioma e a participação em eventos de integração intercultural.
Público alvo:
Pessoas imigrantes residentes no Brasil, prioritariamente as que se encontram em situação de risco
social ou pessoal que necessitem de documentação.
Metas de Atendimento:
Acompanhar, no mínimo, 90% dos processos de regularização migratória/ano que nos forem
solicitados por 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
dos GTs 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 compartilhadas
pelos colaboradores do IMDH e, outra parte assegurada entre os diversos serviços prestados pela
entidade.
Recursos humanos envolvidos:
Assistente administrativo, assistente de proteção, gerente de integração, assistente jurídico, gerente
administrativo/financeiro, assistente administrativo/financeiro, comunicadora social, assistente
sociolaboral, assessora de diretoria, voluntários e diretoria do IMDH.
Abrangência territorial: Nacional.
Participação dos usuários: Através de instrumentos e coleta de informações junto às entidades
parcerias da RedeMiR. As pessoas que são atendidas diretamente no IMDH opinam sobre os serviços
prestados e dão suas sugestões.
****************************************
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Desenvolvimento do Projeto 02
2.1 Introdução
Este projeto está voltado ao atendimento de imigrantes, assim entendidos: pessoas com
autorização de residência por prazo indeterminado, residentes temporários, outras pessoas de
interesse (filhos de pais residentes por prazo indeterminado nascidos no Brasil), indocumentados,
estudantes, naturalizados, portadores de visto diplomático e residentes por reunião familiar (exceto
aqueles que obtêm o status de refugiado através do pedido de extensão da condição de refugiado).
Quanto aos venezuelanos, embora haja grande número que está no Brasil na condição de
migrante (não todos são solicitantes de refúgio ou refugiados), no Relatório Geral do IMDH todos
eles estão incluídos no Projeto 1, que contempla Refugiados, solicitantes de refúgio e pessoas de
interesse, segundo entendimento do ACNUR.
Muitos dos imigrantes atendidos já possuem alguma forma de regularização migratória
quando chegam ao IMDH, mas necessitam de outro tipo de assistência ou buscam renovar
documentos cuja validade já venceu ou está preses e vencer.
Entretanto, a integração no País vai além da regularização do status migratório. Assim,
mesmo depois da obtenção dos documentos básicos, os imigrantes necessitam de apoio e
acompanhamento na busca por emprego e pelo aprendizado da língua portuguesa, bem como pela
necessidade de acesso à saúde, à educação e a apoio socioassistencial, seja do Instituto ou de
programas governamentais. Por isso, retornam, sempre que necessitam de algum apoio ou
orientação, ao IMDH.
Seguem-se tabelas e gráficos com informações sobre o perfil da população imigrante
atendida (no DF e também em outras regiões do País).
Tabela 2.1 – Imigrantes atendidos, por nacionalidade
País de Nacionalidade

Nº de
Pessoas

País de
Nacionalidade

Nº de
Pessoas

País de
Nacionalidade

Nº de
Pessoas

Argentina

8

Gabão

2

Palestina

2

Bangladesh

72

Gana

41

Paquistão

46

Benim

3

Guiné-Bissau

1

Paraguai

5

Bolívia

8

Haiti

859

Peru

4

Brasil*

36

Índia

4

Portugal

1

Camarões

5

Iraque

4

RDC Congo

9

Chade

1

Itália

1

Senegal

8

Chile

6

Jordânia

1

Serra Leoa

1

Colômbia

7

Líbano

1

Togo

10

Cuba

24

Líbia

7

Turquia

1

Egito

3

Mali

1

Uruguai

2

Equador

1

Marrocos

2

Venezuela

6

Etiópia

1

Mauritânia

1

Zâmbia

1

Filipinas

1

Nigéria

8

*Filhos/as de imigrantes, nascidos no Brasil

Total

1.205
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Gráfico 2.1 – Imigrantes atendidos, por nacionalidade

O maior número de pessoas atendidas é de nacionalidade haitiana (859 pessoas), o que
corresponde a 71%, do total de imigrantes atendidos. O Instituto possui uma relação bem próxima
com os haitianos, e várias razões explicam essa proximidade, principalmente o fato de que o
Instituto faz a ponte entre eles e a Embaixada do Haiti para obtenção de documentos e também
porque os atende remotamente, sem necessitarem vir a Brasília para este fim.
Mas há imigrantes de outros países, tais como: Bangladesh (6%), Paquistão (4%), Gana (3%)
e Cuba (2%), dentre outros.
Observe-se também que estão mencionados nacionais brasileiros (3%), que são os filhos de
imigrantes, nascidos no Brasil, que recebem atendimento no IMDH, segundo a necessidade da
família, principalmente enquanto estão em situação de vulnerabilidade.

Gráfico 2.2 – Imigrantes atendidos/as - por gênero (Comparativo 2018 e 2019)
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É interessante observar um leve aumento da população feminina, na comparação entre 2018
e 2019, e correspondente redução na população masculina. Em parte, deve-se à migração por
reunião familiar, que vem sendo promovida pelos migrantes que vieram ao Brasil há algum tempo e
uma vez que regularizaram sua situação e se estabeleceram, trazem a esposa e os filhos.

Gráfico 2.3 – Imigrantes atendidos - por faixa etária (2018 e 2019)

Ao observar o Gráfico, além da não alteração em percentual na faixa etária, nos anos 2018 e
2019, fica evidente que a grande maioria é composta pela População Economicamente Ativa (PEA),
em geral buscando trabalho para a sobrevivência própria e da família e que deixam seu país de
origem por diversos fatores e causas.

Gráfico 2.4 – Pessoas atendidas, segundo a UF de residência

O atendimento prestado aos imigrantes pode ser realizado presencialmente, às pessoas que
podem vir até a sede em Brasília, e também remotamente, por meio de telefone, e-mail, correio e
whatsapp, para facilitar a ajuda aos que necessitam.
Muitos migrantes, residentes em diferentes estados do País, procuram ajuda no IMDH,
especialmente na área de documentação. Nestes casos, procura-se dar-lhes a assistência de que
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necessitam. Entretanto, em muitos casos, são encaminhados às Instituições da RedeMir mais
próximas à sua localidade de residência. Outros serviços prestados à distância são realizados via
correio. Por este meio, apoia-se os haitianos na renovação de passaporte e solicitação de certidões
junto à Embaixada do Haiti.
Do total de migrantes atendidos em 2019, 42% moravam no DF no momento do
atendimento (509) e 28% em diferentes UF’s e foram atendidos remotamente (337). Não temos a
informação do estado de residência de 30% dos beneficiários (359).
O elevado número de pessoas do estado do Paraná se deve à presença de muitos haitianos
que solicitam renovação de passaporte ou a a emissão de certidões, geralmente por meio de
instituições parceiras do IMDH, como: a Pastoral do Migrante em Cascavel, a Cáritas de Umuarama e
a Cáritas de Cascavel.
Gráfico 2.5 – Pessoas atendidas em 2019 (Localidade de Residência no DF)

A maior concentração de imigrantes em Brasília reside nas regiões administrativas de
Samambaia, Taguatinga, Varjão, Paranoá e Ceilândia (54%). O local de residência registrado no
gráfico se refere ao informado pelo migrante na ocasião do último atendimento realizado pelo
Instituto. Assim, não há como afirmar que os assistidos continuam habitando essas regiões
específicas, nem mesmo se permanecem em Brasília.

2.1 Atendimentos prestados
O IMDH presta atendimento em 5 eixos diferentes: apoio socioassistencial; integração
educacional e cultural; proteção, documentação e processos; trabalho emprego e geração de
renda; e, incidência. Relataremos aqui a atuação em 3 dos eixos, pois o de incidência e o de trabalho,
emprego e geração de renda, têm seus relatórios específicos, em capítulos próprios.
Os atendimentos são realizados de acordo com as demandas e necessidades dos imigrantes.
Em todo primeiro atendimento realizado presencialmente no Instituto, os beneficiados recebem
orientações sobre políticas públicas, como o SUS e o Programa Bolsa Família, sobre a vida no Brasil e
também como obter a documentação básica, por exemplo, o CPF. Além disso, são entregues folhetos
e cartilhas com as informações passadas na língua que o imigrante dominar. Caso não seja o primeiro
atendimento da pessoa, mas ela tenha alguma dúvida nesses tópicos, explicamos e entregamos os
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materiais que contenham as informações pertinentes. Ademais, são disponibilizados outros materiais
que tratam da temática de migração e refúgio.

a. Apoio socioassistencial, integração educacional e cultural
Tabela 2.2 - Atendimentos prestados por eixos
Eixos

Apoio
Socioassistenc
ial

Integração
Educacional e
Cultural

Tipo de atendimento ou serviço prestado

Atendimentos

Orientações gerais

850

Doação de auxílio Transporte

86

Encaminhamento para CRAS/CREAS

64

Doação de Cesta Básica

55

Doações de móveis, roupas, etc.

24

Encaminhamento para Albergues

10

Doação de Bolsa Subsistência

7

Enxoval ou itens para crianças

6

Compra e doação de medicamentos

5

Encaminhamento para SUS

68

Aulas de Português

160

Encaminhamento para estudos

18

Informações sobre Curso de capacitação profissional

9

Orientações sobre Revalidação de Diplomas e Títulos

4

O atendimento de “Orientação”, que é o mais frequente, engloba diversos assuntos tais
como: esclarecimentos de dúvidas, atualização de dados e orientações sobre todo e qualquer tema
que possamos esclarecer. O encaminhamento aos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS)
visou, em grande parte, a realização do cadastro ou recadastro no CadÚnico para acesso ao
Programa Bolsa Família, a matrícula de crianças em creches públicas e o encaminhamento de idosos
para o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Com relação à Bolsa Família e à matrícula em creches, ambos são requisitados pelo telefone
156 ou pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Social. Muitas vezes os migrantes não conseguem
não conseguem fazê-lo, por não conhecerem o sistema, não dominarem o idioma e outros motivos.
Por isso buscam o IMDH, que os ajuda a viabilizar esse cadastro de grande importância para o acesso
aos direitos sociais.
Na área de saúde, de maneira geral, os imigrantes conseguem acesso aos serviços públicos
através do Sistema Único de Saúde (SUS). Mas, no caso de medicamentos, em algumas ocasiões, em
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função da indisponibilidade do remédio na rede pública, o Instituto atende o migrante e adquire o
medicamento, mediante apresentação de receita médica válida e assinada.
Na área educacional e cultural, considera-se de grande importância o aprendizado da língua
portuguesa para a integração do imigrante no Brasil. Por isso, o estímulo e orientações para que os
migrantes tenham acesso aos parceiros do IMDH que oferecem esta oportunidade. O
“encaminhamento para estudos” se refere a processos de matrícula em escolas de ensino
fundamental e médio, faculdades e inscrição no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), vestibular,
ENCCEJA e outros. O mesmo ocorre com a revalidação de Diplomas, onde o IMDH orienta e
encaminha aos devidos locais para isto.
Quanto aos objetos e alimentos doados são obtidos através de campanha permanente de
coleta de donativos junto à comunidade. Trata-se de pessoas, grupos, embaixadas e voluntários do
IMDH que auxiliam o Instituto a cumprir com a sua missão de auxiliar os mais vulneráveis.

b. Eixo Proteção, Documentação e Processos
Tabela 2.3 - Atendimentos prestados
Tipo de Atendimento ou Serviço prestado

Atendimentos

Orientação sobre documentos

486

Serviços diversos junto à Polícia Federal

205

Atendimentos relativos à Naturalização

133

Informação sobre processos em trâmite

79

Orientações e apoio para Reunião familiar

61

Encaminhamento e acompanhamento de casos na DPU

9

Solicitações de Certidões Consulares

1290

Orientações para obtenção/renovação de passaporte

599

Obtenção de Passaporte

285

Solicitação de Certidão de Solteiro

5

O atendimento “orientações sobre documentos” refere-se ao esclarecimento de dúvidas
relacionadas a quaisquer documentos que o imigrante esteja necessitando, em especial dúvidas
sobre a emissão de CTPS, CPF, CRNM. Já o atendimento “serviços diversos junto à Polícia Federal”
refere-se aos formulários de autorização de residência, registro, substituição de CRNM ou alteração
do prazo de CRNM, consulta sobre andamento de processos e requerimentos e agendamentos para
atendimento na Delegacia de Imigração da Polícia Federal.
Considerando o fluxo expressivo de haitianos que continua ocorrendo para o Brasil e o
elevado percentual (71%, ou seja, 859 sobre 1205) desta nacionalidade no total de migrantes
atendidos no IMDH, detalhamos a seguir os serviços prestados a esta população junto,
especialmente serviços junto à Embaixada do Haiti.

b.1 Obtenção de documentos junto à Embaixada do Haiti
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O IMDH, do início do ano até maio de 2019, intermediava, sem nenhum ônus para os
solicitantes, a obtenção de passaportes para dezenas de migrantes haitianos. Cuidava de todos os
procedimentos, verificação dos documentos necessários, solução de pendências ou correções a
serem feitas na documentação exigida. Cuidava dos procedimentos até obter o passaporte, o qual
era retirado na Embaixada pelo próprio IMDH e remetido, gratuitamente, a seu titular.
Por questões práticas e também para que os solicitantes mantivessem um contato e relações
com a própria Embaixada, houve, em maio de 2019, uma alteração. O IMDH continuou prestando
todas as informações, envio de formulários e orientando os migrantes que assim o solicitam ou
necessitam. Mas o envio do pedido à Embaixada, quando pronto, passou a ser de responsabilidade
do interessado em obter o passaporte.
Desde então, o IMDH assiste os migrantes haitianos com orientações por escrito, orientação
e com o envio dos formulários necessários para que possam elaborar seus pedidos. Nesse sentido,
em 2019, foram atendidos 188 migrantes, residentes em diversos estados do Brasil. que solicitaram
orientação, ajuda e formulários para renovação de passaporte.
Quanto à solicitação de Certidão Consular, Procurações e Declarações de Validade da
Carteira de Habilitação Haitiana, foram realizados 1.290 atendimentos. Trata-se de documentos dos
quais os haitianos necessitam para diversos fins, principalmente registro na Polícia Federal e
processos de reunião familiar.
Os pedidos chegam ao Instituto de diversas regiões do país, principalmente das regiões Sul e
Sudoeste, onde é muito expressiva a presença de migrantes haitianos. Este serviço se mostrou
relevante devido às dificuldades de comunicação através do correio e de contato com a
Representação Diplomática por parte dos migrantes, também por não existirem consulados no Brasil,
além da Divisão Consular junto à Embaixada em Brasília.

Avaliação dos Resultados
No âmbito deste projeto foram beneficiadas 1205 pessoas de 41 nacionalidades. A equipe
avalia que o resultado do serviço prestado e do volume de pessoas beneficiadas é plenamente
satisfatório. É também expresso, nos contatos diários e nas mensagens recebidas, o reconhecimento
de muitos dos beneficiários.
O atendimento de documentação e processos proporciona aos imigrantes o acesso a
informações, documentos e integração de forma facilitada e sem custo pelos serviços, pois o IMDH
presta todos os serviços gratuitamente. Evidentemente, as taxas e custos cobrados pela Embaixada
são assumidos pelos solicitantes dos documentos. É interessante ressaltar a resposta efetiva e
satisfatória do IMDH diante da demanda dos migrantes que solicitam serviços, esclarecimentos,
informações, e cabe destacar que foi possível orientar e assistir a todos os que procuraram algum
serviço ou orientação no decorrer do ano.

Total de pessoas beneficiadas: 1205
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Projeto 03 - 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 01/01/2019 a 31/12/2019.
Descrição das Ações:
 Prestar assistência material e financeira, em particular às mulheres e crianças, segundo
disponibilidade de recursos e de acordo aos convênios firmados para este fim;
 Prestar atendimento às mulheres e crianças em suas várias demandas, especialmente as
emergenciais;
 Fornecer orientações gerais e preparação dos pedidos de refúgio ou de residência;
 Realizar agendamento dos respectivos pedidos na Polícia Federal;
 Realizar agendamento de pedido de Carteira de Trabalho e Previdência Social;
 Promover e realizar atividades coletivas de orientação, informações e esclarecimentos à
população migrante venezuelana;
 Produzir e distribuir materiais informativos em diferentes idiomas, especialmente
português e espanhol;
 Participar em atividades coletivas e parcerias no Estado de Roraima;
 Atuar na incidência por políticas públicas e medidas a favor da causa das migrações e do
refúgio;
 Apoiar ações relacionadas à interiorização para outras cidades do país;
 Apoiar, acompanhar, participar nas ações socioassistenciais realizadas em Pacaraima
(Roraima).
Público alvo:
Pessoas migrantes, solicitantes de refúgio, apátridas, especialmente venezuelanos, com prioridade às
mulheres e crianças.
Metas de Atendimento:
Atender e prestar assistência a pelo menos 80% das mulheres e crianças migrantes venezuelanas que
procurarem o Instituto.
Recurso financeiro utilizado:
O trabalho é oferecido gratuitamente. As despesas de manutenção e expediente, bem como os
valores destinados a bolsas subsistência, são subsidiadas por meio de doações e colaborações de
benfeitores ou por fontes diversas: ACNUR, Instituto C&A, AVINA, Fundação Porticus, ONU Mulheres
e o próprio IMDH.
Recursos humanos envolvidos: 4 funcionários permanentes e estagiárias.
Abrangência territorial: Estadual e, em alguns aspectos, também nacional.
****************************************
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Desenvolvimento do Projeto 03
Desde que foi instalado, em março de 2018, o escritório em Boa Vista/Roraima, intitulado
IMDH Solidário, realiza atendimentos a mulheres e crianças migrantes e refugiadas, com ações que
abrangem também o município fronteiriço de Pacaraima. Assim, esse capítulo detalha suas
atividades, desde os atendimentos e serviços prestados, até as ações nas quais colabora para
contribuir na defesa e proteção dos direitos dos migrantes e refugiados na comunidade de acolhida.

3.1 Atendimentos prestados

Eixo 1. Acolhida e apoio socioassistencial

O Instituto concede apoio financeiro de emergência por meio da concessão de bolsa
subsistência e oferece doações de itens de primeira necessidade; atua para assegurar que as
migrantes tenham acesso a atendimentos de saúde, encaminhando-as para SUS; quando possível,
adquire medicamentos e/ou acompanha pacientes em hospitais, fornece assistência para inserção
das famílias em programas sociais, e participa de ações de apoio as/aos desabrigadas/os.

Tabela 3.1 Atendimentos de Acolhida e apoio socioassistencial
Tipo de atendimento

Total de
atendimentos

Entrevistas para bolsa subsistência (Convênio ACNUR)

339

Bolsas concedidas

334

Pessoas beneficiadas nas famílias que receberam bolsa subsistência (Convênio
ACNUR)

1.334*

Bolsa Subsistência (Convênio ONU Mulheres)

551

Doações diversas (roupas, móveis, artigos para casa, fraldas, leite...)

77

Pessoas cadastradas para Interiorização (projeto caminhos de solidariedade)

71

Encaminhamento para outras entidades

2

Total

2.307

*Neste item é considerado todo o núcleo familiar das entrevistadas.

3.1.1 Bolsa Subsistência
A bolsa subsistência, para pessoas em situação de alta vulnerabilidade, 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, sob orientação do IMDH sede, em
parceria com a Agência da ONU para Refugiados.
Abaixo estão registradas as pessoas beneficiadas com bolsa subsistência, identificadas por
faixa etária e gênero.
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3.1.2 Bolsas subsistência IMDH Solidário Boa Vista – Projeto ACNUR - Roraima 2019
Beneficiários da Bolsa Subsistência em Boa Vista-RR (Projeto ACNUR)
Masculino
Faixa etária

Feminino

Total

em
números

em %

em números

em %

em números

em %

0 a 4 anos

72

9%

113

20%

185

14%

5 a 17 anos

141

19%

131

23%

272

20%

18 a 59 anos

550

72%

317

56%

867

65%

2

0%

8

1%

10

1%

765

57%

569

43%

1334

100%

60 anos ou mais
Total:

Eixo 2. Integração Educacional e Cultural
O aprendizado do idioma é um passo fundamental para a efetiva integração dos migrantes
e refugiados. Como instrumento importante para a introdução ao idioma, o Instituto fornece a
“Cartilha Multilíngue”, organizada pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos em parceria com
várias organizações que contribuíram para sua edição. A cartilha é um instrumento de apoio para os
migrantes na aprendizagem do português, e engloba expressões nos idiomas Português, Francês,
Inglês, Crioulo e Espanhol. O material é um dos itens mais procurados e sua distribuição é realizada
durante os atendimentos diários. Ademais, com o propósito de ampliar o alcance do material aos
migrantes, o IMDH compartilha a cartilha com seus parceiros, conforme evidenciado na tabela 3.3.
Com o objetivo de apoiar a integração das mulheres, foi oferecido um curso de português,
de julho e setembro de 2019, com a participação de 13 migrantes. Ainda com a mesma finalidade,
houve encaminhamento de pessoas para cursos de português.
Tabela 3.2 Aprendizagem de Português
Tipo de atendimento

Total de atendimentos

Encaminhamento para curso de português

33

Curso de Português no IMDH

13

Total
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Tabela 3.3 Distribuição da “Cartilha Multilíngue”
LOCAL

QUANTIDADE

Atendimento do IMDH Solidário

7.879

Posto de Triagem na Rodoviária de Boa Vista

1.000

PTRIG

4.500

Abrigo Rondon I

600

Polícia Federal

500
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ONU Mulheres

500

Missão Brasil/Venezuela

300

Abrigo Rondon III

750

Fraternidade Humanitária

600

CMDH

100

Pastoral do Migrante

750

Kaubanoko

50

PTRIG Pacaraima
Comunidade São João Batista (Área Missionária São João
Batista)
TOTAL DE CARTILHAS DISTRIBUÍDAS

1.150
110
18.789

Eixo 3. Proteção, Documentação, Processos
Como parte de sua atuação na proteção dos direitos humanos e promoção da cidadania, o
IMDH fornece assistência aos solicitantes de refúgio e migrantes nos procedimentos de
regulamentação migratória, incluindo: encaminhamentos à Polícia Federal; orientações,
preenchimento de formulários; acompanhamento de processos em trâmite; pedidos de residência
temporária e de reconhecimento da condição de refugiados; fornecimento de fotos; fotocópia de
documentos pessoais, e todo o necessário para que as mulheres e crianças atendidas tenham sua
situação migratória regular no País.

Tabela 3.4 Atendimentos para Proteção, Documentação e Processos
Tipo de atendimento
Preparação de pedidos de refúgio (formulários, fotos,
fotocópias)

Total de
atendimentos
26

Solicitação de refúgio de casos preferenciais (Polícia Federal)

1.021

Pedido de Residência Temporária (Polícia Federal)

3.703

Total

4.750

Eixo 4. Trabalho, Emprego e Geração Renda
O trabalho digno é uma via de integração para solicitantes de refúgio, refugiados, migrantes,
todavia eles/as podem enfrentar muitos desafios nesse processo, especialmente quando é difícil ter
acesso a informações sobre seus direitos e na obtenção da Carteira de Trabalho. Nessa perspectiva, o
IMDH Solidário proporciona orientações sobre o tema, distribui material informativo acerca dos
direitos trabalhistas, elabora currículo profissional em português e às vezes encaminha para
entidades voltadas à inserção laboral e emprego.
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Tabela 3.5 Atendimentos para trabalho, Emprego, Geração de Renda

Tipo de atendimento

Total de
atendimentos

Agendamento de Carteira de Trabalho

2.195

Entrega de Cartilha sobre direitos trabalhistas (bilíngue)

120

Elaboração de Currículo

168

Total

2.363

Tabela 3.6 SÍNTESE DE ATENDIMENTOS nos vários eixos

LINHAS DE ATUAÇÃO (ATENDIMENTOS PRESTADOS)

Atendimentos

EIXO 1. Acolhida e apoio sócioassistencial

2.307

EIXO 2. Integração Educacional e Cultural

46

EIXO 3. Proteção, Documentação, Processos

4.750

EIXO 4. Trabalho, Emprego e Geração de Renda

2.363

TOTAL DE ATENDIMENTOS

9.466

3.2 Participação em eventos

O IMDH participa ativamente de Seminários, Debates, Jornadas e outros eventos sobre a
temática da migração e refúgio, com propósito de fortalecer suas parcerias, bem como aprimorar o
trabalho em conjunto para mobilizar ações efetivas para a população migrante, solicitante de refúgio
e refugiada. As participações nos eventos permitem o intercâmbio interinstitucional e ampliam a
possibilidade de envolver os Estados, as comunidades de acolhimento, organizações da sociedade
civil e agências internacionais no fortalecimento de uma rede de proteção e apoio as pessoas que
migram. Ademais, a presença em eventos possibilita que a equipe se mantenha em constante
atualização e aprimoramento profissional.
Na tabela a seguir é representada a participação do IMDH Solidário em espaços de debate
diversos, seja como participante, expositor ou apoiador:

Tabela 3.7 Descrição dos eventos
DATA
23/0124/01

TEMA
Encontro Migração e
Advocacy

RESUMO
Debate e análise sobre o contexto atual, questões políticas, novos
atores políticos e rede de organizações, instituições e agências que
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atuam na temática da migração. Houve também depoimentos e
comentários de pessoas que atuam em organizações em ações de
advocacy, como agir para que os atores políticos escutem as
organizações e suas demandas.
No último dia, foram discutidas estratégias de advocacy no novo
contexto político, quais ministérios e atores políticos teriam maior
flexibilidade e abertura para escutar as demandas sociais. E por fim,
quais os planos de ação para integração dos migrantes e refugiados
cada organização iria construir no decorrer do ano.
25/0326/03

Ciclos de Formação da
Rede sobre crianças e
adolescente: Formação
Sobre crianças em
Situação de Rua

Local: Defensoria Pública do Estado de Roraima; promotores: DPE e
UNICEF; participantes: representantes de instituições do poder
público, municipal e estadual, e instituições que trabalham
diretamente com o contexto migratório. Conteúdo: debate para
fortalecer o diálogo entre sociedade e as instituições para melhor
acolher os fluxos migratórios na cidade.

28/03

Comemoração de 1º
ano da Operação
Acolhida

A Cerimônia iniciou com o general Eduardo Pazuello, Coordenador da
Força-Tarefa Logística Humanitária da Operação Acolhida, realizando
uma apresentação, desde as reuniões de criação da Operação
Acolhida, até sua implantação, as primeiras ações desenvolvidas no
estado, a organização, limpeza, e reforma dos abrigos que já existiam,
a construção e implementação dos novos abrigos, a criação dos
PTRIGS (Postos de Triagens), as primeiras viagens da estratégia de
Interiorização e as reuniões da operação com os parceiros. Logo após
a apresentação do general, iniciou-se a entrega do diploma “Amigo da
Acolhida”, concedida pelo Exército Brasileiro a diversos órgãos
públicos, agências da ONU, organizações da sociedade civil e
empresas do setor privado que têm apoiado a Operação Acolhida em
Roraima. O IMDH também foi agraciado.

30/09,
1-2/10

XV Encontro Nacional
Rede Solidaria para
Migrantes e Refugiados
(RedeMiR)

No primeiro dia do evento ocorreu um debate sobre o contexto
político-social do Brasil, os serviços realizados pelas organizações
presentes no encontro: o que tem sido feito e quais serão os próximos
caminhos, diante da conjuntura política, social e econômica do país.
No segundo dia foi realizada uma mesa de discussão com
representantes do CONARE e agências da ONU (ACNUR e OIM), sobre
o papel de cada um na acolhida, interiorização e integração da
população migrante, solicitantes de refúgio e refugiados.
No terceiro dia, houve reflexão e compartilhamento de boas práticas
entre as instituições e possíveis ações conjuntas que a rede possibilita.

03/10

Sociedade Civil, ativismo
político e migração em
Roraima

Na mesa de debate foram apresentados os trabalhos desenvolvidos
pelo IMDH/Irmãs Scalabrinianas em Roraima, desde o início do fluxo
migratório em 2015, à abertura do escritório em Roraima; os projetos
desenvolvidos e a importância do atendimento específico a mulheres
e crianças, bem como o trabalho desenvolvido pela sociedade civil no
atendimento aos migrantes, principalmente no que chamamos de
“pré-atendimento”; a parceria com a Polícia Federal e sua
importância, desde as primeiras ações de acolhimento; o
reconhecimento da participação do poder público, e a necessidade de
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uma participação mais ativa; contextualização da chegada das
agências da ONU e a implementação da Operação Acolhida; por fim,
foram apresentadas as mudanças e os desafios enfrentados sobre
proteção a população atendida.
14/10

I Seminário de Direitos
Humanos e Mobilidade
Humana da Escola do
Poder Judiciário de
Roraima

O debate sobre os desafios da mobilidade humana em Roraima.
Participaram da mesa três Ministros do Superior Tribunal Militar e
uma pesquisadora da UNB. A operação acolhida foi apresentada pelos
ministros, General Luís Mattos, Péricles Queiroz e a professora da
UNB Fernanda Lage como uma resposta positiva e humanizada do
governo brasileiro através das forças armadas. Em seguida foi
destacado que a operação é um exemplo para o mundo no processo
de acolhimento. Fernanda Lage destacou que existe uma causa que
está gerando um fluxo migratório ao estado brasileiro, e que
precisamos ter clareza em relação aos conceitos sobre o que é direito
de asilo e o que é proteção constitucional aos direitos humanos.

19/1122/11

Encontro Nacional do
Projeto Atuação em
Rede: capacitação dos
atores envolvidos no
acolhimento,
na
integração
e
na
interiorização
de
refugiados e migrantes
no Brasil

Na abertura foi apresentado o propósito do encontro: “Construir
estratégias de fortalecimento das redes de atenção a migrantes e
refugiados”. Para alcançar este objetivo foi construída uma
programação dividida em três fases: conhecer, analisar e planejar,
temáticas que foram trabalhadas durante os três dias de encontro.
No dia 20 de novembro na fase “conhecer” foi realizado uma roda de
conversa intitulada “Projeto Articulação em Rede – articulação e
aprendizados” em que pessoas chaves dentro do projeto foram
chamadas a realizarem uma reflexão sobre os encontros regionais
anteriormente realizados em 13 estados. Logo após a roda de
conversa, foi realizada uma palestra intitulada “Diálogos sobre o Pacto
Global para Refugiados – mecanismos de governança e desafios para
o seu cumprimento” proferida por Federico Martinez representante
da ACNUR. Federico explicou o que era o Pacto Global para
Refugiados e em que ele consistia. Explicou também que atualmente
no mundo têm-se mais de 25 milhões de refugiados e que em sua
maioria (mais ou menos 60%) são acolhidos por 10 países, que em sua
maioria tem média e baixa renda. Participaram como debatedores:
Felipe Vasconcellos, advogado do IMDH e professor substituto na UnB
e Paola Gerztein, advogada e integrante da RALDIR (Rede acadêmica
Latino-americana sobre Direito e Integração das Pessoas Refugiadas).
No dia 21 de novembro foi apresentado um painel com os temas
transversais que norteariam todas as conversas do encontro, a saber:
gênero e diversidade, criança migrante, indígenas migrantes e
combate à discriminação, à intolerância, ao racismo e à xenofobia. Em
seguida, foi apresentado como os grupos de discussão, seriam
divididos em eixos temáticos: Marco Legal e Governança, Acesso a
Direitos, Inserção Laboral e Integração. Após essa conversa, os
participantes foram encaminhados para grupos de trabalho, para
discutir o tema abordado pelos GTs e construir propostas de ação em
rede.
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3.3 Reuniões
A participação em reuniões visando a melhoria da resposta humanitária aos imigrantes e
refugiados é uma valiosa oportunidade para debater desafios, âmbitos de intervenção e soluções
inovadoras para melhor acolher os fluxos migratórios na região. Nesse sentido, a equipe do IMDH
Solidário participou, ao longo do ano de 2019, de reuniões com representantes de instituições,
comissões de direitos humanos, agências da ONU e outros organismos para intercâmbio de
informações e estabelecimento de parcerias.
A breve descrição na tabela abaixo revela os esforços de uma ampla gama de atores
envolvidos nas respostas às principais questões sobre os fluxos migratórios da região.

Tabela 3.8 Presença do IMDH em reuniões
DATA

TEMÁTICA

RESUMO

08/01

Reunião Operação
Acolhida

Iniciou-se com a apresentação dos participantes. A seguir, a
representante do ACNUR apresentou o fluxo de entrada na
fronteira, mostrando que o número de migrantes que
atravessavam a fronteira havia crescido. O segundo tema foi a
interiorização, a qual se apresentou a possibilidade de aumentar o
fluxo de migrantes a serem interiorizados voluntariamente. Por
último, foi apresentado o tema de abrigamento e, o número de
migrantes abrigados em Boa Vista e Pacaraima.

10/01

Reunião com o
novo
representante do
ACNUR no Brasil

A reunião iniciou-se com a apresentação de cada organização e
quais projetos trabalhavam em parceria com o ACNUR em
Roraima. Logo após o representante do ACNUR agradeceu a
colaboração e destacou a importância dos parceiros e seus
projetos, bem como destacou e o desejo de dar continuidade a
todos os projetos. O representante da AVISI, perguntou quais as
perspectivas dos projetos para os próximos anos, ressaltando as
dificuldades em garantir uma equipe fixa com os projetos
finalizando anualmente. A resposta foi que os projetos
permaneceriam e que o ACNUR estava aumentando sua equipe em
Roraima, para um melhor trabalho com os parceiros.

18/02

Reunião COMIRR
(Comitê para
Migrações de
Roraima)

O COMIRR reúne organizações da sociedade civil,
majoritariamente, organizações vinculadas a igreja católica, que
atuam em Boa Vista no atendimento e serviços aos migrantes e
refugiados venezuelanos. O primeiro ponto de pauta foi a
organização e estabelecimento de contato com organizações da
sociedade civil que ainda não integram o COMIRR, a fim de
estreitar relações e convidá-las para integrar o comitê. O segundo
ponto de pauta, foi a proposta de estabelecer uma agenda de
encontros, onde as organizações podem se reunir com
periodicidade, sempre antes das reuniões da Operação Acolhida.
No terceiro ponto de pauta, foram discutidas algumas questões
sobre a burocracia para acesso aos abrigos, onde agentes da
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sociedade civil que atuam na Operação Acolhida encontram muitas
dificuldades.
19/02

Reunião Operação
Acolhida

Na reunião da OP foram apresentados dados sobre ordenamento
de fronteira (entrada e saída de pessoas), abrigamento
(quantidade de pessoas abrigadas nas últimas semanas de janeiro
a 19 de fevereiro) e dados sobre quantas pessoas foram
cadastradas, até o presente momento para interiorização. O
COMIRR questionou sobre a burocracia de acesso aos abrigos,
quais as estratégias para abrigamento das pessoas em situação de
rua e esclarecimento sobre o “cinturão de segurança”. Os
questionamentos foram respondidos de forma resumida pelo
comandante que coordenava a reunião.

21/02

Reunião do Comitê
Local do Projeto
Caminhos de
Solidariedade

Na reunião foram apresentadas ações já realizadas pelo projeto, e
sobre a contratação da equipe que irá desenvolver as atividades.
Foi estabelecido a apresentação de estratégias para a realização
dos 3 eixos do projeto (Integração/interiorização, Meios de Vida e
relação Brasil/Venezuela), de maneira que todas as organizações
do comitê possam contribuir. Foi também sugerida a ideia de
montar um cadastro online para integração/interiorização, onde
cada organização poderia cadastrar migrantes interessados em
participar do processo de interiorização .

26/02- Reunião do Comitê
27/02 Nacional do
Projeto Caminhos
de Solidariedade

Na reunião, em Boa Vista, foram apresentados os relatórios das
atividades do projeto, os recursos destinados às atividades,
orçamento de materiais, passagens, funcionários e escritório. No
segundo dia foi elaborado um planejamento, a partir do que foi
apresentado no dia anterior, com objetivo de otimizar os recursos
do projeto, e, assim, atender mais pessoas e com um objetivo mais
claro e responsável.

28/03

Reunião do Comitê
Local do Projeto
Caminhos de
Solidariedade

Foram apresentados nessa reunião os dados sobre o
desenvolvimento do projeto, no âmbito dos 3 eixos previstos na
reunião anterior, para discussão entre as organizações
participantes do comitê. Em seguida, discutiu-se sobre a utilização
do site www.caminhosdesolidariedade.com, pois poucas dioceses
estavam inscrevendo-se para acolher migrantes e refugiados.
Sugeriu-se fazer maior divulgação.

19/09

Reunião com
ONUMulheres

Em setembro foi realizada a reunião com a gerente de
empoderamento econômico da ONU mulheres, Flávia de Moura,
onde foi apresentado o novo projeto em que o IMDH trabalhou em
parceria com a agência. O projeto esteve em nova configuração,
em que mulheres passaram por formações sobre
empreendedorismo e foram beneficiadas com um valor de 740
reais. Além disso, mulheres empreendedoras do projeto que foram
interiorizadas, também receberam um auxílio financeiro de 700
reais. A reunião visou estabelecer os procedimentos para a

58
concessão das bolsas e o papel de cada entidade.
28/10

Reunião com
representantes da
Embaixada
Australiana

Os representantes da Embaixada australiana estiveram em Boa
Vista, e reuniram-se com as organizações da sociedade civil que
atuam na migração venezuelana. O objetivo foi conhecer as
atividades de cada organização, mapear as organizações presentes
e explicar as formas de financiamento de projetos.

29/11

Reunião sobre o
projeto ORINOCO

A coordenação do projeto ORINOCO, da Cáritas, esteve no IMDH
para apresentar o projeto às organizações que atuam no espaço da
Paróquia Nossa Senhora da Consolata. Foram apresentadas as
instalações de wash e como será o monitoramento do projeto.

3.4 Oficinas e formação

Além do atendimento direto à população migrante e refugiada, o IMDH Solidário participa de
atividades de formação sobre a temática da migração e refúgio para melhor atuar na causa.

Tabela 3.9 Oficinas e formações
DATA

TEMÁTICA

RESUMO

27/02/ 28/02

Oficina
“Fortalecimento
dos vínculos
familiares”

Ministrada pelo UNICEF, a oficina ocorreu no auditório da Defensoria
Pública do estado de Roraima, com participação do Exército Brasileiro,
representantes de diversas Agências da ONU e organizações da sociedade
civil. O objetivo geral da oficina foi oferecer formação e fortalecer as
capacidades das entidades participantes no que diz respeito ao
fortalecimento de vínculos familiares e apresentar estratégias para lidar
com crianças e adolescentes separados de sua família, como as
destacadas a seguir: escuta qualificada, cuidados e incentivo da
autonomia da população atendida.

7 a 8/02

Violência
contra
crianças
e
adolescentes:
violência
sexual,
física e psicológica

Na oficina foi apresentado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
e sua construção histórica, os desafios encontrados para sua
implementação nos dias atuais, as falhas na proteção da criança e
adolescente no sistema público, trabalho em rede, acesso a rede de
proteção à criança e adolescente, respeito da autonomia destes e a
importância da escuta qualificada.

25 a
26/02

Trabalho Infantil e
crianças
e
adolescentes em
situação de rua e
na rua

A formação apresentou artigos e leis que garantem a proteção de
crianças e adolescentes em relação ao trabalho infantil; apresentação de
conceitos como trabalho infantil e suas penalidades, bem como ações
positivas e boas experiências na prevenção. Em seguida, os facilitadores
esclareceram o termo “situação de rua e na rua”, as convenções
internacionais de proteção, ações positivas do estado em resposta e boas
práticas.

20/03 e

Oficina Projeto
Migração Laboral:

A Fundación Avina organizou a oficina de Projeto sobre Migração Laboral,
em Brasília, que contou com a facilitação de Catherine Borgman. A oficina
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22/03

Monitoramento e
Aprendizagens

teve como finalidade discutir e apresentar quais atividades as
organizações presentes realizavam voltadas à migração laboral. Houve
também o intercâmbio de ações e práticas. Ao final, foram construídas
estratégias de ações para migração laboral no decorrer de 2019.

21 a
22/03

Relações Humanas
e ação profissional
na proteção e
cuidados
contra
violência
de
crianças
e
adolescentes

Apresentação das medidas de proteção garantidas pelo ECA na garantia
de proteção e prevenção, como funcionam no Brasil as delegacias
especializadas ao atendimento de crianças e adolescentes que sofreram
violência, notadamente em Roraima, qual o fluxo de proteção, a rede de
proteção, espaços de escuta, espaços de acolhimentos, abrigos de
proteção e, relação com o judiciário.

21/03 –
22/03

Direito das crianças
e adolescentes em
situação
de
mobilidade

Realizada pela UNICEF e DPE, com formadores do NECA (Associação dos
Pesquisadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o
Adolescente), a Oficina ocorreu no auditório da Defensoria Pública do
Estado de Roraima, com participação do Exército Brasileiro,
representantes de agências da ONU e OSCO objetivo foi fortalecer a rede
de apoio a crianças e adolescentes, apresentar as ações que devem ser
adotadas em casos de crianças e adolescentes desacompanhados e
orientar sobre a aplicação das políticas de acolhimento e proteção.

25/0326/03

Ciclos de Formação
da Rede sobre
crianças e
adolescente

A formação foi realizada na Defensoria Pública do Estado de Roraima em
parceria com a UNICEF e estiveram presentes representantes de
instituições do poder público, tanto municipal e estadual, e instituições
que trabalham diretamente com o contexto migratório. Nos dois dias de
evento houve debates de como a sociedade e as instituições devem
dialogar e lidar com o tema.

8/04 –
9/04

2º Capacitação em
Proteção e
Assistência a
Vítimas de Tráfico
de Pessoas

A capacitação foi organizada pela International Centre for Migration
Policy Development (ICMPD), onde foi apresentado, inicialmente, o
contexto das ações de combate ao tráfico de pessoas (convenções da
ONU e alguns conceitos), formas de exploração de pessoas e como o
Direito atua nesses casos. Foi também apresentada a rede de instituições
de combate ao tráfico de pessoas e como podem atuar em caso de se
verificar a ocorrência de tráfico.

10/05

Oficina sobre
Primeiros Auxílios
Psicológicos

A Organização Médicos Sem Fronteiras realizou a formação sobre os
Primeiros Auxílios Psicológicos, para agentes das organizações da
sociedade civil. A formação foi ministrada pela Dra. Lucia Brum, com
intuito de apresentar formas de apoio às migrantes vítimas de violência
que chegam às organizações. Os primeiros auxílios psicológicos são
ferramentas de acolhimento de vítimas através da primeira escuta
qualificada.

16/0517/05

Formação sobre
Educação NãoFormal para
crianças

Nesta data ocorreu a formação sobre educação não-formal para
educadores e parceiros voluntários que passariam a atuar no projeto
Infâncias Sem Fronteiras. A formação tinha como finalidade de
apresentar a rede de apoio e proteção da criança e do adolescente, bem
como discutir formas de atividades que pudessem ser desenvolvidas com
as crianças do projeto.

23/05

Treinamento sobre
Residência

A OIM desenvolveu em todas as organizações que realizam préatendimento de residência temporária, uma formação sobre os
procedimentos para regularização migratória. O IMDH participou e
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06/0607/06

Temporária

considerou de grande utilidade a capacitação oferecida.

Formação sobre
CBI

Devido à mudança na configuração da forma de pagamento das bolsas
subsistência a equipe do IMDH de Boa Vista, recebeu a formação sobre o
CBI (Cash-Based Intervention), oferecida pela equipe do ACNUR.
Na formação foram apresentadas as diretrizes para a entrevista realizada
com a população atendida, as perguntas que identificam o perfil, o nível
socioeconômico e a situação de moradia das solicitantes.

29/08

Formação Sobre a
utilização do
SISCONARE

O encontro de formação foi solicitado pela equipe do IMDH ao ACNUR
sobre a utilização do sistema SISCONARE para a realização do pedido de
refúgio

13/09

Formação sobre a
utilização
do
PROGRES

O encontro de formação foi solicitado pela equipe do IMDH para a
ACNUR sobre a utilização do Sistema PROGRES (plataforma de registro
dos beneficiários de bolsas CBI do ACNUR). Foi apresentado à equipe
passo a passo para a realização do cadastro e verificação do grau de
vulnerabilidade para fins de concessão da bolsa subsistência (CBI).

3.5 Grupos Temáticos (GTs)
Os Grupos Temáticos são organizados pelas Agências da ONU como forma de debater
questões que permeiam a temática da migração e traçar estratégias e protocolos para que as
organizações possam fornecer respostas adequadas ao contexto de emergência. Nos Grupos
Temáticos estão presentes as agências internacionais, organizações da sociedade civil e organismos
do governo, no intuito também de fortalecimento da rede interinstitucional.

3.5.1 GT de proteção à criança e adolescente- UNICEF
O Grupo Temático de proteção à Criança e Adolescente tem por objetivo debater e atuar
para garantir a integração social de crianças e adolescentes 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.

Tabela 3.10 GT Proteção à criança e adolescente
DATA

TEMA

RESUMO

24/01

Reunião do GT de
Proteção a Crianças e
Adolescentes

O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, deu inicio a reunião
comunicando sobre a mudança do nome do GT, e a nova forma de
abordagem do grupo, que passaria a focar em questões de proteção,
exigindo assim, uma adequação a um protocolo internacional. Em
seguida, informou que outros temas relacionados a esse GT, como saúde,
seriam abordados por subgrupos.

27/03

Reunião do GT de
Proteção a Crianças e
Adolescentes

Na reunião foi apresentado o quadro dos desafios prioritários do GT para
os próximos seis meses. Sendo 06 ações prioritárias, que foram definidas
durante a reunião extraordinária (realizada em 12 de fevereiro de 2019),
são eles: 1) Crianças em situação de rua; 2) crianças e adolescentes
separados, desacompanhados e indocumentados; 3) gravidez na
adolescência; 4) fortalecimento da rede de proteção, incluindo os
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conselhos de direitos; 5) cooptação de adolescentes para o crime
organizado e; 6) violência contra crianças e adolescentes (negligência,
violência sexual e trabalho infantil). Em seguida, foram apresentadas as
ações estratégicas para enfretamento de cada desafio, conforme
pactuado na reunião de planejamento. Todos os desafios e suas
respectivas ações foram alvo de discussão, havendo um foco maior em
algumas delas. No que se refere a cooptação de adolescentes para o
crime organizado, houve comentários que as delegacias de Boa Vista,
inclusive a delegacia da Infância e Juventude, não vêm realizando
procedimentos para o encaminhamento de atos infracionais leves, que
seriam alvo de medidas em meio aberto. No que diz respeito à violência
contra crianças e adolescentes, foi discutida a importância de orientar os
pais sobre as leis e costumes brasileiros, uma vez que a questão cultural,
seja entre indígenas ou não indígenas, não é argumento para a violência.
No entanto foi reforçado que as famílias são vulneráveis, que não devem
ser estigmatizadas, e que apesar de haver violência dentro dos abrigos,
há famílias que não pactuam e denunciam as situações.

3.5.2 GT de Gênero- UNFPA

O Grupo Temático de Gênero é coordenado pelo Fundo de População das Nações Unidas
(UNFPA) e ONU Mulheres. 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. O IMDH Solidário participa do GT, tendo em vista a atuação cotidiana
no processo de documentação e assistência direta a mulheres. Em 2019, foi realizado somente um
encontro do GT Gênero, a saber:

Tabela 3.11 GT Violência Baseada em Gênero
DATA
13/05

TEMÁTICA

RESUMO

GT de Violência
Baseada Em Gênero

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. Foi apresentada a rede de acolhimento às
vítimas de violência de gênero e quais ações cada organização presente
realiza em relação à temática. O GT objetivou apresentar a rede de
proteção e de acolhimento de vítimas de violência de gênero,
construindo um termo de referência da rede que serviria de orientação
para cada parceiro presente.

3.6 Ações de mobilização ampla
O IMDH Solidário realizou, em 2019, diversas ações mais amplas, voltadas à população
migrante. 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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Tabela 3.12 Ações de mobilização ampla
19/05 –
31/12

Parceria com os
Maristas no projeto
Infâncias Sem
Fronteira

O IMDH foi parceiro na elaboração e implementação do projeto
“Infâncias Sem Fronteira” da União Marista do Brasil. O projeto
construiu um espaço de acolhimento e ações de atividades de
educação em período alternativo à escola, para crianças
venezuelanas e brasileiras, na faixa etária de 3 a 7 anos de idade. O
espaço atendeu 723 crianças até dezembro de 2019.

11/06

Ação na ocupação
Kaubanoko, em
parceria com UNFPA.

No dia 11 de junho, o IMDH em parceria com o Fundo de População
das Nações Unidas (UNFPA), realizou roda de conversa sobre
planejamento familiar com mulheres da ocupação kaubanoko.
Além disso, foram entregues 100 kits contendo produtos de higiene
para mulheres grávidas. Leila Rocha, especialista em Saúde Sexual e
Reprodutiva do UNFPA, coordenou a roda em conjunto com
Patrícia Melo, especialista em violência de gênero do UNFPA.

18/06

Ação no Dia Mundial
do Refugiado

No dia 18 de junho foi realizada no IMDH, em parceria com a
Paróquia Nossa Senhora da Consolata e Maristas, a ação com
crianças para celebração do Dia Mundial do Refugiado. A ação
contou com a presença de 100 mulheres e 165 crianças, onde
foram desenvolvidas atividades lúdicas com as crianças, roda de
conversa com as mulheres sobre a importância do dia e da semana
do migrante, e houve distribuição de fraldas e leite.

01/09 –
31/12

Parceria com a
organização Fé e
Alegria

A organização Fé e Alegria atua nas dependências da Paróquia
Nossa Senhora da Consolata, especialmente com ações de
educação para crianças de 8 a 12 anos de idade. Desde agosto até
dezembro de 2019, o projeto atendeu 1.520 crianças. O IMDH
contribuiu na implementação do projeto na Paróquia, articulando
estrutura e apoiando nas atividades com as crianças, além do apoio
material para funcionamento do projeto. .

19/09 –
31/12

Projeto de
empoderamento
econômico de
mulheres- parceria
com ONU Mulheres

O projeto da ONU Mulheres, em parceria com o IMDH, ocorreu
entre os meses de setembro e dezembro de 2019 e teve o objetivo
de propiciar às mulheres autonomia por meio de sua
independência financeira. Nesse sentido, o projeto estava divido
em dois eixos de atuação: “Mulheres Empreendedoras”, para as
que já exerciam alguma atividade empreendedora na cidade; e
apoio as mulheres que foram selecionadas para a interiorização.
Ao longo dos três meses do projeto, foram beneficiadas 21
mulheres no eixo “Mulheres Empreendedoras”. Além desse
benefício, as mulheres também participaram de um curso
profissionalizante oferecido pelo SENAC, realizado todas as quintasfeiras e, ao final do curso puderam expor seus produtos em uma
feira de empreendedorismo. Já no eixo “Mulheres Interiorizadas”,
foram atendidas, 58 pessoas que foram interiorizadas para cidades
como Belo Horizonte, São Paulo, Brasília etc. Neste eixo, ao final do
projeto, também foram beneficiadas 25 mulheres da ocupação
Kaubanoko. Ao todo foram atendidas 83 mulheres, que receberam
uma bolsa com parcela única no valor entre R$ 700 e R$ 755 reais.
Ao todo, o projeto beneficiou 104 mulheres migrantes
venezuelanas.
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13 de
Outubro
de 2019

Dia das Crianças na
Ocupação Kaubanoko

No dia das crianças o IMDH participou da atividade realizada na
ocupação do antigo Clube do Servidor, em Boa Vista-RR, chamada
Kaubanoko. A ação contou com a presença de 150 crianças e, na
oportunidade, o IMDH entregou fraldas para crianças que delas
ainda fazem uso. A equipe do IMDH realizou, também, atividades
recreativas e de entretenimento.

23 de
Dezembro
de 2019

Ação de Natal para
crianças com Fé e
Alegria e equipe dos
Maristas

Na festa de natal realizada na Paroquia Nossa Senhora da
Consolata, participaram 300 crianças juntamente com seus pais e
mães, totalizando em média, de 500 pessoas participantes. Ao
longo da festa foram realizadas apresentações de teatro e músicas
pelas crianças, encenação do nascimento de Jesus Cristo e,
distribuição de brinquedos e lembranças.

3.7. Diagnóstico Participativo
3.7.1. Método Participativo e Contexto
As pessoas refugiadas e migrantes são convidadas a participar ativamente de processos que
afetam seu bem-estar, sua proteção e que possam contribuir para avanços em políticas e programas
em seu favor. Para assegurar esta possibilidade de participação, em 2019 o IMDH, em parceria com o
ACNUR, realizou a primeira edição do Diagnóstico Participativo (DP) em Boa Vista-RR, com o tema
“Venezuelanas Refugiadas e Migrantes: Acolhimento e Integração em Contextos de Mobilidade
Humana”. Realizado, anualmente, pelo IMDH em Brasília desde 2012, o DP é uma valiosa ferramenta
para dar voz às pessoas em situação de mobilidade, através de um exercício coletivo, que tem por
objetivo identificar, a partir do ponto de vista e das experiências migratórias das participantes, riscos
e oportunidades relativos a seu acolhimento e integração no Brasil.
Busca-se, assim, reunir insumos que permitam monitorar, avaliar e aprimorar as
intervenções realizadas pelo IMDH, em parceira com o ACNUR, bem como contribuir para o
fortalecimento das redes de apoio à população refugiada e imigrante de forma mais ampla. Como as
participantes do DP, além de serem beneficiárias dos serviços prestados pelo IMDH, também
demandam e usufruem de atividades e programas implementados por órgãos públicos, organismos
internacionais e outras entidades da sociedade civil, as informações obtidas a partir desse
diagnóstico podem aportar subsídios valiosos também para outros atores que trabalham junto a e
em favor dessa população.
Em contextos de crises humanitárias, as mulheres e crianças estão frequentemente em maior
situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, com o objetivo de reduzir vulnerabilidades e oferecer
serviços que promovam o respeito à dignidade humana das mulheres e crianças, o IMDH Solidário
dedica seus esforços no apoio individual a essas pessoas, ou buscando soluções com a rede de
parceiros locais com vistas a garantir sua regularização migratória e integração local.
Considerando o público-alvo dos atendimentos prestados pelo IMDH Solidário, que prioriza
mulheres e crianças em situação de mobilidade, participaram do DP 24 mulheres venezuelanas, com
idades entre 21 e 68 anos de idade, das quais 20 têm residência temporária no Brasil e 4 são
solicitantes de refúgio. Entre as participantes, 21 têm filhos e todas vivem em Boa Vista-RR em
diferentes situações de moradia, incluindo: abrigos geridos pela Operação Acolhida, residências
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alugadas, moradia de favor cedida por brasileiros, ocupações de prédios públicos e pessoas em
situação de rua. A participação de mulheres que vivem em diferentes condições de moradia tornouse essencial para um entendimento amplo das distintas situações de necessidades básicas e
integração com a comunidade local.
A atividade teve início com um lanche de acolhida e, na sequência, foram propostas
dinâmicas lúdicas de integração e descontração, com o intuito de promover maior sinergia entre as
participantes e criar um ambiente seguro e propício à manifestação de todas. Para a apresentação
pessoal, todas as mulheres presentes foram convidadas a formarem duplas e compartilharem com
sua respectiva dupla seu nome; há quanto tempo está no Brasil; onde mora (abrigo, casa, alugada,
situação de rua, etc.) e uma qualidade pessoal. Retornando ao grupo grande, cada uma apresentou
às demais a colega com quem conversara antes.
Em suas palavras de acolhida, Paula Coury, Gerente de Integração do IMDH, explanou sobre
os objetivos do DP, destacando a importância de se reunir aquele grupo de mulheres em situação de
mobilidade com representantes do IMDH e do ACNUR. Evidenciou, também, o espaço que o
diagnóstico fornece para que suas vozes sejam ouvidas, revelando oportunidades e desafios da
integração, a partir de suas perspectivas, enquanto mulheres imigrantes, refugiadas e solicitantes de
refúgio.
Representando o ACNUR, Lis Viana, relatou a atuação da agência para proteger os(as)
refugiados(as) e solicitantes de refúgio, com o objetivo de assegurar seus direitos, através da
construção de soluções duradouras e ressaltou a importância do encontro como uma oportunidade
de as mulheres expressarem suas opiniões, preocupações e soluções.
Nesse sentido, visando compreender o cenário de acolhimento e integração na sociedade de
Boa Vista, a atividade foi desenvolvida com uma metodologia que proporciona a participação ativa
das mulheres, com subdivisão em quatro grupos menores, para que as participantes de cada grupo
pudessem debater os temas propostos em profundidade. Participaram como facilitadoras dos
debates nos subgrupos colaboradoras do IMDH (Beatriz Level, Dhalila Cruz, Gisele Silveira de Souza,
Luyandria Maia e Kamilla Jungo) e do ACNUR (Lis Viana e Juliana Rodrigues).
As perguntas-guia a partir das quais se definiu os temas propostos para discussão foram:
 Que tópicos interessam a um número significativo das mulheres imigrantes,
refugiadas e solicitantes de refúgio que vivem em Boa Vista?
 Quais tipos de informações as organizações desejam obter? Há problemas
específicos das imigrantes, refugiadas e solicitantes de refúgio que gostaríamos de
entender melhor?
 Qual o perfil das mulheres convidadas para participar do DP? (No que diz respeito a
condições de moradia, idade, com ou sem filhos).
 Quais são as principais oportunidades e desafios que enfrentam as mulheres
imigrantes, refugiadas e solicitantes de refúgio em seu processo de integração com a
comunidade de Boa Vista?
Diante dessas reflexões, a equipe propôs os seguintes temas: Trabalho e geração de renda;
Segurança; Discriminação; Educação; Saúde; Moradia; Reunião Familiar; Interiorização; Comunicação
e tecnologia. Inicialmente, propôs-se que as participantes selecionassem 4 desses temas que
considerassem prioritários para debater ao longo do encontro (um tema por sub-grupo, com
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apresentação posterior em plenária). Contudo, por decisão das próprias mulheres, todos os temas
foram discutidos (2 ou 3 por subgrupo).

3.7.2. Registro dos temas discutidos

Diagnóstico Participativo – IMDH – Boa Vista, 11 de outubro de 2019
Boas Práticas/Aspectos
Positivos

Lacunas/entraves/

Capacidades/

Dificuldades

Propostas/Sugestões

MORADIA
Cerca
de
metade
das
participantes do grupo tinham
local de moradia.

Houve relatos de acolhimento
para as migrantes por parte de
famílias
brasileiras
e
de
assistência com abrigamento
advinda de organizações de fé.

As boas condições dos abrigos e
das atividades oferecidas. Cursos
de natação, aulas de português,
yoga, escola para crianças e
apoio médico foram algumas das
atividades citadas.

Parte das participantes do grupo
estava vivendo em situação de rua.

Uma das participantes relatou que,
antes de conseguir uma vaga no
abrigo, viveu por 4 meses na
rodoviária (a rodoviária dispõe de
abrigamento
no
modelo
“overnight”).

A proposta unânime das
participantes é que os
esforços de interiorização
sejam
ampliados,
com
modalidade de apoio para
moradia e trabalho formal.

Todas
as
participantes
sugeriram o apoio psicológico
para
os
imigrantes
e
refugiados(as).

Houve relatos de falta de vagas nos
abrigos, mesmo para mulheres com
filhos pequenos que estão em
situação de vulnerabilidade.

Geração de oportunidades de
emprego.

O preço exorbitante do aluguel na
cidade de Boa Vista dificulta o acesso
à moradia.

Facilitar o acesso a programas
sociais que possibilitem a
aquisição da casa própria.

Dificuldade em conviver com pessoas
de culturas diferentes dentro dos
abrigos.

Os espaços que as rodas de
conversa
proporcionam
podem contribuir para a
melhora a convivência das
famílias dos abrigos.

REUNIÃO FAMILIAR
Algumas participantes relataram
que conseguiram trazer parte de
sua família da Venezuela para o
Brasil.

Em razão da instabilidade financeira
alguns familiares retornaram à
Venezuela.
Houve relatos de retorno à
Venezuela por conta da violência de
gênero.
Em

virtude

das

dificuldades

As participantes propuseram
receber apoio financeiro para
viabilizar a vinda de seus
familiares para o Brasil.

Ajuda financeira para que
possam estabelecer-se no
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encontradas para estabelecer-se no
Brasil (falta de meios de vida

Brasil.

e
integração
socioeconômica)
muitos não conseguem trazer seus
familiares que ainda estão na
Venezuela.

DISCRIMINAÇÃO
Relataram que o Brasil, dentre
todos os outros países para os
quais os venezuelanos estão
migrando, é o país que melhor os
recebe. Elogiaram a forma como
são recebidos os venezuelanos
na fronteira e agilidade em
conseguirem a documentação.

Mencionaram que não sentem
grande discriminação e que
existem
muitos
aspectos
positivos
na
recepção,
notadamente
das
ajudas
oferecidas por organizações de
fé.

Algumas mulheres do grupo
culparam os próprios compatriotas
pela situação, tanto da discriminação
sofrida, como da insegurança.
Relataram que brasileiros
generalizam os atos negativos
cometidos por seus compatriotas,
não culpam o indivíduo por seus atos
e generalizam o ocorrido, mas
fizeram colocações semelhantes:
“Por causa de um, todos pagam”.4
Uma das integrantes do grupo, uma
senhora de 68 anos, relatou que
enquanto caminhava pelas ruas de
Boa Vista um motorista brasileiro
tentou atropelá-la intencionalmente.
As participantes relataram que
muitos empregadores pagam salários
desiguais aos venezuelanos, somente
por serem migrantes em situação de
vulnerabilidade.
Algumas mulheres relatam que, ao
sair para buscar emprego, sofreram
assédio: “me perguntaram se eu
fazia programa”.

Uma das participantes sugeriu
que os órgãos de fiscalização
tenham maior controle sobre
as pessoas que entram no
Brasil: “Deportar quem não
quer colaborar no país”, mais
uma vez demonstrando a
replicação
dos
discursos
xenófobos pelas próprias
migrantes.

Disponibilidade
de
mais
cursos de português. Para as
participantes, a língua é um
elemento crucial para a
integração, bem como uma
possibilidade de evitar que
sofram discriminações.

Proteção específica para as
pessoas trans.

Divulgação de informação
sobre
possibilidades
de
enfrentamento e denúncia de
violência contra a mulher no
Brasil.

TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA

Eficiente divulgação de cursos
de português nos abrigos.

4

Não falar português é um empecilho
para conseguir emprego.

Oficinas de elaboração de
currículo
e
de

Ao identificar que algumas participantes estavam reproduzindo o discurso de tom xenófobo difundido pelo
senso comum, reforçado por meios de comunicação e autoridades roraimenses, a equipe de facilitadoras
parou a atividade, por alguns minutos, para refletir em conjunto sobre as vulnerabilidades que cada pessoa
enfrenta, bem como ponderar que esses discursos podem ser utilizados contra a população imigrante como um
todo.
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Oportunidades
de
empreendedorismo: uma das
participantes conseguiu obter
um investimento para vender
trufas e está garantindo a
sustentabilidade no negócio.
Uma das participantes, que
prestava serviço de doméstica,
mencionou que teve uma boa
experiência de trabalho com
uma família brasileira. A família
foi muito atenciosa e a tratou
bem.

A remuneração que recebem é
suficiente somente para custear
aluguel e alimentação, pois o custo de
vida no Brasil aumentou e também
porque
em
muitos
trabalhos,
principalmente diárias, a remuneração
paga a venezuelanos é muito inferior à
de trabalhadores nacionais.
Discriminação para conseguir um
trabalho ou porque recebem salários
inferiores aos pagos para os nacionais.
Falta de vagas no mercado de trabalho
em Boa Vista/RR.

Construção de laços de
amizade no trabalho e em
cursos profissionalizantes.

Dificuldade para encontrar cursos
profissionalizantes gratuitos.

Oportunidade
de
ser
interiorizado com um trabalho
garantido.

Mulheres mais velhas têm mais
dificuldade para encontrar emprego e
também para conseguir oportunidades
de interiorização.

Elogiaram as instituições pela
orientação e apoio em relação
a trabalho ou para resolver
problemas trabalhistas e de
exploração laboral.

empregabilidade.

Cursos
profissionalizantes
gratuitos.

Reconhecimentos
das
experiências profissionais e
dos cursos profissionalizantes
realizados na Venezuela.

Incentivos para começar um
pequeno negócio.

Organização
de
uma
cooperativa de mulheres em
que todas possam colaborar e
colher
os
frutos
da
organização igualmente.

Não reconhecimento das qualificações
profissionais obtidas na Venezuela.

INTERIORIZAÇÃO
Possibilidade
de
reunião
familiar
por
meio
da
interiorização.

Modalidade de “interiorização
para trabalho”, em que os
solicitantes de refúgio e
residência são encaminhados
dos abrigos de Boa Vista e
Pacaraima já com vagas de
trabalho na cidade de destino.

Informações desencontradas quanto
ao cadastro para a interiorização.
Distância da família no país de origem,
por isso nem todas as pessoas querem
migrar para um estado que fique longe
das fronteiras da Venezuela.
Oportunidade de emprego prévio à
interiorização para todas as pessoas
que participam desse processo.
Falta de oportunidades de trabalho
nas cidades onde são interiorizadas.
Subutilização
dos
profissionais
qualificados, as empresas não
oferecem oportunidades de trabalho
na área em que a pessoa é qualificada,
mesmo com experiência na área de
atuação. Os empregadores remanejam
essas profissionais para áreas que não
exigem tanta qualificação, e que
usualmente requerem grande esforço
físico.

Conceder prioridade por perfil
familiar e minorias, por
exemplo:
famílias
monoparentais, idade, perfil
de trabalho.
Mais vagas na modalidade de
interiorização com garantia de
trabalho formal.

Realização de rodas de
conversas para transferência
de
habilidades
e
conhecimentos
entre
as
imigrantes e capacitações
profissionalizantes.

Cursos de língua portuguesa.
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EDUCAÇÃO
Mulheres que têm filhos
matriculados
na
rede
educacional da prefeitura
elogiaram que as escolas
fornecem o uniforme e a
alimentação.

A possibilidade de matricular
seus filhos na escola da rede
pública,
mesmo
sem
comprovação de um endereço
fixo, sem uniforme ou material
escolar.

Mulheres com filhos matriculados na
rede estadual de educação relataram a
dificuldade de adquirir o uniforme,
que não é fornecido gratuitamente
pelas escolas estaduais.
Esta
dificuldade é ainda maior nas escolas
estaduais militarizadas, que só aceitam
a/o estudante com o uniforme
padronizado.

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.

Poucas vagas nas escolas da rede
pública de ensino e dificuldade para
conseguir vagas, devido à espera para
o início do bimestre.
Discriminação
educacionais.

nos

ambientes

Exigência de tradução de documentos
para realização da matrícula.
Dificuldades para conseguir uma vaga
disponível, e dificuldade de entender a
documentação exigida pela escola.
O idioma é um entrave na
comunicação e compreensão das
aulas.
Nem todos os pais e mães conseguem
trazer da Venezuela o histórico escolar
da criança, dificultando a continuidade
da formação, pois não têm como
comprovar em que ano escolar a
criança pode entrar.

SAÚDE
As participantes elogiaram o
sistema público de saúde do
Brasil e relataram que, quando
necessitam de medicação e
atendimento médico para seus
filhos, conseguem.

O sistema público de saúde
oferece uma atenção eficiente,
principalmente em comparação
com o que estavam vivenciando
na Venezuela, onde sofriam com
a escassez de medicamentos e
ausência de serviços de saúde.

As questões de saúde figuram entre
as principais razões da migração de
venezuelanos. Assim, muitos já
chegam ao Brasil necessitando de
serviços médicos especializados.

Morosidade no atendimento nos
postos de saúde devido às extensas
filas.

Distribuição de poucas senhas de
atendimento, ocasionando em filas
de pessoas dormindo nos locais para
conseguir
uma
senha
para

Formação, capacitação e
sensibilização
dos
profissionais da rede pública
de saúde para atendimento
aos
migrantes,
com
conhecimento básico de
espanhol, pois não há
compreensão do que se fala
entre as partes.
Criação de mais leitos
hospitalares e realização de
campanhas itinerantes de
atenção
imediata
e
preventiva.
Disponibilização de remédios
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atendimento médico.

A falta de profissionais qualificados
que consigam se comunicar em
espanhol.

Remédios para dor de cabeça e febre
não são distribuídos gratuitamente
pelo SUS e as mulheres migrantes
têm dificuldades financeiras para
adquiri-los.

nos abrigos.
Ampliação da oferta de
serviços de atendimento
psicológico.
Contratação
de
mais
profissionais
visando
a
ampliação da rede pública de
atendimento.

Falta de um acompanhamento
psicológico especializado.

SEGURANÇA
Elogiaram a ação do Exército,
especialmente com as crianças.

Relataram que algumas pessoas
que trabalham no Exército até
ajudam
os
venezuelanos
oferecendo oportunidades de
alguns trabalhos.

Insegurança aos que dormem na rua.
Algumas das participantes relataram
que as barracas dos abrigos da
rodoviária
(overnight)
estão
contaminadas e, por esse motivo,
algumas famílias preferem dormir na
rua.

Relataram também que alguns
homens chegam de madrugada nas
barracas e expulsam as mulheres e
crianças para fora, para ocuparem
seus lugares.
Compartilhar as barracas com quem
elas não têm familiaridade causa
grande desconforto.
Há relatos de ação policial, às vezes,
bastante truculenta no trato com os
venezuelanos: “Uma família inteira
foi retirada de um lugar cedido por
um brasileiro, mesmo após explicar
que
tinham
autorização
do
proprietário
para
permanecer
naquele local”.
Rondas policiais realizadas pela
Polícia Militar jogam gás neles,
mesmo quando veem que crianças
estão no grupo.

Ampliar as vagas nos abrigos.
Não aceitar venezuelanos que
possuam algum problema
com a justiça venezuelana.
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3.7.3. Considerações finais e reações das participantes
O Diagnóstico Participativo possibilita espaços de partilha, onde todas as vozes são ouvidas e
todos têm liberdade de expressão frente ao grupo, incentivando-as a construir, através de uma
cooperação mútua, soluções coletivas desenvolvidas por iniciativa das próprias participantes. A
edição realizada na cidade de Boa Vista propôs compreender melhor a conjuntura de acolhimento e
integração das mulheres migrantes, refugiadas e solicitantes de refúgio na sociedade, através de um
diálogo orientado pela perspectiva de gênero.
Considerando o contexto de resposta humanitária que a cidade de Boa Vista vivencia, à
medida que se intensifica a chegada de venezuelanos, entende-se integração como um processo em
que a população migrante tenha acesso à assistência emergencial, consiga atender suas
necessidades básicas, usufrua de seus direitos, e conte com a oportunidade de construir um projeto
de vida, em um ambiente livre de discriminação.
A partir dessa ideia, as temáticas abordadas buscaram revelar as vivências das mulheres
acerca da ajuda humanitária prestada a esta população. Dentre os assuntos que se tornaram centrais
nas discussões, destaca-se a busca por trabalho digno como essencial para a integração. O tema do
trabalho é transversal, ou seja, integra as diversas áreas que englobam o processo de integração.
No que diz respeito à perspectiva de gênero, ainda durante o debate sobre trabalho, foram
relatadas situações de assédio às mulheres. Nesse sentido, se faz necessária uma iniciativa ou
campanha que promova as redes de proteção e suporte para proteger as mulheres que estão
migrando. A divulgação dessas informações e canais de denúncia de violência contra a mulher no
Brasil, por meio de material impresso, foi sugerida pelas próprias participantes.
Destacam-se, ainda, as dificuldades específicas reveladas pelas mulheres adultas acima de 50
anos para conseguir emprego e vaga no programa de interiorização, em razão de sua idade.
Considerar as informações precisas sobre os riscos específicos de proteção, que incluam as diferentes
faixas etárias, é essencial para identificar particularidades da assistência humanitária prestada.
A discussão sobre o tema de discriminação foi uma tentativa de compreensão das
experiências das migrantes, que refletiam a sociedade discriminatória, e de descoberta da
importância de diálogos de conscientização não somente com as comunidades de acolhida, mas com
os próprios migrantes. Outro desafio observado é o fato de que as participantes tendem a sugerir
iniciativas ou medidas para que as instituições – sociais ou agências – as liderem ou desenvolvam,
mais do que propostas para fortalecer sua própria atuação e liderança em ações que promovam
conquistas em favor da causa e das pessoas em mobilidade. Frente a esse desafio, as facilitadoras
buscaram promover mais o protagonismo das participantes, colocando questões que as provocassem
a refletir sobre suas próprias capacidades comunitárias de agir frente aos desafios.
Do ponto de vista operacional da facilitação das discussões, avalia-se que a metodologia
adotada, com participação ativa, divisão de grupos menores e anotações expostas para todas,
favoreceu espaços de fala e entrosamento entre as participantes.
De modo geral, o DP
demonstrou-se uma valiosa oportunidade para conhecer os desafios das mulheres venezuelanas,
através de um ambiente em que prevaleceu a fala livre e escuta sensível como dispositivos de
empoderamento. Nesse cenário, o encontro proporcionado pelo Diagnóstico Participativo
impulsiona o diálogo e a promoção de uma resposta humanitária que valoriza a perspectiva das
pessoas.
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No que se refere às rodas de conversa, o incentivo à participação ativa proporcionou espaço
não só de fala, como também de acolhimento; não somente de decisões conjuntas, como de
aproximação das.
Nessa direção, a equipe avaliou pertinente, para as próximas edições, planejar a realização
de outro encontro com devolutiva para as participantes, bem como expressar as ações resultantes
por parte das organizações envolvidas. Ademais, a devolutiva para as participantes poderá ser
utilizada como ponto de partida para mobilizar as mulheres na continuidade das soluções sugeridas.

3.8. Visitas Domiciliares
Faz parte da atenção que o IMDH dispensa às mulheres, fazer visitas domiciliares. Nestas
oportunidades, as mulheres relatam sobre seus desafios como migrantes, e seus depoimentos são
ouvidos através de uma escuta cuidadosa e atenta buscando sempre compreender melhor a
realidade que enfrentam.
Ademais, as visitas possibilitam ao IMDH alcançar as pessoas que mais precisam e levar-lhes,
além do apoio emocional, também algumas ajudas materiais. Esse capítulo traz narrativas das
mulheres sobre sua vida, suas esperanças e compõe, igualmente, suas memórias afetivas do país de
origem.
Segue o relato de algumas visitas realizadas:
Data da Visita
17 de janeiro

Breve Relato
Família M.C.F.
Ao enfrentarem dificuldades para arcar com as despesas da casa na Venezuela, a
Sra. M.C.F. e sua família decidiram abandonar seu país e vir para o Brasil. Ao chegar
a Boa Vista, ela e o marido não tiveram condições de alugar um espaço para morar
e viveram alguns dias em situação de rua. Somente após conhecer uma família de
brasileiros, que cedeu uma casa em que pudesse viver com sua família,
conseguiram estabelecer-se em uma moradia.
“Sou muito grata por essa família por ter estendido as mãos para apoiar a mim,
meu marido e meus filhos. Além disso, procurei o IMDH (Instituto Migrações e
Direitos Humanos) para fazer a documentação de meus filhos, e conheci o trabalho
que a equipe realiza com os migrantes, e além disto agora estão nos fazendo esta
visita... Sou muito agradecida ao IMDH por me agraciaram com essa ajuda de leite e
de fraldas. Que apesar do apoio que recebo, ainda passamos por necessidades...”

05 de julho

Família M.J.R.M.
Grávida de 6 meses, sem conseguir acesso aos medicamentos necessários, e sem ter
conseguido realizar o pré-natal, Sra M.J.R.M. foi forçada a deixar sua cidade natal na
Venezuela. Já no Brasil, ela e sua família receberam o apoio de organizações, alugou
uma moradia e se alimenta adequadamente. O nascimento da filha no Brasil renova
sua esperança de um futuro melhor.

05 de julho

Família L.V.P.
A família veio ao Brasil em busca de condições melhores de vida e do tratamento
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necessário para a filha que sofre de cardiopatia grave. Ao ser atendida no IMDH, a
família foi encaminhada para o Hospital da Criança, para acolhimento da assistente
social do hospital e receber o tratamento adequado. Em seguida, o hospital
viabilizou a internação e o tratamento para a criança que também foi diagnosticada
com pneumonia. Após meses de tratamento da criança, a equipe do IMDH realizou
uma visita à família para verificar sua melhora. Na oportunidade, a família agradeceu
toda a assistência oferecida pela equipe do instituto e, igualmente, a doação de
leite. O tratamento tranquilizou muito a família.

19 de julho



Família S.V.F.
No decorrer do atendimento da família, a Sra S.V.F. relatou não conseguir
amamentar seu filho de 4 meses, pois não produzia leite materno. À vista disso, a
equipe do IMDH, além de orientações, planejou uma visita à família para
acompanhamento e doação de leite e fraldas. Seus filhos, que antes estavam sem
documentação, foram atendidos pela equipe do Instituto para regularização
migratória. Este apoio, segundo sua expressão, representou um grande apoio.

19 de julho

Família Z.R.S.C.
A Sra Z.R.S.C. e sua família deixaram o seu país de origem em consequência da crise
que ocorre na Venezuela, em busca de melhores condições de vida.
A família, que se encontrava em alto grau de vulnerabilidade, após atendimento no
IMDH foi beneficiada com a bolsa subsistência e, com apoio de outras organizações,
com donativos de fogão e colchão. Ao ser contemplada com a bolsa subsistência, a
família alugou um imóvel e, atualmente a Sra. Z.R.S.C. faz serviços de limpeza como
diarista e assim consegue uma renda familiar. Com a esperança de quem está
reconstruindo a vida, a Sra. Z.R.S.C. segue trilhando cada dia caminhos para
oferecer melhores condições de vida para seus filhos.

02 de agosto

Família A.M.G.
Antes de deixar seu país em busca de melhores condições de vida para sua família, a
Sra A.M.G. vivia em Maturin, na Venezuela. Ao chegar a Boa Vista, a família viveu
alguns meses em situação de rua e com grande dificuldade de conseguir um
trabalho. Atualmente a família vive em imóvel alugado.
A família, ao procurar o IMDH, relatou sua situação de vulnerabilidade e mencionou
que a bebê, de 8 meses de idade, estava doente e sem urinar há três dias. A equipe
do IMDH encaminhou a criança para o Hospital da Criança e ofereceu a assistência e
informações necessárias.
Após alguns dias, a família retornou ao IMDH para agradecer as orientações
recebidas e comunicar que sua filha está em tratamento medico, demonstrando
sinais de boa recuperação.

20 de setembro

Família L.M.R.
Temendo as consequências da crise na Venezuela, a família veio para o Brasil há 2
anos. Ao receber a visita da equipe do IMDH, a família relatou que está vivendo com
parte da família que havia chegado antes ao país e que, após o companheiro da Sra.
L.M.R. conquistar um emprego, conseguem recursos para as despesas da casa. Ao
final, a família agradeceu a visita e os donativos de fraldas e leite para o bebê de 3
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meses, nascido no Brasil.

04 de outubro

Família K.A.R.
Em sua cidade natal, Puerto La Cruz, Venezuela, a família já não conseguia mais
arcar com as despesas básicas e migrou para o Brasil.
Atualmente, com a finalidade de gerar renda para a família, o companheiro da Sra K.
realiza diárias. O rendimento deste trabalho, ainda que precário, lhe possibilita obter
o mínimo, essencialmente básico, para a família.

11 de outubro

Família K.S.M.
Os efeitos da crise forçaram a família a deixar seu país de origem. Em Boa Vista,
durante a visita da equipe do IMDH, a Sra K.S.M. relatou que seu companheiro está
trabalhando e ela, para poder contribuir com a renda familiar, faz crochês e vende
nas ruas. A visita alegrou muito a família. Ao final, agradeceram a visita e todo o
apoio que o IMDH lhes têm oferecido.

18 de outubro

Família Z.V.
As consequências da crise forçaram a família a deixar Tucupita, cidade em que viviam
na Venezuela. Em Boa Vista, após o falecimento de seu companheiro no trabalho, a
Sra Z.V. vive sozinha com o filho de 7 meses e, realiza serviços doméstico como
diarista. Conseguem se manter muito precariamente.

01 de novembro

Família N.Y.
Em consequência do agravamento da crise na Venezuela, a família decidiu vir para o
Brasil. Vive no Brasil há 2 anos e atualmente a Sra. N.Y. realiza limpeza como diarista
no restaurante onde seu companheiro é garçom. Assim, após atendidos e
documentados com apoio do IMDH, conseguem o necessário para sustendo da
família.

Família A.S.
08 de novembro

Ao chegar a Boa Vista a família viveu em situação de rua por um período e,
atualmente, vivem em uma ocupação com seus filhos.
A família se depara com grande dificuldade para conseguir emprego e, por esse
motivo, os pais solicitam ajuda nos semáforos da cidade, ou , quando conseguem,
prestam serviços como diaristas.

15 de novembro

Família C.J.G.
Grávida e sofrendo com a escassez de alimentos da crise vivenciada pela Venezuela,
a Sra. C.J.G. viu-se forçada a migrar sozinha para o Brasil. Hoje vive com sua filha,
pede ajuda nos semáforos da cidade e utiliza o abrigamento noturno oferecido na
Rodoviária de Boa Vista para dormir.
Além dos outros serviços prestados, o IMDH forneceu donativos de fraldas e leite
para a família.
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22 de novembro

Família P.M.
Ao notar as dificuldades e situação de vulnerabilidade da família quando foi
atendida para documentação, o IMDH realizou uma visita à Sra P.M. e seu bebê. Foi
com o objetivo de orientá-la sobre os programas sociais do governo, especialmente
o bolsa família, bem como levar-lhe donativos.

Avaliação dos Resultados
A atuação e os resultados obtidos na atuação do IMDH Solidário em Roraima superam até
mesmo as próprias expectativas do Instituto, que sua sede em Brasília, e que mantém em
funcionamento a extensão na região de entrada e passagem da população migrante e refugiada da
Venezuela. O atendimento, nos 4 eixos em que atua, de 6.340 pessoas, já é por si um indicativo
altamente expressivo, sobretudo quando se sabe que todas estas pessoas foram beneficiadas com
itens de grande importância, incluindo sobretudo documentação, encaminhamento, orientações,
atenção para a solução de questões de saúde, entre outros.
Igualmente valioso é considerar que foram distribuídas 18.789 Cartilhas, para diversas
finalidades, mas todas voltadas a ajudar as pessoas, propiciar acesso a informações, facilitar-lhes
esclarecimentos sobre seus direitos e deveres, e servir de instrumento para a comunicação básica,
especialmente no caso da Cartilha Multilíngue, elaborada pelo próprio IMDH, e que, como o nome
diz – multilíngue – é produzida em 5 idiomas para favorecer não apenas a comunicação, mas
também a aprendizagem do português.

Número de Pessoas diretamente beneficiadas: 6.340
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Projeto 04. Trabalho Decente, 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 pessoas solicitantes de refúgio, refugiadas, imigrantes e apátridas.
Período de Realização: Serviço sistemático durante o período: de 01.01.2019 a 31.12.2019.
Descrição das Ações:
 Oferecer serviço de apoio à documentação e elaboração dos Currículos Pessoais a fim de que
se possa assegurar o acesso legal e regular ao trabalho e emprego;
 Realizar e apoiar encontros formativos, Seminários e Rodas de Conversa, considerando a
legislação trabalhista, integração sociolaboral e capacitação para o trabalho;
 Acionar mecanismos de vigilância para prevenir e evitar exploração no trabalho, tráfico de
pessoas e trabalho análogo ao de escravo;
 Apoiar iniciativas de geração autônoma de renda;
 Buscar parcerias para aprimoramento profissional e sensibilização de empregadores;
 Facilitar o acesso a instituições ou serviços públicos e privados que auxiliem as pessoas no
desenvolvimento de atividades de empreendedorismo e geração de renda.
Público Alvo: Pessoas solicitantes de refúgio, refugiados, imigrantes e apátridas.
Metas de Atendimento: 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 utilizado: do IMDH, da Avina e de doadores.
Recursos humanos envolvidos:
Equipe do IMDH, considerados de modo especial os apoiados pela Fundação AVINA e ACNUR.
Abrangência territorial: Regional e, eventualmente, nacional.
Participação dos usuários: Nas Rodas de Conversa, em sugestões e avaliações deixadas em caixa
destinadas a essa finalidade e em demais eventos promovidos pelo setor.

*************************
Desenvolvimento do Projeto 04
4.1.Introdução
Em continuidade, em 2019, às ações do eixo Trabalho Decente e ao que foi implementado
nos anos anteriores, o setor concentrou-se em reconhecer e promover os talentos, habilidades e
experiências dos migrantes, criando espaço para que eles participassem de forma ativa na dinâmica,
no mundo laboral e produtivo da sociedade. Diante disso, buscou-se ampliar a inserção laboral,
apoiando iniciativas de empreendedorismo de migrantes e refugiados para alcançar sua
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autossuficiência. Mas a atuação foi mais ampla, contemplando três frentes, sendo elas: o programa
Jovem Aprendiz; incentivo a atividades autônomas de geração de renda; e, emprego no mercado
laboral.
Ainda no âmbito deste objetivo, a realização do Encontro nacional da RedeMiR, promovido
pelo IMDH e parceiros, proporcionou um espaço de interação e compartilhamento de programas
que tiveram êxito entre as instituições participantes. A temática contemplou a inserção laboral e
social de migrantes nas mais diversas regiões do país.
4.2.Destaque do perfil empreendedor de refugiados/as e migrantes
No ano de 2019 através do convênio entre o IMDH e a Fundación Avina, somado aos demais
apoios que o IMDH recebe, o serviço pôde beneficiar 502 pessoas.
A atuação do setor permitiu identificar que há muitos migrantes e refugiados com
habilidades e talentos semelhantes, o que nos direciona para a possibilidade de aprimorar os
atendimentos no tocante à construção de um modelo de negócio colaborativo, ou redes solidárias,
capazes de realizar uma cadeia de apoio mútuo e de trocas de experiências. Essa modalidade de
empreendimento contribui para a possibilidade que as pessoas teriam de compartilhar o mesmo
espaço e se ajudarem.
Na modalidade apoio à geração autônoma de renda foram beneficiadas 29 pessoas. Desse
total, 6 pessoas receberam apoio para formação e capacitação e outras 23 pessoas foram
beneficiadas com recursos financeiros para que pudessem iniciar o seu próprio negócio e
desenvolver suas habilidades, pois todas elas foram identificadas com potencial empreendedor e
capacidade de se organizar.
4.3.Dados Demográficos das pessoas atendidas
Conforme mostram os gráficos a seguir, pode-se destacar que o perfil predominante de
pessoas atendidas pelo Setor é masculino, sendo o maior número de pessoas procedentes da
Venezuela, Haiti e Cuba. Estão na faixa etária dos 19 a 30 anos de idade. O fluxo de migração tem
sido de pessoas com uma faixa etária mais jovem do que a do ano anterior, de 2018.
Quanto à identificação por gênero, a população feminina atendida representa 38% do total.
O ano de 2019 se manteve muito similar ao ano de 2018 em relação à porcentagem de mulheres,
tendo uma pequena variação de 4% a mais.

Gráfico 4.1 – Distribuição por Gênero
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Cabe ressaltar, a situação de maior vulnerabilidade das mulheres, agravada pela dificuldade
em conseguir emprego e, ainda, muitas vezes migram sozinhas com a responsabilidade de sustentar
os filhos. Por isso, busca-se priorizá-las em projetos de geração autônoma de renda. Dentre os 21
beneficiados com o recursos para seus projetos, 14 foram mulheres e 7 homens.
No que tange à situação migratória, os venezuelanos, que possuem normativa específica
para pedidos de residência no País, tem sido o grupo de imigrante mais numeroso, conforme
demonstra o gráfico a seguir.

Gráfico 4.2 – Condição Migratória das pessoas atendidas

No tocante à distribuição de atendimentos por faixa etária, os atendimentos do Setor foram
bastante similares quanto ao ano de 2018. A variação entre os dois anos foi ínfima, havendo uma
queda de apenas 2% de pessoas com idade entre 31 a 40 e um aumento de 4% nos indivíduos entre
19 a 30 anos.

Gráfico 4.3 – Distribuição por Idade

O gráfico acima demonstra que o público que mais procura o setor continua o formado por
pessoas entre os 19 e 30 anos, constituindo 40% do total que já finalizaram, ou estão finalizando os
estudos de 2º grau, e estão em busca de trabalho formal. A parceria entre o IMDH, CIEE e ACNUR é
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desenvolvida de modo a acelerar o processo de inserção de jovens no mercado de trabalho. Por
outro lado, 12 pessoas idosas buscaram o setor, com um crescimento de apenas 5 a mais que o ano
anterior.
Em 2019, o Setor atendeu pessoas de 42 nacionalidades. Apesar da grande variedade de
países de origem, a incidência da maioria das nacionalidades é pouco numerosa, uma vez que houve
ocorrências de apenas uma ou duas pessoas atendidas de cada país.

Gráfico 4.4 – Distribuição por Nacionalidade

O grande contingente de migrantes é de venezuelanos, haitianos e cubanos, que
representam 45%, 19% e 7% das pessoas atendidas, respectivamente. Vale mencionar que, neste
ano a procura pelo Setor foi, coincidentemente, de pessoas das mesmas nacionalidades que do ano
anterior, de 2018. Todavia, curiosamente, com proporções modificadas, sendo que os haitianos, que
em 2018 lideraram com 41% diminuiu a porcentagem para 19% em 2019; os venezuelanos que
estavam com 35% subiram para 45%; e os cubanos que em 2018 chegaram a 16% (nacionalidade que
reduziu para 7% em comparação com 2019).A demanda por atendimentos a venezuelanos e
haitianos foi a mais expressiva no Setor. Ambos são oriundos de países com situações complexas e
foram acolhidos pelo Brasil como grupos vulneráveis, recebendo a proteção na condição de
solicitantes de refúgio ou refugiados ou na condição de residentes temporários.
Devido ao planejamento urbano de Brasília, há um desafio que impacta muito na mobilidade
da população atendida pelo Setor. As distâncias entre centros de comércio e convívio, associado ao
sistema de transporte público limitado e caro, afetam diretamente a empregabilidade de pessoas em
vulnerabilidade. No gráfico que segue retrata-se as regiões Administrativas de residência informadas
pelas pessoas atendidas.
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Gráfico 4.5 – Localidade de Residência no Distrito Federal e Entorno

A maioria dos que procuraram o Setor em busca de trabalho reside em Taguatinga (15%),
Ceilândia (12%), Samambaia (10%) e Goiás e entorno (9%). Esse fator se dá em razão do custo de
vida, que de modo geral, é mais barato nas cidades periféricas do que no centro. Em 2019 houve um
crescimento de pessoas residentes em Goiás e entorno (9%) em comparação ao ano anterior.
No que se refere ao nível de escolaridade das pessoas que procurara inserção laboral e apoio
a empreendimentos, temos a tabela abaixo.

Gráfico 6 – Nível de Escolaridade

Nota-se que, 19% concluíram o ensino médio, dado que diminuiu em comparação ao ano
anterior, que chegava a ser de 31%. De modo geral, houve uma queda de 12% de pessoas atendidas
que tinham 2º grau completo.

4.4. Atendimento, orientação e acompanhamento para a inserção no mercado de trabalho
São diversos os tipos atendimento prestados pelo Setor de Integração Laboral. A tabela
seguinte indica os atendimentos prestados durante o ano de 2019, que totalizam 1.448.
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Tabela 4.1. Atendimentos do Setor de Inserção Laboral em 2019
Nº

Tipos de atendimento

Qtde

1

Orientação sobre trabalho

740

2

Cadastro para Trabalho

89

3

Encaminhamento para vagas de trabalho

44

4

Elaboração/atualização de CV

179

5

Inseridos em vagas de trabalho viabilizadas pelo IMDH

27

6

Participação em oficinas (Jovem Aprendiz e Estágio)

66

7

Curso de capacitação profissional

39

8

Roda de conversa sobre trabalho

109

9

Encaminhamento para Sindicato

1

10

Encaminhamento para SEBRAE

19

11

Orientações sobre iniciativas de geração de renda

106

12

Apoio financeiro para projetos de geração autônoma de renda

29

TOTAL

1.448

O primeiro atendimento realizado no setor é caracterizado como “Orientação sobre
Trabalho”. No ano de 2019 foram contabilizados 740 atendimentos neste item. Durante esse
atendimento são identificadas as dúvidas com relação ao trabalho e, em seguida, é orientado e
também informado a respeito da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Ademais,
informamos 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 português, além de explicar aos migrantes e refugiados a importância de
conhecerem sobre seus direitos e deveres enquanto trabalhadores no Brasil.
Os atendimentos do Setor são realizados conforme a demanda e necessidade da pessoa.
Geralmente, há uma alta demanda para elaboração de currículos em português e cadastro para
trabalho, que consiste no preenchimento de um formulário com informações educacionais, sociais e
profissionais, que são armazenados em um banco de dados do Setor. O encaminhamento para as
vagas de emprego são realizados quando uma empresa entra em contato com o IMDH, ou quando o
IMDH as identifica. Para isto conta-se com o apoio de voluntários que ficam responsáveis pelo
trabalho de elaboração e atualização de currículos. No ano de 2019, este foi o segundo serviço mais
procurado, totalizando 179 atendimentos.
O IMDH recebe demandas de empregadores que entram em contato com o Instituto para
contratar imigrantes/refugiados. Neste caso, a equipe certifica-se das condições de trabalho
oferecido e segue com o procedimento de preenchimento da ficha de cadastro para empregadores.
Nessa oportunidade é identificado o perfil de funcionário que a empresa solicita e, em seguida, o
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Setor realiza uma busca nos currículos armazenados no banco de dados que melhor se encaixem no
perfil. Em 2019, 89 pessoas foram registradas, dentre as quais 44 foram encaminhadas para um
posto de trabalho, ou seja, para o RH das empresas; e 27 foram selecionadas para vaga viabilizada
pelo IMDH. Emprego alcançado.

4.5 Participação em Eventos sobre o Trabalho
No decorrer de 2019, o Setor de Integração Laboral foi capaz de desenvolver trabalhos com
seminários, encontros e oficinas em torno da importância do trabalho, a inserção da população
refugiada e imigrante no mercado brasileiro e capacitação profissional.
Abaixo está apresentada a participação do IMDH em espaços de debate diversos, seja como
participante, expositor ou apoiador:

Tabela 4.5.1 Descrição dos Eventos

DATA

TEMA

RESUMO

28/06/19

Desfile Égalité

O Grupo Mulheres do Brasil, em parceria com a estilista Nágela
Maria e o IMDH, realizou o desfile Égalité com produções da moda
africana, com refugiados de países como Congo, Gana, Costa do
Marfim, Togo e Guiné-Bissau. O desfile se mostrou um sucesso,
contando com a participação de um público com cerca de mais de
300 pessoas, sendo um importante evento que divulgou o trabalho
cultural e artístico que os refugiados realizam.

02/08/19

Refugiados e
Imigrantes:
Diversidade
impulsionando
negócios

O IMDH participou do evento promovido pela ONG Migraflix em
parceria com o Facebook, “Refugiados e Imigrantes: Diversidade
impulsionando negócios”. O evento teve por objetivo inspirar
imigrantes, refugiados e brasileiros a começarem o seu próprio
negócio e motivá-los para uma rede de apoio mútuo.

11/09/19

Painel:
Experiências e
Informações
Práticas sobre a
Contratação de
Migrantes e
Refugiados

O evento foi realizado pela Defensoria Pública em parceria com o
IMDH (Irmãs Scalabrinianas), Serviço Jesuíta para Migrantes e
Refugiados (SJMR), Grupo Mulheres do Brasil do DF, Federação das
Indústrias do DF (Fibra-DF) e Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do DF (Fecomércio-DF).

Atuação em rede:
capacitação dos
atores envolvidos
no acolhimento,
na integração e
na interiorização

O evento, com a participação de 1-2 pessoas, teve por objetivo
fomentar, mediante oficinas formativas, a discussão em torno da
necessidade de se estabelecer políticas locais de acolhimento,
abrigamento e integração para refugiados e migrantes. A
capacitação foi realizada em nível nacional, contemplando várias
cidades e a diretora do IMDH, Ir. Rosita Milesi participou ativamente

19/11 22/11

Essa iniciativa promoveu o encontro de Defensores públicos
federais, servidores e colaboradores da DPU, além de empresários,
gestores de recursos humanos e representantes do setor público e
de organizações não governamentais.

82

04/01 –
11/10

de refugiados e
migrantes no
Brasil

na organização do projeto. No Encontro Nacional de finalização do
projeto, que reuniu participantes das doze edições realizadas no
país, a equipe do IMDH de Roraima e Brasília participou das oficinas.

Rodas de
Conversa sobre
Trabalho

Ao longo do ano, foram realizados encontros com
refugiados/imigrantes, como Rodas de Conversa sobre trabalho. O
intuito foi instruir a respeito do ambiente de trabalho, questões
culturais e legislação brasileira. No ano, 109 pessoas foram
beneficiadas. Após os encontros, habitualmente, realizava-se
atendimentos para elaboração de currículos e orientações.

1. Apoio à iniciativa de geração autônoma de renda e cursos de capacitação

A possibilidade de geração autônoma de renda mostra o caráter empreendedor e inventivo
dos migrantes, principalmente devido à dificuldade que muitos que chegam ao Brasil têm em
conseguir um emprego assalariado. Aqueles que em seu país de origem tiveram experiência em
trabalhar por conta própria e/ou espírito de empreender, são identificados ao serem atendidos no
IMDH e a equipe os orienta a realizar cursos ou iniciar o próprio negócio e também analisa a
possibilidade de oferecer apoio financeiro para este fim.
No ano de 2019 registraram-se 106 atendimentos com orientações sobre o projeto de apoio
financeiro à geração de renda. Foram 29 pessoas beneficiadas, sendo que, 6 receberam apoio para
cursos profissionalizantes. Além disso, o Setor realizou 7 encaminhamentos para SEBRAE, que
oferece instruções detalhadas de como realizar a inscrição como MEI (Microempreendedor
Individual) e a documentação necessária para abertura do próprio negócio.
Com relação ao apoio financeiro para implementação de projetos de geração autônoma de
renda, houve casos como o da Lauris e Laura. Lauris implementou a produção artesanal de doces de
chocolates. Enquanto que, a Laura, com espírito de empreendedorismo e muita criatividade,
conseguiu dar início a uma produção de sabonetes artesanais e ecológicos. São exemplos de projetos
que impactam diretamente na vida de pessoas e famílias que buscam realizar o sonho de ter um
negócio próprio.

4.6.

Projeto de Oficinas para Jovens
A inserção de jovens no mercado de trabalho é um desafio e uma necessidade. Por isso, o
IMDH atuou para viabilizar a inserção de jovens refugiados e imigrantes, com idade entre 14 e 24
anos, no projeto “Jovem Aprendiz”.
Foram organizadas e realizadas, em parceria com o CIEE, ACNUR, e Fundación Avina, as
“Oficinas de Cri@tividade”, compostas por 5 encontros com temas como: identidade, postura
profissional, trabalho em equipe, condutas éticas, etc. No encerramento dos encontros, os jovens
receberam um certificado. As oficinas contaram com a participação de 16 jovens de oito diferentes
nacionalidades: venezuelanos, haitianos, congoleses, togoleses, ganeses, sírios e angolanos.
No segundo semestre de 2019, ao identificar que o maior desafio para efetivação do jovem
no mercado de trabalho é a falta de experiência profissional, o IMDH viabilizou um curso de
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capacitação profissional em Excel, que beneficiou 16 jovens. A estratégia, portanto, foi buscar
desenvolver com mais afinco as capacidades e habilidades desses jovens.
No ano de 2019 o projeto beneficiou 32 jovens imigrantes e refugiados.

Avaliação de Resultados
O trabalho digno é um elemento fundamental para a integração. Nesse sentido, o IMDH
atuou na orientação aos migrantes e refugiados em busca de trabalho formal, viabilizou o início das
atividades de projetos de geração autônoma de renda, bem como participou de reuniões, encontros
e eventos que buscaram promover e sensibilizar a sociedade de empresários e governo, acerca da
importância da temática da inserção laboral de refugiados/imigrantes.
O intuito do Projeto foi alcançado satisfatoriamente, uma vez que se constatou o impacto
positivo exercido na vida das famílias, como o fortalecimento e valorização das suas capacidades
profissionais, além da diminuição da evasão escolar dos jovens. A atuação do Instituto, como um
todo, tem se constituído como um fator de extrema importância para a consolidação da cidadania e
reconhecimento dos direitos e deveres da comunidade imigrante no Brasil.

Total de pessoas beneficiadas: 503
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Projeto 05 - Enfrentamento ao tráfico de pessoas e atenção às vítimas

Objetivo:
Contribuir no enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de migrantes, buscando prevenir a
ocorrência desta violação de direitos, prestar assistência às vítimas deste crime, e incidir em políticas
públicas para fortalecer o combate ao tráfico humano em suas diversas dimensões.
Período de Realização: Serviço sistemático durante o período: de 01.01.2019 a 31.12.2019
Descrição das Ações:
 Contribuir na informação e sensibilização da sociedade, a fim de que seja mais atuante na
prevenção e denúncia de casos de tráfico e que atue contra possibilidade de ocorrer esta
grave violação de direitos;
 Prestar assistência humanitária às vítimas de tráfico humano;
 Articular-se com órgãos públicos para melhorar as condições de atendimento à vítimas de
tráfico de pessoas;
 Participar de iniciativas do governo e da sociedade civil voltadas ao enfrentamento ao tráfico
humano;
 Participar e colaborar, como membro, do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas (CONATRAP) e do Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do
Distrito Federal.
Público alvo: a sociedade, a comunidade local e vítimas de tráfico humano.
Metas de Atendimento:
Alcançar o maior número possível de pessoas na sociedade, atender os casos de vítimas de tráfico
humano no DF que forem encaminhadas ou identificadas pelo IMDH, atuando em parceria com os
órgãos públicos locais.
Recurso financeiro utilizado: Do IMDH e de doadores.
Recursos humanos envolvidos: Equipe do IMDH e voluntários.
Abrangência territorial: Local e internacional.

*************************
Desenvolvimento do Projeto 05

A atuação do IMDH no enfrentamento ao tráfico de pessoas, em 2019, concentrou-se muito
nos debates públicos sobre esta temática, especialmente através da participação em conselhos e
colaboração no projeto “ATENÇÃO Brasil: fortalecendo a capacidade do governo brasileiro no
combate ao tráfico de pessoas”, desenvolvido sob a coordenação da ICMPD.
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Estes âmbitos de atuação possibilitaram agir na incidência política e fortalecimento das redes
de proteção, em abrangência nacional e internacional.

1.2. Abrangência Nacional
1.2.1. Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CONATRAP)
O IMDH atua como representante da sociedade civil no CONATRAP desde 2018, quando foi
eleito para cumprir um mandato de dois anos no órgão. Contudo, o Decreto nº 9.759, de 11 de abril
de 2019, que extinguiu e estabeleceu diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração
pública federal, aplicou-se também ao CONATRAP, suscitando a necessidade de esforços de
incidência no âmbito do Poder Executivo Federal, para garantir a recriação do Comitê, ajustando a
sua estrutura, de modo a atender os preceitos das novas exigências do governo e garantindo a
existência e continuidade do Comitê.
O IMDH participou ativamente desses debates. Em exposição realizada em reunião em 15 de
maio, Ir. Rosita defendeu que governo e sociedade civil fizessem todo o possível para garantir a
continuidade do Comitê, dada a relevância da temática e ainda invisibilidade existente sobre este
drama que explora e escraviza as pessoas, mas consegue “esconder-se” sob diversas formas.
Ressaltou que o número relativamente baixo de vítimas identificadas desse crime não deve ser usado
para reduzir sua importância; e, sim, como indicativo da necessidade de construir estratégias mais
sólidas de combate à subnotificação. Ademais, os registros tão reduzidos, afirma Ir. Rosita, não
significam que a incidência é pequena, mas, sim, que a realidade do que ocorre no tráfico de pessoas
é ainda muito desconhecida.
Os esforços conjuntos lograram bons resultados e, nesse contexto, foi editado o Decreto nº
9.833, de 12 de junho de 2019, que recriou o CONATRAP, com a seguinte composição (Art. 3º):
I - Secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que o
presidirá;
II - um representante dos seguintes órgãos:
a) Ministério das Relações Exteriores;
b) Ministério da Cidadania; e
c) Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; e
III - três representantes de organizações da sociedade civil ou de conselhos de
políticas públicas, que exerçam atividades relevantes e relacionadas ao enfrentamento ao
tráfico de pessoas.

Pleiteou-se, ainda, com sucesso, que, excepcionalmente, a representação a que se refere o
inciso III do caput do art. 3º seja exercida até o fim de seu mandato (31 de maio de 2020, Art. 10º)
pelas 8 (oito) organizações eleitas em 2018, entre as quais encontra-se o IMDH. Trata-se de
conquista importante, por respeitar o processo democrático adotado na seleção e indicação das
organizações.
Mesmo com estas dificuldades, houve avanços nos esforços de cumprimento do III Plano
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, com a instituição do Grupo Interministerial de
Monitoramento e Avaliação do mesmo, pelo Decreto nº 9.796, de 20 de Maio de 2019.
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1.2.2. Projeto “ATENÇÃO Brasil: fortalecendo a capacidade do governo brasileiro no combate ao
tráfico de pessoas”
O projeto ATENÇÃO Brasil está sendo 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 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). O projeto teve início em fevereiro de 2018 e tem conclusão
prevista para junho de 2020, compreendendo 3 (três) componentes, notadamente:
1. Fortalecer as capacidades de autoridades e instituições relevantes, com o intuito de aplicar a
nova legislação de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com ênfase às políticas voltadas
para as vítimas.
2. Aumentar a capacidade para investigações, acusações e condenações, com foco nas vítimas
de tráfico, por meio de uma melhor coordenação e maior fluxo de informações entre as
instituições envolvidas.
3. Aprimorar o serviço prestado às vítimas de tráfico de pessoas.
Para alcançar tais objetivos, as atividades do projeto envolvem 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.
No âmbito deste projeto, em 2019, o IMDH também colaborou na estruturação e revisão do
“Guia de Investigação, Persecução e Condenação do Crime de Tráfico de Pessoas”, bem como do
“Guia de Procedimentos Operacionais Padrão de Identificação, Assistência e Referenciamento de
Vítimas de Tráfico de Pessoas”. Ambas as publicações serão concluídas e distribuídas nacionalmente
em 2020.
O IMDH contribuiu, ainda, para mobilizar agentes que atuam em organizações da sociedade
civil para participarem das oficinas de capacitação oferecidas em diversas cidades do País. Foram
realizadas duas modalidades de capacitação, totalizando 11 edições, em 7 cidades, reunindo 547
participantes, distribuídos da seguinte maneira:

Capacitação sobre Assistência às Vítimas de Tráfico de Pessoas
Conteúdo programático (12 horas de duração)
Módulo
I
II
III
IV
V
VI

Título
Tráfico de pessoas: conceitos, marco legal e quadro institucional
Contexto de migrações e direitos de migrantes / refugiados
Vulnerabilidades: prevenção e proteção
Identificação e assistência: direitos das vítimas de tráfico
Rede local de assistência: fluxograma de atendimento
Guia de Procedimentos Operacionais Padrão de Identificação, Assistência
e Referenciamento de Vítimas de Tráfico de Pessoas

Edições realizadas

Tempo
1,5 horas
1,5 horas
2,5 horas
2 horas
2 horas
2,5 horas
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Cidade-UF
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Fortaleza-CE
Boa Vista-RR
Belém-PA
Foz do Iguaçu-PR
São Paulo-SP
Rio de Janeiro-RJ

Data
20 e 21/03/2019
8 e 9/04/2019
24 e 25/04/2019
22 e 23/05/2019
26 e 27/08/019
14 e 15/10/2019
Total

Nº de
participantes
65
61
51
89
70
66
402

Capacitação sobre a Aplicação da Lei 13.344/2016
Conteúdo programático (12,5 horas de duração)
Módulo
I
II
III
IV
V
VI

Título
Tráfico de pessoas e Direitos Humanos: marcos institucional e
legal em âmbitos internacional e nacional
A vitimologia no crime de tráfico de pessoas
Legislação aplicada ao tráfico de pessoas
A investigação no crime de Tráfico de Pessoas
Diretrizes para a sentença condenatória
Tráfico de pessoas e cooperação jurídica internacional

Tempo
2,5 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas

Edições realizadas
Cidade-UF
1º
2º
3º
4º
5º

Boa Vista-RR
São Paulo-SP
Brasília-DF (Cons. Nac. do
Rio de Janeiro-RJ
Ministério
Público)
Foz do Iguaçu-PR

Data
11 e 12/04/2019
29 e 30/08/2019
18 e 19/09/2019
16 e 17/10/2019
28 e 29/10/2019
Total

Nº de
Participantes
26
30
32
28
29
145

1.3. Abrangência Internacional
1.3.1. Santa Marta Group – Church and Law Enforcement Combatting Modern Slavery
Entre 9 e 11 de fevereiro, a diretora do IMDH participou e realizou exposição oral no
“Encontro Latinoamericano sobre Novas Escravidões e Tráfico de Pessoas: Juntos contra o Tráfico
de Pessoas”, em Buenos Aires – Argentina, evento que reuniu representantes eclesiásticos que
atuam com essa temática em todo o mundo. No documento final do encontro a Igreja e as
instituições participantes se comprometeram a promover iniciativas entre a sociedade civil, diversas
confissões religiosas, a polícia e as agências governamentais, com a finalidade de construir confiança
mútua para a erradicação desse mal e promover a assistência às vítimas. O documento reuniu, ainda,
propostas a serem implementadas por países e instituições, entre as quais, pode-se destacar:
 Que os Estados destinem recursos específicos para a finalidade de erradicar o tráfico
humano;
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 Confiscar bens de traficantes e cúmplices, que tenham sido obtidos a partir da atividade
ilegal, destinando tais recursos ao combate do delito, à prevenção e à assistência às vítimas;
 Promover leis e medidas executivas que permitam ações preventivas na Internet e em redes
sociais, considerando tratar-se de importantes mecanismos de aliciamento de vítimas;
 Que os Estados tenham medidas para prevenir o desaparecimento de crianças e
adolescentes, dando especial atenção ao risco de exploração sexual ou remoção de órgãos;
 Que os Estados não comprem bens e serviços fornecidos por cadeias produtivas em que haja
trabalho escravo, estabelecendo, para tanto, um sistema de auditorias obrigatório para os
fornecedores que contratam;
 Aprofundar em todos os níveis da educação formal e informal conteúdos como dignidade,
igualdade e respeito a toda pessoa humana.

1.3.2. Red Latinoamericana y Caribeña de Migración, Refugio y Trata – Red Clamor
Entre 01 e 06 de abril, a Ir. Rosita participou do “III Encuentro latino-americano de la red
CLAMOR (red latinoamericana y caribeña de migración, refugio y contra la trata”, em Bogotá,
Colômbia, que reuniu representantes da maioria dos países da América Latina, sob o tema:
"Encuentro regional de atención a refugiados y migrantes de Venezuela”. O encontro teve por
objetivo trocar experiências e conformar mesas de diálogo para planejamento da atuação da Rede
Clamor durante o triênio 2019-2021.
O IMDH, juntamente com o Serviço Jesuíta a Refugiados, expressa o compromisso de levar a
proposta de criação da Rede CLAMOR no Brasil, atividade que será apresentada à Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) no início de 2020.

Avaliação dos Resultados

Embora não tenham ocorrido situações concretas de atendimento a vítimas de tráfico de
pessoas, o IMDH tem buscado fazer muita atenção, ao atender as centenas de migrantes e
refugiados ao longo do ano, sobre indícios de ocorrência de tráfico. Nota-se que muitos migrantes
foram envolvidos no contrabando de migrantes, mas que não chegou a configurar tráfico de pessoas.
Em alguns casos, os migrantes se encontravam na iminência de serem vítimas de trabalho análogo ao
de escravo, e as orientações e apoio que lhes foram dados contribuíram para que de imediato a
pessoa ficasse livre desta exploração.
No tocante às ações de sensibilização, capacitação e incidência, os resultados foram
seguramente animadores. Atuar na capacitação de operadores do direito e de agentes que atuam na
atenção às vítimas é uma contribuição valiosa para o combate ao tráfico de pessoas e à
implementação de ações para fortalecer o serviço de proteção e reinserção social de pessoas que
foram vítimas. A avaliação positiva advém dos participantes nas atividades acima descritas.

Total de pessoas beneficiadas: 547
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Projeto 06. Migrantes Internos: atendimento e documentação

Objetivo:
Prover a nacionais brasileiros indocumentados e em situação de risco social, a obtenção da
documentação básica (Certidões de nascimento, de casamento ou de óbito de familiares), para
possibilitar o acesso aos serviços socioassistenciais e direitos de cidadania, ação em parceria com
CRAS, CREAS, Hospitais do GDF e por organizações socioassistenciais do DF.
Período de Realização: Serviço sistemático durante o período: de 01.01.2019 a 31.12.2019.
Descrição das Ações:
 Atender migrantes internos indocumentados, de baixa renda, que tenham perdido ou
extraviado o documento original, para providência da segunda via de Certidão de
Nascimento, Casamento ou Óbito, por meio de busca em Cartórios do país;
 Acompanhar os processos e solicitações enviadas aos Cartórios, visando o resultado mais
eficaz possível;
 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 200 pessoas/ano.
Recurso financeiro utilizado:
O trabalho é realizado gratuitamente e as despesas com um profissional para o atendimento são
cobertas pelo IMDH e com doações
Recursos humanos envolvidos:
(1) um auxiliar administrativo e o setor administrativo/financeiro 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.

*************************
Desenvolvimento do Projeto
6.1. Introdução
Todo brasileiro, para ter acesso à documentação básica e serviços específicos do governo,
precisa da Certidão de Nascimento. Sem esse documento é impossível fazer a Carteira de Identidade,

90
a Carteira de Trabalho (CTPS), ter acesso a programas como Bolsa Família ou a direitos básicos, como
o INSS. A Certidão de Nascimento só é substituída pela Certidão de Casamento ou pela 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.
Este projeto consiste no apoio aos migrantes internos para obter, sem ônus, a segunda via de
certidões de nascimento, de casamento ou de óbito de algum familiar, que tenham sido perdidos ou
extraviados os originais. O IMDH recebe as solicitações dos interessados, com encaminhamento dos
órgãos públicos (CRAS, CREAS e outros), identifica os Cartórios de registro, faz contato, solicita
gratuidade e faz o acompanhamento até receber resposta do cartório.
Apresenta-se abaixo a tabela dos pedidos de certidão de nascimento, casamento ou óbito,
cujos processos foram iniciados ou acompanhados no decorrer do ano de 2019. Dentre esses, houve
processos iniciados em 2018 e em 2017.
Tabela 6.1 – Pedidos acompanhados no ano de 2019
Pedidos iniciados em 2017, em trâmite em 2019

5

Pedidos iniciados em 2018, em trâmite em 2019

42

Pedidos recebidos em 2019

99

TOTAL

146

Durante o ano de 2019, o IMDH buscou obter documentos para 146 migrantes brasileiros
residentes no Distrito Federal. Nem todas as solicitações foram exitosas, pois há pedidos que não
foram respondidos pelos Cartórios, não obstante a insistência e reiteradas solicitações feitas.

Tabela 6.2 – Situação dos pedidos em 31 de dezembro de 2019

Certidões positivas obtidas e retiradas
Certidões obtidas e aguardando retirada
Pedidos em trâmite

58
18

Certidão negativa obtida e aguardando 01
retirada
Aguardando resposta do cartório

22

Pedidos Arquivados

09

Pedidos encerrados por falta de resposta do cartório

38

TOTAL

146

No total, em 2019, foram obtidas 76 certidões positivas. Sendo que 58 foram entregues aos
solicitantes e 18 aguardam retirada no Instituto. Dos pedidos classificados como em trâmite, há 18
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certidões que já foram obtidas, encontram-se no IMDH, mas seus titulares ainda não se
apresentaram para retirá-las. Há também 22 pedidos recentes, realizados a partir de novembro de
2019 que aguardam resposta do cartório.
Quanto aos arquivamentos, este ocorre por insuficiência de informação para fazer a busca da
certidão ou por desistências do pedido, que geralmente acontecem quando a certidão demandada é
obtida por outros meios, às vezes diretamente no Cartório.
Ademais, houve 38 pedidos que, depois de longo período de espera, foram encerrados por
falta de resposta do cartório após várias tentativas do IMDH em obter a documentação. Dentre
esses, 2 se referem a pedidos iniciados em 2017, 15 são de pedidos iniciados em 2018 e 21
correspondem a pedidos realizados no ano corrente.
O gráfico abaixo mostra que as solicitações de certidão são provenientes de migrantes
residentes no DF, mas que são naturais de 16 diferentes estados do Brasil. Em sua maioria, os
solicitantes de 2ª via dos documentos são naturais da Bahia, Maranhão, Goiás, Minas Gerais e Piauí.

Gráfico 6.1 – Naturalidade dos migrantes solicitantes em 2019

Também é possível verificar, no gráfico a seguir, a faixa etária dos migrantes internos
residentes em Brasília que fizeram a solicitação de 2ª via de certidão.
Gráfico 6.2 – Solicitantes de Certidões por faixa etária
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Como é possível ver no gráfico, a maior parte das solicitações foram feitas por migrantes que
têm entre 41 e 50 anos de idade, seguidos daqueles que têm entre 31 e 40 anos.

Breves comentários
Quanto às certidões obtidas e não retiradas, conseguimos fazer contato com a maioria dos
solicitantes para informar sobre a obtenção dos documentos. Contudo, em alguns casos, não
obtivemos êxito. Quando isso acontece, tentamos informar à instituição que fez o encaminhamento
do pedido para que repasse a informação ao solicitante. Mesmo assim, as instituições
socioassistenciais por vezes também não conseguem estabelecer contato com o requerente e as
Certidões acabam ficando guardadas no IMDH.
Em 2019, foi constatada certa dificuldade em realizar contato com os cartórios,
principalmente com os localizados no interior e aqueles em estados onde existem muitos cartórios
de registro civil. Um desafio para o trabalho do IMDH, nesta busca de Certidões consiste, pois, em
encontrar o cartório correto e em receber uma resposta. Não existe uma busca nacional que
contemple todos os Cartórios de registro de nascimento, casamento ou óbito, de modo que, se o
requerente não tem certeza sobre o local onde foi registrado, a busca se torna muito difícil. A isso se
devem os 38 pedidos não atendidos e encerrados por falta de resposta do cartório.
É importante observar que várias solicitações de registro são provenientes de cartórios de
regiões interioranas, que não possuem serviços de informática. Assim, a não ser que o pedido seja
feito contendo todos os dados – termo, livro e folha - há pouca possibilidade de encontrar o
assentamento de registro. Infelizmente, em muitos casos, os solicitantes não possuem a informação
exata sobre o possível registro e existem casos também em que a pessoa não tem certeza nem
mesmo da data de nascimento, de modo que a localização do registro fica bastante difícil quando
não prejudicada.
A faixa etária dos requerentes, em sua maioria, é de pessoas que têm entre 31 e 50 anos de
idade. Os modelos das certidões emitidas antigamente eram diferentes dos atuais e, além disso, em
muitos casos, o que a pessoa possui como documento de informação é um pedaço do documento
antigo, outras vezes é um documento rasgada ou rasurado ou nem possui qualquer documento, pois
o original foi perdido ou roubado. E em geral a busca da segunda via tem em vista possibilitar a
obtenção ou renovação do documento de identidade, ou ter acesso aos programas e benefícios
governamentais destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade.
A atuação do IMDH consiste em encaminhar para o cartório o pedido de segunda via e o
fornecimento gratuito deste documento. Para tanto o pedido é instruído com: (i) um ofício com as
informações fornecidas pelo requerente, (ii) o encaminhamento do órgão público que declara a
situação de vulnerabilidade do solicitante, (iii) o requerimento de certidão isenta de emolumentos e
(iv) a cópia do documento de identidade ou certidão de nascimento antiga, caso o requerente
possua um destes documentos, com vistas a facilitar a localização do assentamento de registro. O
pedido é enviado a vários cartórios da região que o solicitante indica como possível local onde tenha
sido registrado. Quando o pedido que o IMDH envia é devolvido, ou não se obtém resposta depois
de cerca de três meses, tenta-se fazer outro tipo de contato com o cartório por e-mail, ou como
último recurso, por telefone, buscando localizar o registro do solicitante. Ainda assim, há percalços
que dificultam o êxito da busca. Dos 146 pedidos acompanhados durante o ano de 2019, 76
resultaram em obtenção da certidão positiva e uma resposta informando que a pessoa não foi
registrada no Cartório indicado.
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Avaliação dos Resultados

É possível perceber que, mesmo diante das dificuldades, a articulação entre as redes
socioassistenciais com o IMDH e deste com os Cartórios é muito importante, pois permite a
obtenção gratuita de documentos para migrantes internos indocumentados, que estão em condição
de risco social e que não poderiam arcar com os custos de adquirir uma 2ª via, documento essencial
para o acesso a serviços socioassistenciais e direitos de cidadania.
Todos os pedidos encaminhados ao IMDH foram repassados aos cartórios responsáveis. De
146 pedidos, 77 tiveram retorno do cartório, dentre eles 76 certidões obtidas positivas e uma
negativa. Ao final do ano, 22 pedidos ficaram pendentes aguardando resposta do cartório, pois, por
terem sido realizados a partir de novembro de 2019, considerou-se que não houve tempo suficiente
para que tenham sido efetivamente respondidos pelos respectivos cartórios, dado que o prazo para
receber a resposta tem sido de 45 dias ou mais. Além disso, 18 certidões positiva e 1 negativa, que
forma obtidas, aguardam a retirada por parte dos requerentes.

Total de pessoas beneficiadas: 146 pessoas
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Projeto 07. Ação Pastoral da Mobilidade Humana

Objetivo:
Oferecer e propiciar às pessoas imigrantes e refugiadas meios e oportunidades de manter a fé, de
cultivar suas práticas religiosas e de aproximação entre religiões para que a dimensão religiosa 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 01.01.2019 a 31.12.2020.
Descrição das Ações:
 Possibilitar a prática religiosa, o encontro entre religiões, a vivência da fé e encontros de
promoção de valores universais;
 Visitar os espaços de fé e locais sagrados e estimular a ação dos fiéis na atenção e acolhida
aos imigrantes;
 Promover e fazer-se presente nas atividades inter-religiosas;
 Promover atividades e momentos específicos de celebração e de oração com a participação
de imigrantes e refugiados de diferentes religiões;
 Realizar reuniões com equipes de pastoral da Mobilidade Humana, informando-as sobre a
realidade migratória no DF;
 Envolver outras entidades na ação de acolhida aos migrantes e refugiados, especialmente a
Caritas Arquidiocesana e a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz;
 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:
Pessoas refugiadas, solicitantes de refúgio, imigrantes e migrantes internas;
Metas de Atendimento:
A ação é universal, pela própria característica, e, portanto, está sempre aberta a toda a população.
Recurso financeiro utilizado:
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.
Participação dos usuários:
A atividade em si, em geral, é realizada pela própria população que a integra e que participa nas
atividades pastorais e de celebração da fé.

*************************
Desenvolvimento do Projeto
7.1. VIII Encontro Nacional da Pastoral da Mobilidade Humana
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Entre as atividades realizadas, sublinhamos aqui a participação do IMDH no Encontro
Nacional da Pastoral da Mobilidade Humana, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
evento que ocorre a cada dois anos e que envolve várias áreas pastorais e de atuação religiosa no
País.
O IMDH, neste evento, ocupou-se precipuamente da Pastoral dos Refugiados, mas foi, além
disto, partilhando com o grupo sobre os vários projetos e atividades desenvolvidas. Participaram 30
pessoas, representando as diversas pastorais e procedentes de diferentes localidades do País. O
relato a seguir, elaboração de Pe. Alfredo José Gonçalves, traz à reflexão elementos do encontro:
“O palco do VIII Encontro do Setor da Mobilidade Humana da CNBB foi a bela e histórica
cidade de Salvador, capital da Bahia. Foi realizado de 12 a 15 de setembro de 2019. No momento da
partilha, desfilaram pelo palco as atividades das seguintes Pastorais e/ou Serviços: Rodoviária,
Apostolado do Mar, Migrantes e Refugiados, Nipo-brasileira, Estudantes Internacionais, Turismo,
Nômades (ciganos circenses e parquistas), Instituto Migrações e Direitos Humanos.
Façamos de conta que sou um extraterrestre que acaba de chegar ao planeta terra e encontra vocês
reunidos, partilhado o dia-a-dia do trabalho. O que viu e ouviu esse extraterrestre? A primeira coisa
que lhe chamou a atenção é que, por trás de cada um de nós aqui presente, existe um verdadeiro
exército, seja de agentes pastorais, voluntários e destinatários de nossa missão, seja de
colaboradores da academia, de outras entidades e de setores públicos. Não somos muitos, é verdade,
mas cada participante deste encontro representa milhares, quem sabe milhões de pessoas. Este Setor
da Mobilidade Humana, de maneira direta ou indireta reúne multidões que diariamente passam por
nossos escritórios, lugares de atendimento, casas de migrante, Stella Maris, acampamentos, campos
de refugiados... Gente que busca um olhar, um sorriso, uma palavra, um gesto de acolhida que lhes
devolva a dignidade.
Não seria difícil usar outra imagem que nos é muito familiar. Cada um de nós que veio até Salvador
simboliza um pequeno riacho que, cantando alegremente, brota da fonte como água cristalina. Os
riachos, na sua trajetória, se juntam em vários igarapés, que são as pastorais e serviços aqui
presentes. Os igarapés, por sua vez, formam o grande rio do Setor da Mobilidade Humana: um São
Francisco, um Amazonas! E, como todos os rios, também esse busca o mar, ou na linguagem
indígena, vai ao encontro da “terra sem males”. Este encontro reúne nossas águas, nossas energias
para caminhar em direção à “terra sem males”, ou ao empenho pela construção do Reino de Deus.
Reino que, como já vimos, ultrapassa a história humana, mas tem suas raízes mergulhadas no aqui e
agora do contexto em que vivemos.
Foi dito aqui que trabalhamos com rostos invisíveis, pessoas que vivem no anonimato, muitas delas
indocumentadas, ocultas pelos porões da sociedade. Talvez não seja exagero afirmar que os
destinatários da Pastoral da Mobilidade Humana formam o “rosto invisível da economia
globalizada”. O exemplo mais emblemático a esse respeito poderia ser a Pastoral do Turismo.
Enquanto os turistas desfilam pelo palco iluminado da história, quantos trabalhadores e
trabalhadores se movem pelos bastidores! Quantas pessoas se movem para cada turista – por
exemplo, nos táxis, restaurantes, hotéis, monumentos?
Sabemos que esse setor hoje é um dos que gera maior número de postos de trabalho. Em grau maior
ou menor, isso vale para as demais pastorais e serviços do setor. Um gigantesco exército de reserva
erra pelas estradas de todo o planeta atrás das migalhas que o capital deixa cair da mesa dos mais
abastados. Aqui e ali pressiona as fronteiras em busca de trabalho, casa e pão. Mas sobretudo em
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busca de um sonho que, não raro, se rompe no meio do caminho. Exército de excluídos ou, nas
palavras de José de Souza Martins, “perversamente incluídos”.
Vários de vocês, na partilha, trouxeram a esta sala a figura do Papa Francisco. De fato, o pontífice
tem sido uma testemunha privilegiada na defesa dos direitos e da dignidade dos migrantes. Assim
que foi eleito, sua primeira viagem foi à ilha de Lampedusa, sul da Itália, porta de entrada para os
migrantes que desejam chegar à Europa pela rota do Mediterrâneo. Em outra ocasião, visitou a ilha
de Lesbos, na Grécia, lugar de passagem para os migrantes que usam a rota balcânica, em busca do
velho continente.
O Papa visitou também a fronteira entre Estados Unidos e México, além de acolher no Vaticano
algumas famílias de migrantes sírios. Seus escritos convidam a substituir a “globalização da
indiferença” pela “cultura do encontro, do confronto e do diálogo”. Ou a também a “derrubar os
muros e construir pontes”. “Não são apenas migrantes...”, diz sua mensagem para a Jornada do
Migrante e Refugiado de 2019. Está em jogo toda pessoa humana e todas as pessoas, todos os povos
e culturas, a sociedade como um todo e a “nossa casa comum”.
Também foram diversas vezes lembrados os quatro verbos do Papa Francisco, como uma espécie de
programa para quem atua no mundo da mobilidade humana: acolher, proteger, promover e integrar.
Vale citar aqui um jornalista italiano, o qual, ao falar da importância do Papa como personalidade
internacional, usava como título de seu artigo: gestos que valem uma encíclica. As ações do Papa têm
revelado exatamente isso: gestos e atitudes que falam mais do que as palavras.
A partilha revelou que o nosso trabalho, entre outras coisas, consiste um em verdadeiro resgate.
Resgate do nome, do rosto, da história e da cultura de pessoas, povos e nações. Migrações não são
apenas dados, números, estatísticas, notícias sensacionalistas. Muito menos são um problema ou
uma ameaça. São antes de tudo rostos humanos em busca de paz e segurança. Resgatar os valores
dessas pessoas é tarefa fundamental. Diz a Doutrina Social da Igreja que, no coração de cada pessoa
e no coração de cada cultura, existem sementes do Reino. O grande desafio é justamente resgatar
tais sementes na busca de uma sociedade justa, fraterna e solidária. Como dizia J. B. Scalabrini, o “pai
e apóstolo dos migrantes”, da mesma forma que as aves, quem migra leva a outras terras as
sementes de novas culturas e civilizações.
As pastorais deste Setor da Mobilidade Humana são aquelas que procuram ir ao encontro do “outro,
o estranho, o diferente”. Têm o privilégio e a oportunidade de poder encontrar com o outro. Isso faz
renovar a todo instante o processo da identidade. Nossa identidade, de fato, não é um conceito
estático, fechado, resolvido uma vez por todas. Ao contrário, trata-se de um conceito dinâmico, em
contínuo movimento, que se transforma a cada encontro. O confronto e diálogo com o outro é
conditio sine qua non para a abertura e aprimoramento da identidade. No ato mesmo de cada
encontro, incorporamos novos valores, ao mesmo tempo que rejeitamos velhos vícios. O encontro
enriquece reciprocamente a todos.
Mais que isso! O encontro com o outro pavimenta o caminho para a revelação do totalmente Outro,
na expressão de Emmanuel Levinás. Ou ainda, o encontro com o diferente abre horizontes para a
esfera do Transcendente. A relação íntima com Deus está subordinada à relação interpessoal com o
outro. O caminho para o Pai passa, necessariamente, pelo irmão. Como já tivemos oportunidade de
ver no episódio dos discípulos de Emaús, ou como podemos constatar na passagem de Abraão no
Carvalho de Mambré, Deus se revela no caminho e no outro, enquanto forasteiro. Põe-se a caminhar
conosco em direção da casa de da mesa.
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Um voo de pássaro sobre a partilha das distintas pastorais mostra que o caminho depura e purifica
tanto a mala quanto a alma. Quem muito caminha, aprende a ater-se ao essencial, para aliviar o
peso do fardo. O caminheiro sabe que a estrada é longa. Deve, portanto, dispensar o que é
secundário, focando a atenção ao que é indispensável. Vale o mesmo para a alma. A experiência do
caminho faz desvencilhar-se de bens e coisas supérfluas, para garantir os bens eternos. Nas
parábolas do tesouro escondido no campo e da pérola preciosa, vê-se como aquilo que é vital para a
existência nos leva a desfazer do resto. Não raro passamos a vida a acumular lixo. A mudança e o
caminho ensinam a deixar o lixo para trás. É preciso caminhar leves livres para a Casa do Pai. O
caminho e a compaixão conferem asas aos pés.
A partilha, como sempre, revela a soma dos trabalhos e dos saberes. Melhor, sua multiplicação.
Partilhar jamais é apenas adicionar, mas duplicar, multiplicar, decuplicar... Através dela descobrimos
que, todos e todas, somos simultaneamente hóspedes e anfitriões. Ninguém é só hóspede e ninguém
só anfitrião. Somos as duas coisas ao mesmo tempo. Ao acolher, somos acolhidos; ao abrir a própria
porta, abrimos a porta do outro. No encontro, como constatamos na passagem dos discípulos de
Emaús, o hóspede converte-se em anfitrião e este em hóspede. Às vezes prevalece o lado de hóspede,
outras vezes o de anfitrião.
Mas as duas atitudes encontram-se sempre interligadas e entrelaçadas. Uma chama e interpela a
outra. Uma complementa a outra. Como dizíamos anteriormente, ninguém é só água, ninguém só
sede. Ninguém é água o tempo todo, ninguém é o tempo todo sede. Todos e todas, somos uma
mistura de água e sede. É o encontro, o poço, que permite à sede encontrar-se com a água. No
encontro, agentes e migrantes desfilam, ao mesmo tempo, ora como hóspedes, ora como anfitriões.
Todo o hóspede tem algo a oferecer, todo anfitrião tem algo e receber.
Por fim, os envolvidos na mobilidade humana com os quais trabalhamos são verdadeiros profetas e
protagonistas. São profetas pelo simples fato de migrar. Ao fazê-lo estão denunciando os países e
regiões de origem, os quais lhes negaram a dignidade do pão, do trabalho e da pátria. Ao mesmo
tempo, nas estradas, nas fronteiras ou nos países de destino, chamam a atenção para a necessidade
urgente de mudanças profundas nas relações nacionais e internacionais. Sua presença, seja nos
acampamentos, no exílio ou na diáspora, constituem um grito que clama aos céus.
Só para a gente ter uma ideia, somente em 2019, nas águas do Mediterrâneo, já morrem cerca de
800 migrantes naufragados; na fronteira entre México e Estados Unidos, a cifra gira em torno de 600.
Mártires invisíveis e anônimos da globalização, mas também mártires cujo sangue grita por justiça e
direitos. Além de profetas, os migrantes são protagonistas de um amanhã renovado. Jamais são
apenas vítimas, mas também sujeitos. Sujeitos na exata medida em que, ao mover-se, põem em
marcha a própria história. As migrações costumam representar o lado aparente de transformações
profundas. Ondas visíveis e superficiais de correntes ocultas e subterrâneas.”
O Encontro se dedicou também a trabalho em grupos, para definir propostas e
encaminhamentos pastorais e sociais no âmbito das diversas expressões e grupos humanos em
mobilidade, a partir de três questões:

1) Como evoluir na Espiritualidade do Caminho em nossas Pastorais?
Grupo 01
 Buscar a simplicidade das pequenas coisas, no exercício da escuta;
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 Estar atentos à realidade que nos cerca, às pessoas acompanhadas por nossas
pastorais;
 Praticar a Leitura orante da Palavra no cultivo da oração pessoal, em nosso cotidiano,
numa espiritualidade Bíblica, alimentada no silêncio, no fortalecimento interior,
alicerçada no seguimento a Jesus de Nazaré;
 Fazer a experiência de Deus que nos ama e nos envia para a missão;
 Nos encontros de cada Pastoral do Setor da Mobilidade, possibilitar oportunidades
de reflexão, retiros, romarias para seus agentes;
 Planejar tempo de formação com o tema sobre espiritualidade do cotidiano,
interligando com temas que ajudam em nossa ação pastoral e vivencial.
Grupo 2:
 Conhecer, dialogar e respeitar outras expressões de fé;
 Evoluir na formação permanente dos grupos de base para a espiritualidade a partir
do horizonte do caminho, da itinerância;
 Reconhecer a presença de Deus na experiência dos migrantes, refugiados, circenses,
parquistas, povo do mar, estudantes internacionais, turistas...
 Ter presente que evoluir passa pela auto-avaliação e avaliação da caminhada do
grupo de maneira constante;
 Caminhar juntos, fazer a experiência do encontro.

Grupo 3:
 Fazer a experiência do encontro, do diálogo, do partir do pão, para juntos subir a
montanha e voltarmos fortalecidos/as para a missão.

Grupo 4:
 Valorizar, fortalecer e promover momentos e disposição para a escuta (interior, do
outro, de Deus);
 Alimentar o silêncio;
 Favorecer os momentos coletivos e espaços onde as pessoas possam partilhar e
celebrar;
2) Como nossas pastorais incidem ou podem incidir nas Políticas Públicas?
Grupo 1:
 Participando nos Conselhos de Direitos e espaços de decisão, tais como: Orçamento
Público, fóruns, audiências públicas, nas três esferas (municipal, estadual, federal);
 Motivar os agentes pastorais a incidir em Rede, parceria, com o poder público,
universidades, pastorais sociais, com outras Igrejas e religiões;
 Sensibilizar o poder público sobre as temáticas nas quais nossas pastorais atuam,
com os destinatários, envolvendo a comunidade local, na luta e garantia dos direitos
humanos.
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Grupo 2:

 Conscientização sobre o quanto pagam e contribuem os cidadãos em termos de
tributos para melhoria das estradas e, consequentemente, o direito que têm de
condições melhores para o povo da estrada;
 Nômades: conhecimento de seus direitos, pressionar o poder público, educar para a
cidadania – direitos fundamentais;
 Cartilhas com orientações.
Grupo 3:
 Formar os agentes para participar dos Conselhos nas esferas municipal, estadual e
federal;
 Ajudar as pessoas em mobilidade a se organizarem para ter mais força para
pressionar o poder público por políticas públicas.
Grupo 4:
 Manter acessa sempre a essência do trabalho de base, do diálogo e conhecimento
com a realidade dos caminhantes;
 Não esmorecer no trabalho árduo e contínuo com os órgãos públicos, em diferentes
instâncias federativas;
 Estar presente no espaço púbico de participação social, sobretudo, nos Conselhos;
 Estabelecer parcerias com Ministério Público;
 Cuidar da parte espiritual das pessoas com quem trabalhamos, mas também lutar
para elas se sentirem seres e sujeitos de direitos;
 Envolver mais as universidades e a formação nos seminários;
 Trabalho constante de sensibilização da sociedade para a acolhida;
3. Como podemos atuar, concretamente, como Pastorais da
específico das nossas pastorais? (Pastoral de Conjunto)

Mobilidade para além do

Grupo 1:
 Estar atentos à realidade local, ver e entender a realidade que se apresenta;
 Trabalho em conjunto com as pastorais sociais, organismos nacionais e
internacionais, entidades sociais, ongs, universidades, outras Igrejas, religiões.
Grupo 2:

 Estreitar os laços no âmbito local;
 Maior diálogo e interação entre as pastorais, tanto as da mobilidade humana quanto
outras pastorais sociais;
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Motivar/mobilizar outras pessoas;
Ser “Igreja em saída”;
Continuar o caminho, de mãos dadas;
Participar das atividades de outras pastorais.

Grupo 3:

 Buscar meios de formar os agentes para uma visão geral no setor mobilidade humana e
na pastoral de conjunto.
Grupo 4:

 A comunicação entre as pastorais (do Setor e do Conjunto da Diocese) é de suma
importância;
 Estabelecer parcerias, fazer reuniões conjuntas com outras pastorais e organismos;
 Desenvolver trabalhos conjuntos, por exemplo, com a Pastoral dos Nômades com a
Pastoral da Criança, e outras;
 Estimular o “desapego” e não ser cioso de seu público;
 Fazer circular a informação e convidar a iniciativas dialogadas;
 Agregar ou convidar outras denominações religiosas e comunidades de fé.

Reflexões e propostas finais do Plenário:













Fazer-se forasteiro e colocar-se à escuta daquele com o qual trabalhamos. Só conseguimos
entrar na dor do outro, quando o escutamos;
Ser casa que acolhe, abriga, celebra e partilha a refeição;
Como Igreja e sociedade, é preciso criar espaços, abrir-se para a escuta do sofrimento do
outro/a; em nossas pastorais os ouvidos prestam mais serviço do que a boca;
Opção pelos pobres não significa opção pelos santos e, sim, optar por aqueles que têm a vida
mais ameaçada;
São Paulo se converteu no caminho, é o apóstolo do mundo urbano;
Acolher e usar a linguagem do silêncio: sorriso, olhar, contato, abraço, imposição das mãos,
porque o próprio Jesus apresentou a Boa Nova em gestos, parábolas, olhares;
Como cristãos e como seres humanos devemos perceber no migrante e no refugiado a
expressão da condição humana que os faz todos estrangeiros e peregrinos na terra em que
habitam ( Hb 11,13);
Incorporar espaços de autocuidado coletivo, para que os agentes possam se fortalecer. Pode
ser em nível local, regional ou nacional;
Realizar encontros, por regiões, ou proximidade, para estudo, partilha de boas práticas,
convivência e celebração;
Inserir no plano de cada pastoral o cuidado para com a “Casa Comum”;
Promover gestos de solidariedade para com as populações em mobilidade e em situação de
vulnerabilidade, envolvendo a comunidade local;
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Impulsionar iniciativas ecumênicas, valorizando o diferente de cada cultura e tendo especial
atenção aos rostos invisíveis e as novas formas de exclusão;
Acompanhar os migrantes e refugiados onde nos encontramos e tornar realidade os quatro
verbos do Papa Francisco: Acolher, proteger, promover e integrar.

2 – Celebração da Semana do Migrante e Dia Mundial do Refugiado:
Por ocasião da Semana do Migrante (16-23junho2019) e Dia Mundial do Refugiado
(20junho), várias celebrações foram promovidas, sob a coordenação da Pastoral do Migrante da
Arquidiocese de Brasília, que habitualmente se reúne na sede do IMDH, de quem recebe todo o
apoio para seu funcionamento.
A preparação das celebrações desta semana foi antecedida de várias reuniões realizadas na
sede do IMDH, assim como várias outras da Pastoral do Migrante voltadas às atividades específicas
desta Pastoral ao longo do ano.
A celebração de abertura da Semana do Migrante ocorreu na Paróquia São João Bosco, no
Núcleo Bandeirante – Brasília. Foi bem participada, coma presença de vários representantes da
Pastoral do Migrante de outras paróquias. Depois, durante a semana, cada comunidade que integra a
Pastoral organizou em atividades e celebrações nas próprias comunidades.
Estima-se ter beneficiado em torno de 300 pessoas.
3 – Ações sociopastorais
É importante sublinhar no âmbito deste projeto que a ação pastoral e o cultivo da fé não se
limitam a atividades tipicamente de práticas de um ou de outra religião. No entendimento da
Doutrina Social da Igreja, o atendimento e a assistência ao ser humano enquanto tal é uma prática
estimulada e reconhecida como pastoral, que entendemos estar praticando no dia e dia de nossa
missão junto aos migrantes e refugiados. Basta retomarmos o que significa “Igreja em saída” (Cf. EG
nº 20), do Papa Francisco. Ali o Papa faz sua indicação mais simples e precisa do desejo da Igreja de ir
ao encontro de todos os povos e em especial dos mais distantes da fé católica e que, à luz da atitude
preferencial pelos pobres, assume a missão de ir ao encontro também daqueles que sofrem o
estigma da pobreza, da segregação racial, estão desempregados, doentes, e aqueles que, de alguma,
forma se sentem prejudicados nos seus direitos humanos”.
Estas e outras orientações indicam a importância da atenção humana e humanitária às
pessoas em situação de necessidade, sinalizando em vários documentos a atenção aos refugiados.
No documento “Os refugiados: um desafio à solidariedade” afirma-se que «a Igreja oferece o seu
amor e a sua assistência a todos os refugiados sem distinção» (25), e para realizar isto “a
responsabilidade de oferecer aos refugiados acolhimento, solidariedade e assistência é, antes de
tudo, da Igreja local, que é chamada a encarnar as exigências do Evangelho, indo ao encontro deles,
sem distinção, no momento da necessidade e da solidão. A sua tarefa assume várias formas: contato
pessoal, defesa dos direitos de cada indivíduo e de grupos, denúncia das injustiças que estão na base
do mal, ação pela adoção de leis que garantam a proteção efetiva dos mesmos, educação contra a
xenofobia, instituição de grupos de voluntariado e de fundos de urgência, assistência espiritual”.
Assim, toda a ação do IMDH que procura acolher, proteger, promover a integrar os migrantes
e os refugiados, é uma ação pastoral. Ainda assim, reconhecemos que a proposta de viver os valores
do Evangelho deveria ser mais explícita e mais claramente demonstrada, não para promover
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conversões ou com objetivo proselitista, mas, sim, para animar a cada migrante e refugiado e viver
plenamente a fé no âmbito da crença religiosa que ele/ela pratica. É na fé que os migrantes
alimentam sua esperança de encontrar dias e condições melhores, quando eles se põem a caminho
de outro país, de outro local, de outra terra, na esperança de encontra um novo lar, uma pátria que
os acolha.
É esta a inspiração da “Ação Pastoral da Mobilidade Humana”, cujo número de pessoas
beneficiadas não é possível cadastrar. Mas, estima-se, para fins de registro 2.000 pessoas.

Avaliação dos Resultados
Entendemos que se buscou atuar e vivenciar o que o projeto propõe e centenas de pessoas
foram beneficiadas com a atenção que a elas foi dedicada. A equipe de atendimento no IMDH prima
por acolher bem, tratar bem e buscar fazer o melhor possível para que os migrantes e refugiados
sintam suavizarem-se suas preocupações e angústias, assim como buscando minimizar suas carências
físicas, principalmente no momento inicial de sua chegada ao País. Mas, ao mesmo tempo,
reconhecemos que se faz necessário aprofundar a verdadeira compreensão e missão que o IMDH
assume no âmbito pastoral. E possivelmente, este será um ponto a merecer maior atenção no
próximo ano.

Pessoas beneficiadas: 2.330
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Projeto 8 – Crianças sem fronteiras

Objetivo:
Voltar especial atenção, assistir e fornecer itens de alimentação e outros subsídios a crianças
refugiadas e migrantes, bem como orientar para o uso dos serviços públicos e acompanhar as mães
gestantes durante a gravidez para aliviar suas preocupações com o bebê que está a caminho e
também identificar a real situação e condições em que o bebê será acolhido.
Período de Realização: Serviço sistemático durante o período: de 01.01.2019 a 31.12.2019.
Descrição das Ações:
1. Identificar as crianças que chegam com suas famílias;
2. Encaminhar as crianças em idade escolar para atendimento nas escolas públicas;
3. Orientar, quando necessário, para o acesso aos serviços públicos;
4. Desenhar e implementar uma atividade que contribua para assegurar nutrição
complementar a crianças em idade de 6 meses a 3 anos;
5. Registrar e acompanhar as gestantes que vem ao IMDH e apoiar eventualmente em situação
de vulnerabilidade, assegurando que estão seguindo as orientações de saúde;
6. Realizar, quando possível, visita familiar com o intuito de manter atualizados os dados e
certificar-se de que está recebendo os cuidados de acompanhamento médico que o serviço
público oferece;
7. Realizar encontros ou rodas de conversa com as mães gestantes para orientação e
preparação para o nascimento do bebê;
8. Fornecer um enxoval básico para os bebês; e,
9. Envolver voluntários nesta atividade.
Público alvo:
Crianças solicitantes de refúgio, refugiadas e migrantes, bem como as mães, particularmente as
gestantes e a proteção de seus futuros bebês.
Metas de Atendimento:
Atender as mães gestantes que chegam ao IMDH e outras que se possa alcançar e apoiar o maior
número possível de crianças migrantes e refugiadas, principalmente no acesso à escola a outros
serviços públicos e fornecer ajuda material e nutricional aos bebês e crianças.
Recurso financeiro utilizado:
A própria capacidade instalada e insumos do IMDH e a colaboração de voluntários.
Recursos humanos envolvidos: Equipe do IMDH, voluntários e as mães das crianças.
Abrangência territorial: Local e nacional.
Participação dos usuários: Por sugestões espontâneas e nos encontros realizados.

*************************
Desenvolvimento do Projeto 08
8.1. Atendimento na documentação e outras necessidades
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Em 2019, foram atendidos no IMDH 469 crianças e adolescentes, menores de 18 anos. Este
número representa 19% do total de solicitantes de refúgio, refugiados e imigrantes atendidos no
Instituto neste ano. As famílias recém-chegadas ao Brasil apresentam evidente dificuldade
econômica, sofrem com o déficit de políticas públicas e com o precário e deficiente funcionamento
dos serviços públicos. Como consequência, as crianças são também afetadas por essas
circunstâncias. Diante disso, o IMDH destina especial atenção a este público por meio do projeto
“Crianças sem Fronteira”.
Com o aumento da proporção de crianças e adolescentes que tem vindo, optou-se por fazer
um capítulo à parte, para dar ênfase às atividades desenvolvidas no âmbito deste projeto que é
implementado, principalmente, nos estados do Distrito Federal e de Roraima. O projeto conta com o
trabalho de toda a equipe do Instituto e de voluntários, promovendo campanhas de arrecadação de
itens para doações, como: fraldas, leite, enxovais de bebê, brinquedos, roupas e material escolar,
com a finalidade de atender as demandas e necessidades de subsistência emergenciais das crianças.
Com o objetivo de identificar, registrar e orientar todas as crianças que chegam ao IMDH
juntamente com seus pais e familiares, buscou-se conhecer suas necessidades especiais e
encaminhá-los para os órgãos responsáveis. Entre esses atendimentos estão: orientações sobre
documentação (para regularização migratória no Brasil); encaminhamento para CRAS
(cadastramento/recadastramento para a Bolsa Família e apoio para matrícula em creches);
encaminhamento ao SUS, doação de enxovais para bebês, cestas básicas e outros itens para as
crianças. Além disto, em Roraima, região de maior fluxo de crianças e adolescentes migrantes e
refugiadas, o IMDH implementou, juntamente com generosos colaboradores anônimos, um projeto
específico de fornecimento de um Kit Nutrição – denominado Kit Angel Gabriel – para famílias em
situação de alta vulnerabilidade.
Ademais, o Instituto atua para assegurar que todas as crianças e adolescentes atendidos, em
idade escolar, sejam encaminhados para os estudos e matriculados na rede pública de ensino. Desta
forma, os responsáveis são orientados a buscar a Regional de Ensino próxima a sua residência para
efetuar a matrícula e, quando necessário, o IMDH se disponibiliza para esclarecer eventuais dúvidas.
Normalmente, não há maiores entraves, entretanto, ocorrem casos em que a escola exige a tradução
do histórico escolar do país de origem. Nestas situações, o IMDH realiza a tradução (não oficial) para
o português de documentos em inglês, francês ou espanhol e realiza gestões de incidência na
tentativa de dar cumprimento à Nota Técnica Nº 169/2017/DICEI/SEB/SEB. Esta nota orienta que não
deve haver discriminação de crianças oriundas de outros países no que tange à educação escolar,
portanto, dispensa-se documentação traduzida por tradutor público para a efetivação de matrícula
nas redes públicas de ensino fundamental e médio.

Quadro 8.1 – Crianças e adolescentes atendidos no IMDH por nacionalidade

Bangladesh

18

Marrocos

3

Bolívia

1

Nigéria

6

Brasil

69

Paquistão

19

Camarões

3

Paraguai

1
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Colômbia

3

Peru

1

Cuba

13

RDC - Congo

2

Gana

11

Síria

8

Haiti

35

Togo

3

Índia

1

Venezuela

269

Líbia

3

Total Geral

469

Gráfico 8.2 – Crianças e adolescentes atendidos no IMDH por nacionalidade

A população mais presente é a de nacionalidade venezuelana. Quanto às crianças e
adolescentes brasileiros constam nos registros, pois são atendidos no âmbito de suas famílias
assistidas pelo IMDH. É significativo também o número de haitianos.

Quadro 8.2 – Distribuição por idade e gênero

Faixa
etária
0-5
6-14
15-18
Total:

Crianças e adolescentes - Refugiados, Solicitantes de Refúgio, Dependentes
brasileiros e Imigrantes.
Masculino
Feminino
Total
número
%
número
%
número
%
101
22%
97
20%
198
42%
120
26%
97
20%
217
46%
27
6%
27
6%
54
12%
248
54%
221
46%
469
100%
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O maior público atendido no IMDH foi de crianças com idade entre 6 e 14 anos, seguido
crianças de 0 a 5 anos, e por fim adolescentes entre 15 e 18 anos. Na divisão por gênero, o masculino
supera o feminino em 8%.

8.2. “Bebês a Caminho”: Acompanhamento a gestantes e atenção ao bebê
Em 2019 deu-se continuidade à atividade “Bebês a Caminho”, iniciado em 2018. A atividade
tem como premissa acompanhar as solicitantes de refúgio, refugiadas e imigrantes gestantes no
período de gravidez. Busca-se também fornecer orientações e informações sobre o serviço público
de saúde, os cuidados e as providências que devem tomar. Além disso, o Instituto identifica outras
necessidades que possa atender e oferece um enxoval básico para o bebê.
Neste ano, foram registradas e acompanhadas 28 gestantes, 15 nascimentos de bebês e
houve um aborto espontâneo. O acompanhamento é importante, pois em geral se encontram
sozinhas, sem companheiro ou família, e em situação de vulnerabilidade neste momento tão
significativo de suas vidas. Durante a gestação, a mulher passa por muitas mudanças físicas e
psicológicas e atravessar este momento sem apoio pode ocasionar depressão ou outras
enfermidades. Acompanhá-las e oferecer assistência significa amenizar dores e preocupações.
Todas as gestantes atendidas no IMDH receberam apoio, com orientações e informações
sobre os serviços públicos disponíveis para o período de gravidez, de modo especial para realização
do pré-natal no Sistema Único de Saúde e o devido acompanhamento até o momento do parto.
Foram também encaminhadas aos demais órgãos públicos que poderiam atendê-las, como o Centro
de Referência de Assistência Social (CRAS).
Devido à dificuldade de conseguir emprego e consequente exposição à situação de alta
vulnerabilidade, quando identificada a necessidade, as gestantes foram apoiadas com ajuda
financeira (bolsa-subsistência), doações de cesta básica, roupas, enxovais para o bebê e itens para
crianças, além da compra de medicamentos e apoio para a realização de exames médicos que não
são realizados na rede pública de saúde.

Encontro de Mães Gestantes (Bebês a Caminho)

O IMDH promoveu no dia 12 de novembro de 2019 o Encontro “Bebês a Caminho” reunindo
as gestantes cadastradas no IMDH e propiciando um espaço de troca de experiências, e com o
objetivo de prestar informações, esclarecer dúvidas, minimizar ansiedades. Para isto, a enfermeira e
professora Daniela Nogueira, especialista na área de saúde da família, juntamente com sua equipe de
alunos de enfermagem, proferiu uma palestra e abriu diálogo com as futuras mamães, com
espontânea e aberta participação de todas.
Na oportunidade foi também entregue às mães um enxoval básico para os bebês, aspecto
que muito ajuda a diminuir a preocupação das mães que não dispõem de recursos para provê-lo por
si mesmas. O encontro foi facilitado pela equipe do IMDH, e contou com a ajuda de voluntários da
Pastoral da Criança da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que, através de um cuidado acolhedor,
buscam contribuir para o suporte às mulheres gestantes. O evento foi proveitoso, animado e
profícuo.
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Participaram 9 gestantes e 4 acompanhantes que puderam ser ouvidos, compartilhar suas
dúvidas, seus medos e também seus conhecimentos. Ao final, as gestantes receberam um enxoval
para o bebê.

8.3. Kit Angel Gabriel: Nutrição complementar para crianças migrantes e refugiadas

8.3.1. Contexto
A Venezuela vive uma crise política e econômica reconhecida pela comunidade internacional
como uma crise humanitária. Os venezuelanos têm convivido com a falta generalizada de proteção
do Estado, em um contexto muito grave de fome, falta de medicamentos, de assistência médica e
outras violações de direitos. Como resultado desse quadro, milhares deles estão deixando o país na
busca de proteção e de condições de sobrevivência em outros países.
O Brasil se apresenta como um desses destinos, recebendo fluxo intensivo e crescente de
venezuelanos que ingressam, sobretudo, pela fronteira Venezuela/Estado de Roraima. O contexto é
notavelmente complexo, uma vez que a maioria dos migrantes está em situação de alta
vulnerabilidade e a capacidade pública de fornecer respostas adequadas a esse fluxo, não obstante
os esforços realizados, apresenta-se sempre limitada. Considerando esse cenário, diversas
organizações da sociedade civil e grupos de boa vontade têm emergido como atores na acolhida,
assistência e integração dos migrantes e refugiados venezuelanos. O IMDH tem somado sua
dedicação, capacidade, força e colaboração neste sentido, inclusive abrindo vários serviços em
Roraima, tanto em Pacaraima, quanto em Boa Vista, além de Brasília e apoio em outras localidades
do País.
8.3.2. A inspiração
Um fato triste e lamentável, ocorrido em Roraima, chocou quem dele tomou conhecimento
e, muito mais do que uma emoção, tal fato abriu o coração generoso de alguém que, mesmo
mantendo-se no anonimato, age para evitar que ele se repita com criaturinhas a quem chamados de
“Angel Gabriel presente” – as crianças migrantes e refugiadas, em sua fase mais delicada no que
tange à nutrição.
Em junho de 2019, em data que preferimos ocultar, os pais de Angel Gabriel procuraram um
Cartório em Boa Vista para o registro de óbito deste anjinho, com 2 anos de idade. O fato já
profundamente triste em si, choca mais ainda ao constatar que a causa da morte foi desnutrição. E
move mentes e corações para “fazer algo pelas crianças migrantes e refugiadas para evitar a
desnutrição e suas graves consequências”. Alguns amigos trocam ideias, pedem sugestões a Ir. Rosita
que sugere um kit nutrição para bebês, na fase pós-amamentação. Ir. Rosita vai a Roraima em fins de
julho, reúne-se com a equipe e discutem modalidades de viabilização. Juntos visitam alguns espaços
de atendimento a migrantes e com auxílio de nutricionista compõem uma sugestão básica de
nutrição e higiene (Mucilon, leite, fraldas e pomada para assaduras).
Pouco preocupados com formalidades e estruturas, mas urgentes na atenção às crianças,
inicia-se imediatamente o fornecimento de Kits, distribuídos às mães, semanalmente, por
organizações sociais em Boa Vista.
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Em novembro de 2019, já se alcança o fornecimento e distribuição de 500 kits por semana.
Em dezembro, em novo contato com a equipe de apoio, que prefere manter-se no anonimato,
aumenta-se para 530 kits semanais, sendo que a partir de janeiro de 2020, 30 kits por semana serão
entregues, através do IMDH Solidário, a mães ou responsáveis por crianças com idade entre 6 meses
e 3 anos, atendidas no Instituto.
8.3.3. Objetivo geral
Propiciar a crianças migrantes ou refugiadas, particularmente na idade entre 6 meses e 3
anos, itens de alimentação e higiene, para suprir a falta de nutrientes por que passam nesta fase de
tenra idade, buscando orientar as mães sobre os cuidados necessários e reduzir os riscos de
desnutrição.

8.3.4. Objetivos específicos
- Colaborar na articulação e contato com doadores para obtenção dos recursos necessários para a
aquisição dos produtos que compõem o kit Angel Gabriel;
- Propiciar orientação às mães ou responsáveis sobre a importância não apenas da alimentação,
sobretudo da nutrição das crianças especialmente na tenra idade;
- Facilitar o fornecimento de alguns produtos básicos para nutrição das crianças;
- Facilitar o fornecimento de itens básicos de higiene para evitar que as crianças sofram com
assaduras;
- Colaborar para minimizar os efeitos das carências a que ficam expostas as crianças nos processos
migratórios, sobretudo nos casos de maior vulnerabilidade.

8.3.5. Atividades
- Articulação com a equipe de colaboradores;
- Elaboração de material de orientação para entregar às mães ou responsáveis pelas crianças
migrantes ou refugiadas;
- Identificação de famílias em situação de alta vulnerabilidade que tenham crianças, sobretudo as
que possuem filhos em idade inferior a 3 anos;
- Registro das famílias para entrega do kit Angel Gabriel;
- Obtenção dos produtos que integram o Kit Angel Gabriel para crianças migrantes e refugiadas;
- Entrega semanal do kit às famílias cadastradas;
- Acompanhamento dos casos de crianças em estado de maior necessidade de suplemento
nutricional e de produtos de higiene;
- Elaboração de relatórios mensais sobre pessoas atendidas e sobre a evolução de casos especiais
atendidos.

8.3.6. Metodologia e Critérios: Cada entidade que recebe os kits adotará sua metodologia de
trabalho e critérios de distribuição.
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No caso do IMDH Solidário:
- Considerando que o IMDH Solidário se dedica ao atendimento a mulheres e crianças migrantes e
refugiadas, e que diariamente atende expressivo número em condições de alta vulnerabilidade,
agiremos assim:
- No atendimento habitual, serão identificados os casos em que mães ou responsáveis por menores
de idade, tenham crianças na idade entre 6 meses e 3 anos;
- Far-se-á um cadastro destas famílias;
- Serão registrados alguns elementos que indiquem o grau de vulnerabilidade (alta, média, baixa);
- Semanalmente, em dia e horário estabelecido, será entregue a estas famílias o kit Nutrição,
priorizando os casos de maior vulnerabilidade, no limite de até 30 kits por semana;
- Os casos identificados como alta vulnerabilidade, assim entendidos principalmente aqueles em que
crianças apresentem sinais de desnutrição, serão acompanhados e receberão o kit pelo período
mínimo de 3 meses, com orientações para as famílias proverem a continuidade da nutrição das
crianças através de outros programas disponíveis (Pastoral da Criança, Secretarias da Saúde ou de
Assistência Social, etc.);

Avaliação dos Resultados
Avalia-se que a resposta dada pelo IMDH foi efetiva, pois atendeu os resultados esperados.
Todas as crianças e adolescentes foram atendidos satisfatoriamente, principalmente para garantir o
acesso à educação e também o atendimento emergencial em termos de apoio com bolsa ou
alimentação às famílias.
Foram atendidas 497 pessoas de 19 nacionalidades, a quem foi prestado atendimento
resumido em 5 eixos: o de “apoio socioassistencial” apresentou o maior número de atendimentos.
Em segundo lugar, está o eixo “educação”, seguido por “documentos e assistência jurídica”, e pelos
eixos “saúde” e “trabalho e geração de renda”.
Foi também satisfatoriamente atendido o objetivo voltado à orientação e assistência às mães
gestantes, com 28 mães beneficiadas.
Sublinha-se, por fim, o fato positivo de estabelecer um procedimento padrão de registro de
todas as crianças, adolescentes e gestantes atendidos no IMDH. Da mesma forma, foi possível
conceber um ambiente de escuta, encaminhamento para estudos, orientação para acesso a serviços
públicos, aconselhamento e acompanhamento às gestantes, preparação de documentação de
regularização migratória e apoio com doações.
Total de pessoas beneficiadas: 497 pessoas
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PROGRAMA II – Incidência, Articulação e Sensibilização

Projeto 9 – Incidência por políticas públicas e acesso dos imigrantes e
refugiados às políticas existentes

Objetivo: Promover e somar forças com outras organizações na atuação junto ao Congresso
Nacional, instâncias públicas e administrativas, para prevenir retrocessos nas políticas e direitos
adquiridos e avançar em disposições legais e medidas em favor do instituto do refúgio, do direito de
migrar e da proteção e integração de migrantes e refugiados.
Período de realização: Durante o ano: de 01.01.2019 a 31.12.2019
Descrição das Ações:
 Acompanhar e atuar em favor da implementação da nova Lei de Migração;
 Defender políticas e direitos adquiridos, juntamente com outras organizações da sociedade;
 Defender e colaborar medidas que favoreçam a integração social, educacional e laboral de
pessoas migrantes e refugiadas no Distrito Federal;
 Manter-se atuante e vigilante em relação à resposta do Governo Federal a fluxos migratórios
decorrentes de crises humanitárias;
 Atuar junto a instâncias administrativas, Conselhos, e entidades parceiras em favor de
políticas públicas e de acesso às políticas vigentes;
 Participar de audiências públicas e do trabalho de sensibilização de tomadores de decisão a
respeito do tema das migrações e refúgio;
 Propiciar aos coletivos de migrantes oportunidades de capacitação e apoiar seu
protagonismo.
Público Alvo:
Sociedade, pessoas migrantes e refugiadas e instâncias governamentais e políticas.
Metas de Atendimento:
Defender direitos adquiridos e avançar na conquista de disposições e medidas que favoreçam o
acesso de pessoas migrantes, refugiadas e apátridas às políticas públicas vigentes.
Recurso financeiro utilizado:
A própria capacidade instalada, apoio financeiro da AVINA e do convênio com o ACNUR e insumos do
IMDH.
Recursos humanos envolvidos:
Equipe do IMDH, voluntários e um profissional contratado para comunicação social e digital.
Abrangência territorial: Nacional e internacional.
Participação dos usuários:
Os usuários são integrantes e protagonistas da ação, uma vez que incorporam a ótica da preservação
dos direitos humanos de migrantes e refugiados em suas atividades regulares, ampliando o alcance
das ações de incidência realizadas pelo IMDH e seu impacto prático em termos legislativos e de
políticas públicas.
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Desenvolvimento do Projeto 09
9.1. Introdução
O IMDH, além do atendimento á população migrante e refugiada, atua com ações de
incidência nos mais variados órgãos e instâncias, com o fim de assegurar aos migrantes, refugiados
ou solicitantes da condição de refugiado, a efetividade e promoção de seus direitos, o avanço no
marco jurídico institucional de proteção, a inclusão dessas pessoas de interesse em políticas públicas
universais e, ainda, o estímulo ao desenvolvimento de políticas públicas específicas às suas
demandas.
Esta atuação se desenvolve por meio de distintas ações, a exemplo da participação em
audiências públicas, produção de estudos e contribuições com notas técnicas, reuniões em diversos
órgãos e instâncias, eventos, seminários, conferências, entrevistas, entre outros produtos que
possam vir a incidir para a defesa e promoção dos direitos de migrantes e refugiados. As ações
realizadas no âmbito desse projeto específico possuem um encadeamento indissociável com as
construções realizadas em anos anteriores, podendo-se afirmar que, a cada ano, cresce a capacidade
institucional do IMDH e de sua Rede de articular e incidir na defesa e promoção de referidos direitos.
Com efeito, desde 2015, com o intuito de fortalecer as ações de incidência realizadas pelo
IMDH e também por outras entidades que compõem a Rede Solidária para Migrantes e Refugiados,
organizou-se o Grupo de Trabalho de Incidência do IMDH/RedeMir (GT Incidência). Essa articulação
desenvolveu sua capacidade de organização e continuou atuante nos anos subsequentes. No ano de
2019, a incidência se manteve articulada em âmbito nacional, com representantes de diversas
organizações da sociedade civil.
A maior capacidade de incidência, todavia, não reduziu os desafios. De fato, no ano de 2019
o IMDH e sua Rede identificaram diversas tentativas tanto legislativas quanto do poder executivo em
restringir direitos de migrantes e refugiados, o que demandou a necessidade de ações concretas de
incidência. A seguir, apresentaremos um panorama das medidas legislativas e executivas que,
segundo avaliação do Instituto, restringem direitos, bem como as ações concretas subsequentes.
Além das tentativas de restrições a direitos, combatidas pelo IMDH, cumpre destacar, por outro lado,
os projetos promovidos, com perspectiva de ampliar a proteção a migrantes e refugiados.
Ainda, o presente relatório apresentará a agenda internacional do IMDH, as articulações que
envolveram o Governo do Distrito Federal, além dos eventos, conferências, seminários e/ou
entrevistas realizados, ou promovidos, de qualquer forma, pelo IMDH. Por fim, também incluiremos
um quadro sinótico das portarias publicadas no ano de 2019 com um resumo de seu conteúdo.

9.2. Âmbito federal
9.2.1. Projeto de Lei nº 1.928, de abril de 2019 (PL 1.928/19).
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Neste ano foi apresentado no Senado Federal o Projeto de Lei nº 1.928, de abril de 2019 (PL
1.928/19) de autoria do Senador Acir Gurgacz (PDT/RO) que altera a Lei de Migração “para permitir o
visto temporário para imigrante entre 18 e 29 anos que pretenda adquirir experiência laboral de
complementação profissional ou educacional junto a empresas, organizações ou entidades
cadastradas”. Bom conteúdo.
Mas, apesar do cunho simples da alteração, foi apresentada pelo Senador Fernando Bezerra
Coelho (MDB/PE) a Emenda Substitutiva nº 1 ao PL 1.928/19, modificando significativamente direitos
dos refugiados e retomando o tema da repatriação, deportação ou expulsão àqueles suspeitos de
envolvimento com um dos crimes expostos no rol do art. 62-A, da Emenda Substitutiva. Referida
Emenda foi amplamente criticada pelas instituições que se dedicam ao tema da migração e refúgio,
visto que suas propostas não tinham pertinência temática com a redação original do PL 1.928/19.
No dia 01 de outubro de 2019, foi solicitada a retirada de pauta da matéria do PL 1.928/19
em caráter definitivo, pelo próprio autor, o Senador Acir Gurgacz (PDT/RO). Ressalta-se que essa é
uma conquista das articulações da sociedade civil (incluído IMDH), Defensoria Pública da União,
ACNUR, entre outros agentes que se dedicam ao tema da migração e refúgio no país, com especial
atenção também ao tema da incidência por políticas públicas em favor dessas pessoas de interesse.

Tabela 9.1. A incidência política no caso PL 1928/19

Histórico da incidência política (participação do IMDH) no caso do PL 1.928/19
Altera a Lei de Migração, para permitir o visto temporário para imigrante entre 18 e 29 anos
que pretenda adquirir experiência laboral de complementação profissional ou educacional
junto a empresas, organizações ou entidades cadastradas.
Os advogados Felipe Vasconcellos e Fabrício Toledo, representando o IMDH,
15/08 reuniram-se com o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, o Sr. Fillipo
Grandi. Estiveram presentes, também, representantes da Cáritas, Missão Paz,
Médicos Sem Fronteiras e DPU. As organizações apresentaram suas preocupações,
destacando-se: (i) necessidade de investimentos da União nos estados e municípios
e de melhor configuração das responsabilidades de cada pessoa jurídica de direito
público com relação aos migrantes e refugiados; (ii) necessidade de incidência para
que as embaixadas brasileiras em países como Angola e República Democrática do
Congo retornem a conceder vistos para reunião familiar; (iii) preocupações com
relação ao Projeto de Lei nº 1.928 e à Portaria nº 666; (iv) problemas com relação à
interiorização e a gestão das Forças Armadas.
Fabrício Toledo, representando o IMDH, participou de Audiência Pública na
20/08 Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, presidida pela Senadora Juíza
Selma a fim de discutir a respeito do Projeto de Lei nº 1.928. Ademais, participou da
elaboração das emendas 11, 12, 13, 14 ao PL 1.982/19 apresentadas pelo Senador
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Paulo Paim (PT/RS), com o fito de mitigar as alterações contidas na proposta.
Felipe Vasconcellos, representando o IMDH, participou de audiência pública na
01/10 Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, sob a presidência do Senador
Flávio Arns (REDE/PR), para debater o tema “A Situação dos Imigrantes no Brasil” e
o Projeto de Lei nº 1.928.
20/10 Representando o IMDH, Felipe Vasconcellos compareceu ao Senado Federal, a fim
de cumprimentar os agentes envolvidos com o arquivamento do referido Projeto de
Lei, retirado em caráter definitivo a pedido do próprio autor, Senador Acir Gurgacz
(PDT/RO).
04/10 PL 1.928/19 é arquivado.

9.2.2. Portaria nº 666, de 25 de julho de 2019 e Portaria nº 770 de 11 de outubro de 2019, do
Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Retomando aspectos expostos pela Emenda Substitutiva do Senador Fernando B. Coelho
(MDB/PE), no dia 25 de julho de 2019 foi editada a Portaria nº 666, do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, dispondo “sobre o impedimento de ingresso, a repatriação e a deportação
sumária de pessoa perigosa ou que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos
na Constituição Federal”.
De caráter nitidamente punitivista, a Portaria ignora os princípios: (a) da presunção de
inocência, ao permitir a deportação imediata de estrangeiros com as investigações ainda em curso; e
(b) do devido processo legal, visto que prevê resoluções apenas no âmbito administrativo da
autoridade migratória. A Portaria nº 666, nesse contexto, surge para ampliar as hipóteses de
impedimento ao ingresso de migrantes no Brasil. Ademais, enrijece os requisitos para pedidos de
residência, bastando a suspeita de envolvimento nos crimes elencados pelo art. 2º da Portaria para
que a solicitação seja obstaculizada.
Houve intensa reação contrária à portaria por parte dos agentes públicos e organizações
sociais que trabalham em defesa dos direitos de migrantes e refugiadas. O IMDH foi signatário da
Nota Pública do Comitê de Migrações e Deslocamentos da Associação Brasileira de Antropologia
sobre a Portaria nº 666/2019, e da “Nota Pública: Direito de Migrantes e Refugiados Colocados em
Risco pela Ilegalidade da Portaria 666 do Ministério da Justiça e Segurança Pública”, organizada pela
sociedade civil.
No âmbito do poder legislativo, o deputado Orlando Silva, relator do Projeto de Lei 2516/15
que originou a Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), apresentou Projeto de Decreto Legislativo de
Sustação de Atos Normativos do Poder Executivo nº 494/2019, em 30 de julho de 2019, sob o
argumento de ilegalidade, visto que a portaria “colide frontalmente com os princípios e diretrizes da
política migratória brasileira, na forma do art. 3º da Lei de Migração, ao afastar-se de uma
abordagem centrada na pessoa e no respeito aos direitos humanos [...].”.
Por sua vez, na seara do judiciário, a Defensoria Pública da União elaborou extensa nota
técnica sobre os vieses da referida portaria. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge,
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ajuizou Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 619 perante o Supremo Tribunal
Federal com pedido de medida cautelar contra a portaria, visto que institui tratamento
discriminatório a estrangeiros, ferindo, portanto, o princípio da dignidade humana e violando os
seguintes preceitos fundamentais: ampla defesa, contraditório, devido processo legal e, presunção
de inocência.
Em 11 de outubro de 2019 o Ministério da Justiça e Segurança Pública expede a nova
Portaria nº 770, tornando sem efeito a Portaria nº 666, de 25 de julho de 2019. A Rede de incidência
formulou um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, solicitando informação detalhada de
como e em quais casos houve o impedimento de ingresso, a repatriação, a deportação sumária, a
redução ou cancelamento do prazo de estada de pessoas com fundamento na Portaria nº 666, de 25
de julho de 2019 e/ou na Portaria nº 770, de 11 de outubro de 2019. A resposta à solicitação se deu
em 07 de novembro de 2019, informando não existir registros da aplicação de referidas portarias até
referida data.
9.2.3. Projeto de Lei nº 5.326, de outubro de 2019 (PL 5.326/19).
No dia 02 de outubro de 2019, o Deputado José Medeiros (PODE/MT) apresentou o Projeto
de Lei nº 5.326/2019, alterando a Lei nº 13.445, de 2017, que institui a Lei de Migração. O projeto
visa incluir os dispositivos constantes da Portaria nº 666, de 2019, do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, com o objetivo de “extirpar qualquer dúvida ou questão fundada em suposta
exorbitância do poder regulamentar”.
A nova redação acrescenta dispositivos relativos ao impedimento de ingresso, à repatriação,
à deportação sumária e à redução ou cancelamento do prazo de estada de pessoa “perigosa” ou
“suspeita” de praticar ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal.
Haveria, por conseguinte, um retrocesso substancial dos avanços conquistados com a aprovação da
Lei de Migração, que adequou a legislação acerca dos processos migratórios à Constituição da
República de 1988, orientando-se pelo princípio da igualdade e não discriminação.
Por fim, as entidades especializadas e atuantes da sociedade civil (dentre elas, o IMDH), no
âmbito da legislação sobre migrações e do Direito Internacional das Pessoas Refugiadas
apresentaram parecer ao Secretário-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados com as apreensões
concernentes ao projeto. O projeto de lei foi encaminhado para a Comissão de Direitos Humanos e
Minorias (CDHM), tendo sido designado relator o Deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA), em 30 de
outubro de 2019.
9.2.4. Projeto de Lei da Anistia (PL Nº 7.876)
Em 13 de junho de 2017, foi apresentado o Projeto de Lei nº 7.876, de autoria do Deputado
Federal Orlando Silva, instituindo autorização de residência aos imigrantes que tenham ingressado
no território nacional até a data de início de vigência da lei, popularmente chamada de lei de anistia
aos imigrantes. Todavia, o projeto foi arquivado em janeiro de 2019, visto que, nos termos do artigo
105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, “finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as
proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se
encontrem em tramitação”.
A proposição foi rapidamente desarquivada mediante requerimento do autor, em fevereiro
de 2019. A última atualização sobre o assunto data de 19 de novembro, quando o relator da
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Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), Deputado Delegado Marcelo Freitas (PSLMG), votou pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e aprovação das Emendas nº 1 e
2 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ambas apresentadas ao projeto no ano de
2018.
Por se tratar de um projeto de lei que visa a garantir segurança a migrantes e solicitantes do
reconhecimento da condição de refugiado no Brasil, com a consequente anistia e regularização de
todos aqueles que se encontram irregulares em território nacional dentro de um recorte temporal
específico, o IMDH e a Rede de incidência da qual faz parte atuam pela aprovação de referido projeto
de lei.

9.2.5. Portarias para autorização de residência
Em sentido contrário às Portarias nº 666 e 770 do Ministério da Justiça e Segurança Pública,
outras portariam foram publicadas no ano de 2019 com conteúdo relevante para a facilitação da
autorização de residência a imigrantes e solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado,
sendo certo que as ações de incidência contribuíram para a construção de referidos instrumentos.
A simplificação da documentação exigida para solicitação de autorização de residência para
crianças e adolescentes nacionais da Venezuela, por exemplo, foi objeto de ampla contribuição e
incidência pelo IMDH junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Igualmente, outras
organizações atuaram em favor desta causa. O resultado foi positivo. Em 15 de maio de 2019, foi
publicada a Portaria Interministerial nº 2, alterando a Portaria Interministerial nº 09, de 14 de março
de 2018, dispondo sobre a concessão de autorização de residência para venezuelanos, incluindo,
agora, disposição específica para crianças com menos de 9 anos de idade.
Referida portaria pode ser considerada como um avanço, pois dispensa a apresentação de
documento de viagem válido (cédula de identidade ou passaporte) de crianças menores de 09 anos
de idade que estejam em situação de vulnerabilidade, facilitando, assim, a autorização de residência.
Não obstante, a portaria prevê também que a solicitação de autorização de residência implica na
desistência expressa e voluntária da solicitação de reconhecimento da condição de refugiado.
Em 26 de julho de 2019 houve a publicação da Portaria Interministerial nº 4, que viabiliza aos
cubanos que participaram do programa “Mais Médicos” a possibilidade de solicitar a autorização de
residência, válida por um período de dois anos, em uma das unidades da Polícia Federal. Ainda, o
imigrante interessado poderá solicitar autorização de residência com prazo de validade
indeterminado, se solicitada no período que antecede noventa dias da expiração do prazo de dois
anos e se cumpridas as exigências dispostas na normativa, dentre as quais não ter se ausentado do
Brasil por mais de noventa dias durante cada ano da residência.
Destaca-se, igualmente, a Portaria Interministerial nº 10, publicada em 05 de dezembro de
2019, que estabelece a possibilidade de autorização de residência para fins de atendimento ao
interesse da política migratória nacional, com base legal no art. 161 do Decreto nº 9.199, de 20 de
novembro de 2017. A Portaria Interministerial nº 10 viabiliza a concessão e os procedimentos de
autorização de residência aos nacionais da república do Senegal que possuam até a data de sua
publicação (06/12/2019) solicitação de reconhecimento da condição de refugiado em trâmite.
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Em 8 de outubro de 2019 foi publicada a Portaria Interministerial nº 9, em consonância com
o art. 145, do Decreto nº 9.199, que prevê a autorização de residência para fins de acolhida
humanitária. Em síntese, a pessoa afetada pelo conflito na Síria poderá procurar uma entidade
consular do Brasil a fim de solicitar um visto temporário de 90 dias de validade e, chegando ao Brasil,
deverá comparecer a uma unidade da Polícia Federal para fazer o registro do visto e obter a carteira
de Registro Nacional Migratório (RNM), documento necessário para obter CPF, carteira de trabalho e
ter acesso aos demais serviços públicos brasileiros.
Sob o mesmo viés, a Portaria Interministerial nº 12, de 20 de dezembro de 2019, renovou a
acolhida humanitária estabelecida pela antiga Portaria Interministerial n° 10, de 6 de abril de 2018,
estabelecendo o visto temporário para os cidadãos haitianos e apátridas residentes na república do
Haiti e a possibilidade de pedido de autorização de residência para fins de acolhida humanitária aos
que se encontrem no Brasil ou nele ingressem até 20 de novembro de 2020.. A seguir apresentamos
quadro sinótico das portarias mencionadas, bem como um resumo de seu conteúdo.

Tabela 9.2. Portarias Publicadas

Portaria Interministerial nº 2, de 15 de maio de 2019
Altera a Portaria Interministerial nº 9, de 14 de março de 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. (beneficia venezuelanos)
Portaria Interministerial nº 4, de 26 de julho de 2019
Dispõe sobre a concessão e os procedimentos de autorização de residência para nacionais
de Cuba que tenham integrado o programa Mais Médicos para o Brasil, a fim de atender ao
interesse da política migratória nacional.
Portaria Interministerial nº 9, de 8 de outubro de 2019
Dispõe sobre a concessão e os procedimentos do visto temporário e da respectiva
autorização de residência para fins de acolhida humanitária a pessoas afetadas pelo conflito
armado na República Árabe Síria.
Portaria Interministerial nº 10, de 5 de dezembro de 2019
Dispõe sobre a concessão e os procedimentos de autorização de residência aos nacionais da
república do Senegal, que tenham processo de reconhecimento da condição de refugiado
em trâmite no Brasil.
Portaria Interministerial nº 12, de 20 de dezembro de 2019
Revoga a Portaria Interministerial n° 10, de 6 de abril de 2018 e dispõe sobre a concessão
de visto temporário para cidadãos haitianos e apátridas residentes na república do Haiti e
de autorização de residência para fins de acolhida humanitária para quem se encontre ou
entre no Brasil até 20 de novembro de 2020.
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9.2.6. Medidas Provisórias
9.2.6.1. Medida Provisória 888/2019
O IMDH apoia, dentro de suas possibilidades, instituições e organizações parceiras em suas
demandas específicas, sempre que essas demandas possam refletir na proteção dos direitos de
migrantes e refugiados. Nesse sentido, destaca-se que o Ministério da Economia estipulou como
prazo final o dia 27 de julho para a devolução de 828 servidores da Defensoria Pública da União
(DPU). Com isso, 43 unidades do interior seriam fechadas. Em novembro do ano de 2018, o então
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG) editou a Nota Técnica 26812/2018MP, interpretando a Lei 13.328/2016 no sentido de que a DPU deve devolver os requisitados com
mais de três anos da cessão ou reembolsar o órgão de origem em caso de interesse pela
permanência do servidor.
Como parceiro pela defesa dos direitos das pessoas refugiadas, migrantes, apátridas e
vítimas de tráfico de pessoas, o IMDH assinou a “Carta Nacional de Apoio da Sociedade Civil à
Defensoria Pública da União pela Manutenção das 43 Unidades Ameaçadas de Fechamento no País”,
além de mobilizar e colher assinaturas de apoio entre as entidades-membro da Rede Solidária para
Imigrantes e Refugiados - RedeMir.
No dia 11 de setembro de 2019, em comissão mista, foi aprovado relatório do Senador Lasier
Martins (Podemos-RS) favorável à Medida Provisória nº 888/2019 que garantiu a permanência na
DPU dos servidores requisitados do Poder Executivo. Continuadamente, em 15 de outubro deste
mesmo ano, o Plenário do Senado aprovou o Projeto de Lei de Conversão nº 23/2019, decorrente da
Medida Provisória nº 888/2019, que dispõe sobre requisições de pessoal para a Defensoria Pública
da União.
Importante ressaltar que o IMDH continuou a apoiar a DPU nos esforços de incidência junto
ao Congresso Nacional, buscando a conversão da MP nº 888/2019 em Lei, o que foi efetivado por
meio da publicação da Lei nº 13.915, de 28 de novembro de 2019 (conversão da Medida Provisória
888/2019).

9.2.6.2. Medida Provisória 890/2019
Em 1º de agosto de 2019 foi publicada a Medida Provisória nº 890, instituindo o Programa
“Médicos pelo Brasil”, no âmbito da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde. Referido
programa substitui o programa “Mais Médicos”, de 2013, mas restringindo referido programa aos
médicos brasileiros. Nesse sentido, o IMDH atuou na tentativa de possibilitar a inclusão dos médicos
cubanos, parte do antigo programa “Mais Médicos” como habilitados a atuar no novo programa
governamental.
Com efeito, desde o fim do programa “Mais Médicos” muitos cubanos que participavam do
programa e que não retornaram a Cuba permaneceram no Brasil em uma situação de
vulnerabilidade, sem poder exercer a medicina. Tratando-se de profissionais habilitados, com
experiência e, ainda, do evidente déficit de profissionais médicos em localidades distantes dos
grandes centros, a sua não inserção representaria uma violação não somente ao direito desses
profissionais ao trabalho, mas também das pessoas em comunidades distantes à saúde.
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Em setembro de 2019 houve a inclusão no projeto de lei de conversão da medida provisória
de dispositivo incluindo os médicos cubanos que participavam do programa à época da ruptura do
programa. Assim, aos 27 de setembro de 2019, o advogado Felipe Vasconcellos, representando o
IMDH, juntamente com outras organizações, compareceu ao congresso nacional, no gabinete do
Senador Randolfe Rodrigues (REDE), para tratar da MP 890/2019 e agradecer o apoio à emenda para
inclusão dos médicos cubanos, e apontando necessidade de melhor redação de seus termos. A
redação na forma do relatório constou o seguinte:
“Art. 23-A. Será reincorporado ao projeto “Mais Médicos para o Brasil”, na forma do inciso II do
caput do art. 13 desta Lei, pelo prazo improrrogável de dois anos, o médico intercambista que
atenda cumulativamente aos seguintes requisitos:
I – estar no exercício de suas atividades, no dia 13 de novembro de 2018, no âmbito do projeto “Mais
Médicos para o Brasil” em razão do 80º Termo de Cooperação Técnica para Implementação do
Projeto Ampliação do Acesso da População Brasileira à Atenção Básica em Saúde, firmado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e a Organização Panamericana da Saúde/Organização
Mundial da Saúde;
II– ter sido desligado do projeto “Mais Médicos para o Brasil” em virtude da ruptura do acordo de
cooperação entre o Ministério da Saúde Pública de Cuba e a Organização pan-americana da saúde/
Organização Mundial da Saúde para a oferta de médicos para esse projeto; e
III – ter permanecido no território nacional até a data de publicação da medida provisória nº 890, de
1º de agosto de 2019, na condição de naturalizado, residente ou com pedido de refúgio.”.
Referido texto foi aprovado e publicado nos termos da Lei 13.958, de 18 de dezembro de
2019.

9.3. Âmbito distrital.
9.3.1. Governo do Distrito Federal
No âmbito do Distrito Federal, destaca-se a proposta de criação de um Comitê para
Refugiados, Imigrantes e Apátridas no Distrito Federal. O IMDH, representado pela Ir. Rosita Milesi,
Fabrício Toledo e Paula Coury, juntamente com a DPU, representada por Gustavo Zortea, reuniramse com a equipe da Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência da Secretaria de Justiça e
Cidadania do Distrito Federal – SEJUS.
Na ocasião, além da criação do Comitê, discutiu-se sobre as dificuldades de albergamento
para refugiados e imigrantes que estão em situação de rua no Distrito Federal, sendo necessário que
o Governo do Distrito Federal (GDF) avalie formas de acolhimento desta população. Neste sentido, a
assistente de integração do IMDH, Paula Coury, realizou gestão de incidência junto ao Instituto
Inclusão de Desenvolvimento e Proteção Social, na unidade de Ceilândia, organização parceira do
GDF, no atendimento à população que se encontra em situação de rua, inclusive migrantes e
refugiados.
Ressalta-se, ainda, a busca pelo aperfeiçoamento no atendimento ao migrante por parte da
Polícia Federal em Brasília, bem como a realização de reuniões com o Coordenador da área de
Migração da Polícia Federal em Brasília, para buscar uma solução colaborativa que possibilite
diminuir o tempo de espera nos agendamentos de registro de documentação de solicitantes de
refúgio e refugiados em Brasília. Assim, o IMDH também buscou colaborar com a Polícia Federal em
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busca da implementação do Projeto Agenda, que apresenta um novo sistema de agendamento, mais
claro e transparente para os solicitantes de refúgio, refugiados e imigrantes.
9.4. Agenda internacional
09/01 – Nota sobre a saída do Brasil do Pacto Global das Migrações: a saída do Brasil do Pacto
Global para Migração Segura, Ordenada e Regular, anunciada no dia 08 de janeiro, motivou o IMDH a
emitir nota em que reafirmou seu compromisso com os direitos e dignidade de todos os seres
humanos, independente de nacionalidade ou condição migratória. Reforçou, ainda, sua abertura ao
diálogo com todos os atores do processo de formulação da política migratória brasileira e expressou
a esperança de que o Governo brasileiro possa vislumbrar e considerar - no contexto amplo do
compromisso conjunto com todos os países que assumiram o Pacto Global para a Migração - uma
oportunidade para dar e receber sua colaboração construtiva na gestão digna, humanitária, solidária
e integradora dos migrantes. Neste sentido, foi inclusive publicada em vários veículos de imprensa,
Nota da Diretora do IMDH, Ir. Rosita, manifestando posição favorável a que o Brasil, em algum
momento, possa rever sua posição.
15/02 – Consulta Pública da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH): o IMDH deu
contribuições à consulta pública promovida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH) sobre a adaptação do texto da Carta de Direitos dos Migrantes Internacionais (em inglês,
International Migrants Bill of Rights – IMBR), a primeira promulgação formal da IMBR por um
organismo governamental ou intergovernamental, articulando os direitos de todos os migrantes,
independentemente da causa da migração.
12/03 a 15/03 - Ir. Rosita participou do “Foro Regional de Migración y Paz”, organizado pela
Fundación Avina e Scalabrini International Migration Network, que aconteceu na capital da
Guatemala. O encontro teve como foco a análise dos modelos de inserção laboral para migrantes,
retornados e refugiados.
10/04 a 12/04 – Ir. Rosita participou do “Encuentro de Articulación Internacional de Organizaciones
Migrantes y Pro Migrantes” na cidade de Cuernavaca, no México, organizado pela Fundación Avina.
01 a 06/04: III Encuentro latino-americano de la red CLAMOR. Ir. Rosita participou do “III Encuentro
latino-americano de la red CLAMOR (red latinoamericana y caribeña de migración, refugio y trata”,
em Bogotá, Colômbia. Reunidos representantes da maioria dos países da América Latina. Na
assembleia de abertura, o tema: "Encuentro regional de atención a refugiados y migrantes de
Venezuela”. O objetivo do encontro é trocar experiências e conformar mesas de diálogo para
planejamento do triênio 2019-2021.
26/06 - Programa de Intercâmbio do Bloco de Defensores Públicos dos Países Membros do
Mercosul (BLODEPM): O assistente de proteção Fabrício Toledo atuou como expositor sobre os
principais desafios no tema de proteção envolvendo a população de pessoas deslocadas (refugiados,
solicitantes de refúgio e migrantes) no Brasil, no Programa de Intercâmbio do Bloco de Defensores
Públicos dos Países Membros do Mercosul (BLODEPM), realizado de 24 a 29 de junho de 2019 na
Escola Superior da Defensoria Pública (ESDPU) em Brasília/DF.
03/07 a 05/07 - Consulta Anual do ACNUR com Organizações Não-Governamentais: ocorrida em
Genebra, na Suíça, estavam presentes 500 representantes de cerca de 300 organizações da
sociedade civil que trabalham em mais de 80 países, dentre elas, o IMDH, representado pela Ir.
Rosita Milesi. O encontro anual teve como tema central “Trabalhar juntos, MELHOR”, a diretora do
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IMDH, que participou do evento a convite do ACNUR, em suas intervenções destacou dois pontos
que foram muito bem acolhidos e apoiados pelos participantes. O primeiro refere-se à “Atenção a
Crianças e Adolescentes Refugiados”. O segundo ponto, sinalizado no âmbito das migrações
venezuelanas, foi o da atenção e busca de soluções adequadas para os povos indígenas em migração.
Diante deste desafio, os países devem buscar formas de acolher e garantir proteção a estes povos,
respeitando suas características culturais e históricas.
9.5. Plano de Resposta a Refugiados e Migrantes da Venezuela no Brasil.
O IMDH atuou na construção do Plano de Resposta a Refugiados e Migrantes da Venezuela
no Brasil, participando de diversas reuniões interagenciais e aportando para a melhor proteção e
promoção dos direitos dos refugiados e migrantes venezuelanos.
Destaca-se, a esse respeito, a primeira reunião da Coordenação Interagencial para o Plano de
Resposta a Refugiados e Migrantes da Venezuela no Brasil (RMRP), realizada em abril de 2019, na
Casa da ONU, com representantes do Acnur, da OIM, da UNFPA, da Cruz Vermelha, da ONU
Mulheres, da UNDOC, da Adra, do SJMR, da Unicef, da Aldeias Infantis SOS, e do IMDH para tratar da
ferramenta.
Conforme descrito pelo próprio ACNUR, “o RMRP, que também é um apelo para
financiamento, concentra-se em quatro áreas principais: assistência emergencial direta, proteção,
integração socioeconômica e cultural e fortalecimento das capacidades dos países de acolhida”.
9.6. Participação em reuniões, seminários, conferências e outros eventos.
Nesse campo da incidência política, vale destacar o trabalho sistemático realizado pelo IMDH
participando e organizando seminários, conferências, reuniões e palestras sobre a temática do
refúgio e migrações, além do apoio às iniciativas e subsídios para a qualificação do debate público.
Importante salientar que todas as atividades desenvolvidas tiveram por objetivo sensibilizar a
sociedade e comunidades de acolhida sobre a situação da população de interesse e colaborar na
proposição de políticas públicas. Nessa direção, segue lista das principais atividades desenvolvidas ao
longo do ano:
10/01: Reunião com a Secretaria Nacional de Justiça. Ir. Rosita, representando o IMDH, e outros
atores na área de refúgio, reuniu-se com a nova secretária da Secretaria Nacional de Justiça, Maria
Hilda Marsiaj Pinto, no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O tema foi uma introdução à
temática do refúgio e a disposição das partes para diálogos futuros relativos à causa.
13/01: Curso de Verão do Centro Ecumênico de Serviços à Evangelizacão e Educacão Popular
(CESEEP). A Ir. Rosita Milesi, diretora do IMDH, ministrou palestra com o tema: "Migrantes e
refugiados: proteção, acolhimento e integração na legislação brasileira". O curso, reunindo em torno
de 300 pessoas, possui uma proposta metodológica de Educação Popular, combinando reflexão e
criatividade, arte e celebração, além da convivência fraterna e o compromisso transformador no
retorno à prática nas pastorais e movimentos sociais.
21/01: O IMDH recebeu uma equipe de consultores internacionais que estão realizando a Missão de
Avaliação sobre Enfrentamento à Violência Sexual e de Gênero (VSG), no âmbito das migrações
atuais no Brasil. No IMDH, foram recebidos por Ir. Rosita Milesi e Paula Coury. A equipe, coordenada
por Florence Tercier e integrada por Caio Csermak, Diana Catalina Buitrago e Paola Bolognesi, está
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visitando várias instituições que atuam na atenção aos migrantes venezuelanos, buscando conhecer
a situação no enfrentamento e prevenção à violência de gênero (VSG).
31/01: Reunião. Ir. Rosita com ONU Mulheres no IMDH Solidário. Nesta semana, a equipe do IMDH
Solidário reuniu-se em Boa Vista-RR com a coordenadora da ONU Mulheres para fazer um balanço
do projeto conjunto que está apoiando mulheres vítimas de tráfico, e outros tipos de violência. O
projeto foi implementado no começo deste ano e beneficia migrantes venezuelanas com apoio
psicossocial e financeiro, visando atender as mulheres que se encontram em situação de maior
vulnerabilidade no fluxo migratório.
18/02: Reunião sobre a Operação Acolhida. Ir. Rosita Milesi participou em reunião no Palácio do
Planalto na qual foi apresentada a continuidade das ações para este ano. A diretora do IMDH
externou preocupação com a dificuldade de registro no Cadastro Único para Programas Sociais, que
deve ser feito no âmbito municipal. Apoiou, também, a inclusão da Confederação Nacional dos
Municípios na Operação Acolhida, visto que nos municípios deve ocorrer a efetivação da integração
dos migrantes e refugiados.
11/03: O IMDH recebeu, em sua sede, as representantes da ONU Brasil, Francine e Bárbara, para
tratar da implementação do projeto voltado às crianças venezuelanas em Roraima.
14/03 e 15/03: Encontro Brazil Country Operations Plan. A assistente de secretaria, Ludmylla Souto,
e o voluntário, Guilherme Lopes, participaram do “Brazil Country Operations Plan” (COP), organizado
pelo ACNUR que visa dialogar com os parceiros da Sociedade Civil e elaborar estratégias de ação para
os próximos dois anos.
18/03: Reunião de preparação para o Grupo de Estudos Prévio. Participaram desta reunião a Ir.
Rosita e o voluntário, Guilherme Lopes, pelo IMDH. Discutiu-se sobre a situação na Venezuela e a
grave e generalizada violação de direitos humanos, como base para o reconhecimento da condição
de refugiado, de modo a acelerar a apreciação pelo CONARE dos pedidos de refúgio feitos por
venezuelanos.
09/04: 22ª Marcha dos Prefeitos a Brasília em Defesa dos Municípios. Fernanda Gonçalves, do Setor
Laboral, representou o IMDH na ocasião em que foi distribuído a todos os Prefeitos presentes o Guia
de Orientação Laboral para Imigrantes e Refugiados. O IMDH participou da solenidade nomeada
“Interiorização + Humana”, que contou também com a presença de: Niky Fabiancic (coordenador
residente das Nações Unidas), Thierry Dudermal (representante da Delegação da União Europeia do
Brasil), de representantes da Prefeita Tereza Surita de Boa Vista, dentre outros. Na ocasião foi
assinado o Termo de Cooperação entre o presidente da Confederação Nacional de Municípios e a
ONU e um convite para que as municipalidades sensibilizem-se quanto ao acolhimento de migrantes,
refugiados e solicitantes de refúgio.
09/04: Seminário Mobilang: migrações e fronteiras. Coordenado pelas professoras Sabine Gorovitz e
Susana Martínez, do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, o seminário teve o objetivo
de apresentar as linhas de pesquisa do projeto Mobilang, dedicadas a analisar contatos de línguas,
mobilidades humanas e seus resultados linguísticos e culturais. O projeto de extensão surgiu por
sugestão e incidência do IMDH e busca a criação e manutenção de um banco de intérpretes em
inglês, espanhol, francês, árabe e, em médio prazo, em outras línguas, para prover apoio linguístico à
população imigrante que chega ao Distrito Federal. Atualmente, os voluntários cadastrados
interpretam as entrevistas de solicitação de refúgio, que ocorrem no Ministério da Justiça. O IMDH,
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representado pela assessora Camila Medeiros, esteve presente na mesa de apresentação das
instituições parceiras.
16/04: Reunião com o Sabin Medicina Diagnóstica. A Ir. Rosita Milesi e a voluntária Fernanda
Gonçalves reuniram-se com Marly Vidal, diretora administrativa e de pessoas do Sabin, a fim de
estabelecer um diálogo para viabilizar a contratação de migrantes e refugiados pela empresa.
02/05: Reunião. Irmã Rosita participou de reunião, na Casa da ONU: reunião com as diversas
Agências da ONU, sob a coordenação do ACNUR, na qual se tratou dos seguintes temas: - Termo de
referência a ação do ACNUR na área de proteção, abrangendo a população refugiada venezuelana; Revisão do Mandato do ACNUR e a integração com todas as demais agências; - Informação sobre as
atividades da CICV; - Discussão sobre as atividades do GT Roraima e GT Manaus. A reunião se
desenvolveu muito no âmbito da compreensão do termo "Proteção", pois para cada agência ou
instituição parece que tem um significado diferente. Dedicou-se um espaço de tempo também para
que CICV expusesse os trabalhos que está desenvolvendo em favor da população venezuelana que se
desloca do país em função do que a CICV considera uma violência, sim, mas não violência armada.
02/05: Reunião com representante da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira-AM, e da
Coordenação-Geral de Polícia de Imigração, CGPI/PF e Ir. Rosita Milesi, IMDH. Segundo o
Representante da Prefeitura, aproximadamente 600 indígenas venezuelanos de várias etnias vivem
em seu município e a grande maioria está indocumentada. Deseja que se desenvolva alguma ação
que permita documentá-los, pois a continuar como estão não têm acesso a benefícios sociais,
ficando à margem de programas que a Prefeitura deseja desenvolver. Foram feitos alguns
encaminhamentos, inclusive contato com ACNUR para pensar numa ação específica na região.
02/05: Reunião com a participação de Gustavo Zortea (DPU), Dr. Fabricio Toledo e Ir. Rosita Milesi
(IMDH), e três integrantes da comunidade turca. A reunião ocorreu a pedido do representante da
comunidade turca, pois tanto ele quanto outros membros estão sendo acusados de ilícitos que não
cometeram. Ademais, estão no Brasil há muito tempo, sendo que muitos deles já se naturalizaram,
outros têm residência, constituíram família, desenvolvem atividades profissionais e culturais no país,
sem qualquer indicativo de atitudes ilícitas. A comunidade pede apoio para ajudá-los em sua defesa,
inclusive com orientações sobre medidas de proteção que possam ser adotadas.
03/05: Lançamento do Guia para Comunicadores: Migrações, Refúgio e Apatridia. A primeira edição
do evento ocorreu em São Paulo, graças à organização em parceria do IMDH, MigraMundo, FICAS,
com apoio da AVINA e do ACNUR.
06/05 a 10/05: Oficina atuação no parlamento. Esteve presente o assistente do Setor de Proteção,
Fabrício Toledo no curso presencial, promovido pela Câmara dos Deputados, com conteúdo
introdutório, direcionado a membros da sociedade civil organizada, que tem como objetivo
apresentar o funcionamento e o papel do Poder Legislativo, informações e canais de comunicação da
Câmara dos Deputados com a população, bem como ferramentas para acompanhar e participar do
processo de elaboração de leis. O programa é conduzido pelo Centro de Formação, Treinamento e
Aperfeiçoamento (Cefor) com apoio da Comissão de Legislação Participativa (CLP).
14/05: Reunião entre CIEE, IMDH e ACNUR: a reunião destinou-se a elaborar o planejamento do
novo ciclo de oficinas para o programa jovem aprendiz. O programa irá oferecer cinco oficinas e, ao
final, o CIEE encaminhará os adolescentes e jovens adultos migrantes e refugiados para entrevistas
de emprego com empresas parceiras.
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21/05: O assistente de proteção do IMDH, Fabrício Toledo, participou de reunião entre ACNUR, DPU
e Organizações da Sociedade Civil (CASP, CARJ e IMDH), para debates sobre estratégias para atuação
no Conare (temas principais: cessação do status de refúgio dos paraguaios e Resolução n. 29, sobre
Sisconare, envolvendo a possibilidade ou risco de supressão de entrevista pelo Conare). Foi de
grande importância, justamente no âmbito da incidência, para evitar o retrocesso da supressão de
entrevista com os solicitantes de refúgio.
13/06: reunião de advocacy. O assistente de proteção, Fabrício Toledo, representou o IMDH na
reunião promovida por Conectas e Avina, “Advocacy em temas de migração”, com a participação de
membros das principais organizações da sociedade civil do país atuantes no tema de migração e
refúgio. A reunião ocorreu na sede da Conectas, em São Paulo.
18/06: Seminário. No contexto das comemorações do dia mundial do refugiado, o IMDH participou
do seminário “a recepção dos refugiados em Brasília. Políticas e experiências de acolhida”, realizado
no auditório Joaquim Nabuco, na Faculdade de Direito da UnB, organizado pelos professores dr.
Yannis Papadopoulos (ppg em política social/unb) dr. Leonardo Cavalcanti (ela/obmigra/unb) e dra.
Carolina de Abreu Batista Claro (pós-doutoranda irel/unb). O assistente de proteção do IMDH,
Fabrício Toledo, participou da mesa “política migratória e questões jurídicas”, com o tema “direito
dos refugiados: a fuga como perspectiva”. Já a assistente de integração do IMDH, Paula Coury,
participou da mesa “o papel das ongs na acolhida dos refugiados”, em que apresentou a experiência
do instituto.
26/07: Curso de formação intercultural. Ir. Rosita proferiu palestra no curso do Centro Cultural
Missionário, em Brasília. O curso é uma etapa importante na formação de missionários/as que estão
iniciando sua vida como migrantes no Brasil, destacando-se a função de liderança que estas pessoas
desempenharão junto a comunidades brasileiras.
15/08: Reunião do grupo de incidência. Felipe Vasconcellos e Fabrício Toledo participaram,
representando o IMDH, de reunião do grupo de incidência, na Cáritas de Brasília-DF, preparatória à
reunião com Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Presentes: Amanda e Vitória
(médicos sem fronteiras), Larissa (Cáritas rj) Thamyris (Cáritas brasileira), Letícia (missão paz), Camila
(conectas), Fabrício e Felipe (IMDH), Pedro Brandão (OIT), Visão Mundial. Na reunião foram
apontadas as principais problemáticas que envolvem a temática da migração venezuelana,
particularmente a questão da interiorização. Nesse sentido, foram levantados problemas com a
gestão das FFAA, dificuldades de inserção em virtude de gênero e raça e necessidade de se garantir
que o processo de acolhida fortaleça ou desenvolva equipamentos públicos no estado de Roraima,
que possam ser um legado positivo ao estado. Além da ausência de integração na própria cidade de
Boa Vista, as organizações discutiram a necessidade de que o poder público acompanhe e monitore o
período posterior à interiorização, tendo sido levantados casos de migrantes ou refugiados em
situações bastante vulneráveis após o processo de interiorização. Como encaminhamento discutiu-se
a redação de uma carta ao comitê de acolhida.
22/08: Lançamento de Relatório Anual do OBmigra 2019. Felipe Vasconcellos, advogado do Setor de
Proteção, participou do Lançamento do relatório Anual do OBMigra 2019 – Imigração e Refúgio no
Brasil: A inserção de imigrantes, refugiados e solicitantes de refúgio no mercado de trabalho formal,
realizado na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
07/09: Palestra. Ir. Rosita proferiu palestra aos alunos de Arquitetura do UNICEUB sobre acolhida a
migrantes e refugiados no DF, com destaque para a atuação do IMDH, como orientação para
atividade acadêmica dos alunos.
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07/09: Roda de conversa na ANEC, com entidades da Igreja Católica, para fortalecimento da atuação
em Políticas Públicas, no âmbito da Campanha da Fraternidade 2019, voltada a esta temática.
11/09: “Experiências e Informações Práticas sobre a Contratação de Migrantes e Refugiados no
Distrito Federal”: Felipe Vasconcellos, representando o IMDH, participou e teceu as considerações
finais no evento realizado na Defensoria Pública da União e organizado pelo IMDH, Grupo de
Mulheres do Brasil – DF, Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados e DPU.
12 a 15/09: VIII Encontro Nacional das Pastorais do Setor de Mobilidade Humana da CNBB em
Salvador. Camila Medeiros e Edinalva Lisboa representaram o IMDH no Encontro e apresentaram a
atuação do IMDH aos participantes, em número de 25 pessoas, das diversas pastorais sócias
desenvolvidas pela CNBB.
24/09: 2ª Encontro Nacional de Formação para Atuação com Migrantes e Refugiados. Camila
Medeiros representou o IMDH em painel em que estavam presentes o ACNUR, a OIM e o Ministério
dos Direitos Humanos, durante o 2º Encontro Nacional de Formação para Atuação com Migrantes e
Refugiados, no Instituto Bíblico de Brasília. O Encontro destinava-se à formação de agentes Caritas
em todo o Brasil e foram apresentadas as principais linhas de atuação do IMDH em Brasília e em
Roraima.
24/09: Roda de conversa. Paula Coury representou o IMDH na “Roda de Conversa: Refugiados, a
Crise Migratória e Nosso Papel do Mundo”, organizada pela Aiesec e pela Domani Consultoria em
Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Em sua apresentação, discorreu sobre os eixos
de atuação do IMDH, destacando o importante papel desempenhado por organizações da sociedade
civil de “ponte” entre migrantes e refugiados, de um lado, e instâncias decisórias governamentais e
organismos internacionais, de outro.
9.7. Prêmio recebido do Grupo parceiro Mulheres do Brasil
Durante o evento “Portas Abertas”, realizado no dia 14 de outubro de 2019, a diretora do
IMDH, Irmã Rosita Milesi, recebeu um certificado de reconhecimento do Comitê de Inserção de
Refugiados e Imigrantes, do Grupo Mulheres do Brasil.
A homenagem foi apresentada por Janete Vaz (líder do Núcleo Brasília) e por Monica Alvarez
(Líder do referido Comitê) como forma de expressar apreço à luta pela cidadania de migrantes e
refugiados empenhada há mais de 30 anos por Irmã Rosita.
O Grupo Mulheres do Brasil é uma entidade parceira do IMDH e tem se mostrado apoiadora
comprometida com a causa das migrações e refúgio. Criado em 2013, a partir da iniciativa de
mulheres executivas de diferentes segmentos, o Grupo busca mobilizar a sociedade civil na
proposição de planos de ação de melhorias para o país em diferentes frentes, a partir do
protagonismo feminino.
Na solenidade, Irmã Rosita externou também seu reconhecimento às colaborações do Grupo,
assinalando os apoios materiais, de caráter emergencial, oferecidos ao público atendido pelo IMDH
e, sobretudo, as iniciativas de integração laboral e cultural de migrantes e, refugiados, realizadas no
Distrito Federal. Em suas palavras: “Essa porta que se abriu com o Grupo Mulheres do Brasil tem sido
um grande apoio, nos momentos em que atendem pedidos de artigos imediatos que a gente tem de
providenciar, como alimentos, fraldas ou roupas de frio. Mas também com algo muito mais
consistente e persistente, a integração laboral e cultural, que é o que realmente faz com que as
pessoas se sintam inseridas em uma comunidade”.
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Avaliação dos resultados
Trata-se de um projeto de grande importância, pois atua em instâncias diversas com o
objetivo de promover avanços e evitar retrocessos nas disposições e conquistas já consolidadas em
instrumentos legais ou em políticas públicas. O ano de 2019 foi particularmente importante neste
sentido, pois se ampliou a participação de entidades atuando no campo da incidência, além de ter
sido possível unir-nos em torno de uma organização que tem por escopo central exatamente esta
atuação, que é a RAC – Rede de Advocacy colaborativa.
Assim, o esforço conjunto de várias organizações e a atuação em espaços específicos onde o
IMDH já vinha buscando fortalecer as políticas públicas permitiram um resultado mais amplo e
efetivo. Assim como ampliou as parcerias do IMDH que, em associação com outras entidades, como,
por exemplo, Mulheres do Brasil, espaços novos fossem abertos em favor dos migrantes e dos
refugiados, inclusive na dimensão cultural.
Pessoas beneficiadas: Não havendo uma população específica atendida, pois o projeto não tem esta
finalidade, não registramos número de beneficiários. Os benefícios aqui são em favor da população
em sentido amplo.
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Projeto 10. Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMiR)

Objetivo:
Contribuir no fortalecimento das ações da sociedade civil e na articulação com instâncias públicas,
em prol da defesa dos direitos de pessoas migrantes, refugiadas, solicitantes de refúgio e apátridas e
da capacitação dos agentes que atuam na área da mobilidade humana.
Período de Realização: Serviço sistemático durante o período: de 01.01.2019 a 31.12.2020.
Descrição das Ações:






Articular a atuação e fortalecer as ações locais ou nacionais da Rede Solidária para Migrantes
e Refugiados/RedeMiR (aproximadamente 60 instituições), em parceria com ACNUR,
CONARE e outras entidades;
Enviar às entidades parceiras, com regularidade, matérias, subsídios como cartilhas
informativas, materiais para aprendizagem do português e outras publicações de interesse;
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;
Oferecer assessoria jurídico-administrativa às entidades membros da Rede e de seus agentes
para regularização de migrantes, solicitantes de refúgio, refugiados e apátridas assistidos nas
respectivas localidades;
Colaborar em seminários e atividades de capacitação de agentes, segundo solicitação das
entidades.

Público alvo: Agentes das entidades da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados e de instituições
que atuam na área.
Metas de Atendimento:
Realizar um Encontro Nacional anual; atender todas as solicitações vindas das entidades, incluindo
assistência jurídica.
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: Avaliação realizada no final do Encontro

*********************************
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Desenvolvimento do Projeto 10

10.1. XV ENCONTRO DA REDE SOLIDÁRIA PARA MIGRANTES E REFUGIADOS – REDEMIR
Tema do Encontro: Migrantes e Refugiados: da Acolhida à Integração
Comitê Estratégico:
IMDH – Irmã Rosita Milesi
Fundação Avina – Rogenir Costa
Missão Paz – Padre Paolo Parise
SJMR – Padre Agnaldo Junior
ACNUR – Pablo Mattos

Facilitadores/as:
FICAS – Andreia Saul e Bira Azevedo

Participantes:
Participaram deste encontro 75 pessoas de 25 cidades de 17 estados de todas as regiões do País.

2ª feira – 30 de setembro (1º dia)
Temática central: Contexto político e social local – como estamos e o que tem sido feito
Mística e Integração – Boas vindas e “O que quero que brote”

Os quatro elementos da natureza – ar, fogo, terra e água – foram usados na mística inicial, no intuito
de conectar os participantes com a natureza, consigo mesmo e com os demais. Cada pessoa escreveu
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em um post it, um desejo para o encontro, algo que desejava que brotasse, se apresentou e colocou
seu papel ao redor dos quatro elementos, e os facilitadores/as simbolicamente alimentaram esses
desejos. Para finalizar, foi cantada a música “Cio da Terra” de Milton Nascimento.
Abertura e Programação
A Ir. Rosita Milesi, diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), inicia o XV
Encontro da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMir), promovido pelo IMDH, Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), Fundação Avina e Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), em parceria com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o
Serviço Jesuíta para Migrantes e Refugiados (SJMR) e a Missão Paz.
Lembrou Ir. Rosita que neste ano de 2019 a RedeMir completa quinze anos e o IMDH, vinte
anos de atuação em defesa dos direitos, garantias e dignidade das pessoas migrantes, refugiadas e
apátridas. Deu as boas vindas a todas as instituições representadas no encontro, muitas presentes
pela primeira vez e outras que participaram em edições anteriores, algumas das quais desde o início
da Rede, em 2004. É notório que a união entre diferentes organizações em prol de uma causa
fortalece o trabalho tanto individual quanto coletivo e traz benefícios e avanços em favor da causa e
da cidadania e proteção dos migrantes, refugiados, solicitantes de refúgio e apátridas.
Inspirada na mensagem do Papa Francisco5 para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado,
divulgada no dia 27 de maio de 2019, Ir. Rosita citou palavras iluminadoras para todos e todas as
participantes:
“Não se trata apenas de migrantes, trata-se também dos nossos medos. Não se trata
apenas de migrantes, trata-se da caridade e da acolhida. Não se trata apenas de
migrantes, trata-se da nossa humanidade. Não se trata apenas de migrantes, tratase de não excluir ninguém. Não se trata apenas de migrantes, trata-se de colocar os
últimos em primeiro lugar. Não se trata apenas de migrantes, trata-se da pessoa toda
e de todas as pessoas. Não se pede e não se quer exclusões, nem privilégios. Não se
trata apenas de migrantes, trata-se de construir a cidade de Deus, a cidade dos
homens e mulheres, a cidade da humanidade.”
Em seguida, Dom José Luis Sales, representante da área de Mobilidade Humana da CNBB
destacou que Centro Cultural Missionário, espaço onde ocorreu o evento, tem uma especial
incumbência de reunir missionários de diversas partes do Brasil e do mundo.
Após estas palavras iniciais, os facilitadores/as apresentaram a programação e os acordos de
convivência, para um bom desenvolvimento de todas as atividades a serem realizadas, assim como
um proveitoso e agradável convívio entre todos os e as participantes.
Trabalho em grupos
Cada participante precisou identificar e compartilhar com seu grupo um desafio e uma
conquista ou encaminhamento positivo no seu trabalho ao longo desse ano, e anotar essas palavras
em tarjetas. Foram discutidas questões sobre documentação, fronteiras, integração, comunicação,
população indígena migrante, crianças e adolescentes migrantes, bem como cuidados com a saúde

5

Disponível em: https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2019-05/integra-mensagem-papa-dia-mundialmigrante-refugiado.html
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física e mental dos agentes – cuidadores - que recebem e assistem os migrantes e refugiados. No
conjunto desta pluralidade de assuntos, foi possível identificar obstáculos comuns a todos.
Percebe-se, em primeiro plano, que a integração à sociedade brasileira sinaliza as
preocupações que emergem do trabalho das instituições. Existem, por exemplo, não só fronteiras
físicas, como também humanas que segregam migrantes e refugiados. A xenofobia e a intolerância
são traços presentes em todas as regiões brasileiras e desenvolvem diversos processos de exploração
e de exclusão. Exemplo disso é o caso de recusas em conceder emprego digno para venezuelanos,
bem como baixa remuneração por um dia trabalhado ou por um artesanato indígena.
A realização do projeto de acolhimento e integração de crianças, jovens e adultos migrantes
inclui a aprendizagem do idioma como parte fundamental. Faz-se necessário, portanto, que cursos
de português sejam disponibilizados de forma gratuita e em horários flexíveis. Ademais, é importante
que crianças e jovens migrantes e refugiados tenham espécie de monitor para intermediar suas
interações com os falantes de língua brasileira, e assim garantir um acesso real ao direito à educação.
Importante ressaltar, que a integração dos migrantes e refugiados não pode implicar na
perda de suas origens e identidade cultural. É certo que a troca de vivências e culturas entre diversos
povos estabelece riquezas patrimoniais e imateriais que muito contribuem para a solidificação de
uma sociedade democrática.
A partir destas reflexões, o grupo foi convidado a produzir intervenções culturais e artísticas.
Foram apresentados: um acróstico; uma poesia inspirada na mensagem do Papa Francisco;
apresentação das músicas “Comida”, do grupo Titãs e “Como uma Onda”, do cantor Lulu Santos e um
rap intitulado “Parcerias”, criado pelos participantes a partir das palavras que representam desafios
e avanços.
Roda de Conversa
Em sequência, três palestrantes convidados – Rogenir Costa, da Fundação Avina, Gustavo
Zortea da Silva, da Defensoria Pública da União (DPU) e Paola Gersztein, do SJMR – compartilharam
sua percepção sobre o contexto sociopolítico atual, destacando desafios e ações que estão sendo
realizadas por suas instituições e as redes das quais participam.
Em um primeiro momento, Rogenir Costa fez um apanhado histórico da participação da
sociedade civil no tema da migração, desde as perseguições durante a Ditadura Militar até a
Constituição Federal de 1988. Nessa perspectiva, é perceptível o avanço do conservadorismo nos
tempos hodiernos, seja pela propagação de fakenews que difamam o trabalho de organizações não
governamentais, seja pela tributação às organizações filantrópicas.
Atualmente, as doações para organizações da sociedade civil (OSCs) no Brasil são reguladas
pelo Imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCMD). A Resolução nº 09/1992 do Senado
Federal, atribui um teto máximo de 8% para a alíquota deste imposto. No entanto, por ser um
imposto estadual, os estados têm autonomia para definir hipóteses de isenção do pagamento para
além daquelas definidas na Constituição. Atualmente, há nove estados que preveem algum tipo de
isenção para as doações direcionadas às organizações da sociedade civil: Acre, Ceará, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. O Distrito Federal não
prevê hipóteses de isenções para as OSCs e estabelece como alíquota máxima 6%, para valores acima
de R$ 2.147.800,00.
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Discutiu-se o Projeto de Lei nº 1.928, de abril de 2019 (PL 1.928/19) de autoria do Senador
Acir Gurgacz (PDT/RO) que altera a Lei de Migração “para permitir o visto temporário para imigrante
entre 18 e 29 anos que pretenda adquirir experiência laboral de complementação profissional ou
educacional junto a empresas, organizações ou entidades cadastradas”. Apesar de parecer uma
simples alteração, foi apresentada pelo Senador Fernando Bezerra Coelho a Emenda Substitutiva nº
1 ao PL 1.928/19, modificando significativamente direitos do refugiado e retomando o tema da
repatriação, deportação ou expulsão àqueles suspeitos de envolvimento com um dos crimes
expostos em rol do Art. 62-A da Emenda ao PL.
A citada Emenda Substitutiva foi amplamente criticada pelas instituições que se dedicam ao
tema da migração e refúgio, chamada “Emenda Jabuti”, visto que suas propostas não tinham
pertinência temática com a redação original do PL 1.928/19.
Retomando aspectos expostos pela Emenda Substitutiva do Senador Fernando B. Coelho, no
dia 25 de julho de 2019 foi editada a Portaria nº 666, do Ministério da Justiça e Segurança Pública,
dispondo “sobre o impedimento de ingresso, a repatriação e a deportação sumária de pessoa
perigosa ou que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição
Federal” (BRASIL, 2019).
De caráter nitidamente punitivista, a Portaria ignora os princípios: (a) da presunção de
inocência, ao permitir a deportação imediata de estrangeiros com as investigações ainda em curso;
(b) do devido processo legal, visto que prevê resoluções apenas no âmbito administrativo da
autoridade migratória. Como bem apontado por Gustavo Zortea e Paola Gersztein, a Portaria nº 666
surge para ampliar as hipóteses de impedimento ao ingresso de migrantes no Brasil. Ademais,
enrijece os requisitos para Pedidos de Residência, bastando a suspeita de envolvimento nos crimes
elencados pelo art. 2º da Portaria para barrar a solicitação. Em contra partida, houve uma rápida
mobilização da sociedade civil a fim de barrar tais retrocessos, logrando, inclusive, postergar a
votação do PL 1.928/19.
Em suma, entre as organizações sociais que se dedicam à migração havia um cenário de
incertezas quanto ao posicionamento do Governo Bolsonaro ao assumir a presidência. Apesar da
manutenção da Operação Acolhida (OA), percebe-se uma mudança de paradigma, visto que antes
estava voltada para o albergamento e ordenamento de fronteiras, e agora terá maior
direcionamento para a interiorização. É problemática, todavia, a forma como agentes do governo
tratam o processo de interiorizar as populações migrantes como “escoamento de pessoas”, “esvaziar
Roraima”.
Neste sentido, nota-se que o posicionamento do governo gera distorções quanto à essência
humanitária da Lei de Migrações, a partir do trato das questões migratórias como medida de
segurança nacional e do alinhamento com governos que atuam desta forma. Rogenir Costa aponta
como exemplo o diálogo entre Donald Trump e Jair Bolsonaro para facilitar a deportação de
brasileiros que estão em situação irregular nos Estados Unidos.
Faz-se necessário pensar em políticas públicas nos locais de acolhida e parcerias com a
sociedade civil de forma a integrar e proteger os migrantes que estão chegando ao Brasil. Gustavo
Zortea suscita um posicionamento ativo diante dos retrocessos, a fim de avançar na conquista de
direitos migratórios. Como exemplos, retomar o antigo Projeto de Emenda Constitucional nº 25, de
2012, que pretendia alterar o art. 5º da Constituição Federal para estender a todo estrangeiro os
direitos inerentes aos brasileiros, mas foi arquivado; expandir a acolhida humanitária para além dos
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haitianos; e pensar em alternativas para regularização migratória das pessoas que saem de seus
países em busca de melhores condições de vida.
Ainda, exemplos de ações de advocacy feitas de forma coletiva por várias organizações que
atuam no campo da migração e refúgio foram mencionados – um deles foi a apresentação da Rede
de Advocacy Coletivo (RAC), coordenada pela Fundação Avina, que tem atuado fortemente no
legislativo, e, segundo Rogenir, por conta dessa atuação articulada tem conseguido várias vitórias em
todos os campos dos direitos humanos, inclusive no da migração. Várias organizações presentes no
encontro da RedeMir fazem parte dessa rede como o IMDH, Missão Paz e FICAS, além das
instituições nas quais atuam os três palestrantes.
O desafio das crianças e adolescentes venezuelanos que estão chegando desacompanhados
no Brasil também foi um tema desse diálogo. Gustavo Zortea, da DPU, compartilhou que estão
fazendo uma força tarefa para entrevistar e documentar esses jovens de acordo com as normativas
do Estado Brasileiro, mas sente falta de um olhar mais profundo para as questões sociais que esse
público necessita. Uma sugestão dada foi mobilizar as organizações que atuam na área da infância e
juventude, mas que não trabalham com migração, para unir esforços em prol dessa causa. Irmã
Rosita Milesi pontuou que é fundamental pensar soluções para questões jurídicas que envolvem
crianças e adolescentes como, por exemplo, medidas que possam coibir e evitar o tráfico humano.
Igualmente, ressalta-se a necessidade de soluções sociais, a partir de uma atuação mais evidenciada
dos conselhos tutelares no campo da migração.
Para finalizar o dia, os facilitadores/as convidaram o grupo para olhar o varal das boas
práticas e anotar as experiências que gostariam de conhecer mais para, no intervalo, conversarem
com as pessoas que as promoveram. Com a música “Como uma Onda do Mar” (de Lulu Santos,
músico carioca) cantada pelo grupo, o dia foi encerrado.
Nada do que foi será
De novo do jeito que já foi um dia
Tudo passa, tudo sempre passará
A vida vem em ondas como um mar
Num indo e vindo infinito tudo que se vê não é
Igual ao que a gente viu a um segundo
Tudo muda o tempo todo no mundo

3ª feira – 01 de outubro (2º dia)
Temática: Contexto político e social nacional – acolhida, interiorização e integração
Acolhimento, Agenda do dia e Mensagem da CNBB
Para dar boas-vindas, os facilitadores/as convidaram o grupo a cantar a música “Maria
Maria” (de Milton Nascimento), sempre no intuito de trazer força e apoio aos desejos do grupo. Foi
feito um resgate do dia anterior e apresentada a agenda do dia, com explicações sobre a ‘roda de
conversa com os palestrantes’.
Já no auditório, a CNBB presenteou o grupo com uma mensagem de acolhida, de força e
união. A Irmã Rosita apresentou os convidados/as, chamando-os/as para compor a mesa – José Egas
representando o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados - ACNUR, Ligia Aziz
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representando a Polícia Federal, Bernardo Laferté representando o Comitê Nacional para Refugiados
- CONARE, e Radka Chobotova representando a Organização Internacional de Migração – OIM.
Em um primeiro momento, José Egas explicou que o ACNUR, graças à parceria com as
instituições da sociedade civil, oferece assistência para registros e documentações, abrigamento
emergencial, acesso à saúde, necessidades básicas, violência baseada em gênero, proteção da
criança e do adolescente e garantia de seu acesso à educação, interiorização, coexistência pacífica e
produção de dados. Em Roraima, por exemplo, existem treze abrigos emergenciais, sendo dois deles
em Pacaraima e onze em Boa Vista, administrados pela sociedade civil: Associação Voluntários para
o Serviço Internacional (AVSI), Conselho Norueguês para Refugiados (NRC), Fraternidade Humanitária
Internacional e Fraternidade Sem Fronteiras.
Sobre venezuelanos, segundo dados de 2019 da Polícia Federal, 198.949 pessoas solicitaram
refúgio ou residência no Brasil, sendo cerca de 19.130 novos imigrantes por mês; do total, 36% são
crianças e 49% mulheres. Lígia Aziz aponta, ainda, que apenas no mês de agosto de 2018 foram
registradas pela PF 27 mil entradas e 10 mil saídas entre a fronteira Brasil-Venezuela, em sua maior
parte na cidade de Pacaraima, em Roraima. Pelos dados percebidos pela PF, o perfil majoritário dos
venezuelanos que chegam ao Brasil é de homens entre 20 e 40 anos de idade, em sua maioria,
fragilizados, pois as condições do trajeto migratório são penosas.
Vale pontuar que o ACNUR oferece suporte ao Governo Federal para o Projeto de
Interiorização, havendo a realocação de migrantes venezuelanos para centros de acolhida em 25
estados de destino, cerca de 200 cidades no território brasileiro, não havendo possibilidade de
encaminhá-los ao exterior. Existem diferentes modalidades de interiorização, são elas: (a) abrigoabrigo, modalidade de transferência de migrantes para um abrigo em outra cidade, (b) reunificação
familiar, modalidade de transferência para encontro com familiares residentes no Brasil, (c) oferta de
emprego, modalidade de transferência por relação de emprego, (d) interiorização social, modalidade
de transferência para encontro com amigos na cidade de destino.
Nestes abrigos são oferecidos cursos de idiomas, inserção laboral e ajuda em questões de
documentação. Segundo Egas, as necessidades prioritárias são a inserção laboral e o aprendizado da
língua portuguesa. Ademais, há cerca de 4.654 indígenas refugiados e migrantes da Venezuela, sendo
81% da etnia Warao, 17% da Pemon Tauperan e 2% da Eñepa, sendo que muitos deles apenas se
comunicam em dialeto próprio de sua etnia.
Importante ressaltar que o programa de Interiorização abarca somente os venezuelanos
solicitantes de refúgio ou de residência temporária, sendo sempre necessário o cadastro no
SISMIGRA - Sistema de Registro Nacional Migratório, pelo qual são processados os pedidos da
Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) e, no caso dos solicitantes de refúgio, também o
cadastro no SISCONARE - Sistema do Comitê Nacional para Refugiados, por meio do qual se solicita o
reconhecimento da condição de refugiado no Brasil.
Sendo assim, ressalta-se a importância das organizações da sociedade civil, que auxiliam os
migrantes no preenchimento apropriado e gratuito destas plataformas, bem como na orientação da
documentação necessária para os devidos registros junto à Polícia Federal.
Lígia Aziz aponta o controle de fronteiras e o registro de migrantes em todo o território
através do SISMIGRA como funções primordiais da Polícia Federal no trato das questões migratórias.
É possível que haja uma intensificação do fluxo migratório, o que aumenta a necessidade de
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intensificar a interiorização e o encargo da proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, a fim
de que sejam evitadas a exploração laboral e a da população migrante em situação de rua.
Além disso, há uma perspectiva de integração entre o SISCONARE e o SISMIGRA, citados
acima; implementação de equipamentos tecnológicos, semelhante aos utilizados para emissão de
passaporte brasileiro; agendamento integralmente online através do site da PF e disponibilização do
SISCONARE em 4 idiomas (português, inglês, espanhol e francês), a fim de possibilitar o acesso
efetivo à elaboração da documentação necessária, bem como tornar todos os processos mais ágeis e
diminuir a burocracia envolvida.
Bernardo Laferté, coordenador geral do CONARE, ressalta o desafio de lidar com solicitantes
do reconhecimento da condição de refugiado que não atendem o requisito do fundado temor de
perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política, pertencimento a grupos
sociais ou graves e generalizadas violações aos direitos humanos em seus países de origem.
Necessário pensar, portanto, em formas alternativas de residência, a exemplo da
recomendação do Governo Federal para que os venezuelanos solicitem residência temporária, por
ser uma alternativa mais simples burocraticamente, quando comparada ao refúgio. Havendo,
inclusive, a desistência expressa da solicitação do reconhecimento da condição de refugiado quando
solicitada a residência. Faz-se importante buscar a regularização do requerente baseando-se na Lei
de Migração e nas portarias disponíveis. Por exemplo, os nacionais do Senegal normalmente não são
reconhecidos como refugiados, nesses casos, é necessário analisar as possibilidades de solicitação de
residência.
Ademais, Lígia Aziz e Bernardo Laferté pontuaram que tanto a PF, quanto o CONARE,
realizam mutirões de assistência aos solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado. A PF
atua em situações emergenciais, quando solicitado pelas organizações da sociedade civil, e o
CONARE realiza mutirões de entrevistas de elegibilidade, principalmente solicitantes venezuelanos e
sírios, tendo em vista a alta demanda destas populações.
Radka Chobotova, da OIM, chamou a atenção para a importância da inserção do migrante no
âmbito laboral. Neste sentido, a OIM financia cursos de português, cursos profissionalizantes e busca
atuação junto ao setor privado, realizando entrevistas com as empresas privadas a fim de
compreender suas políticas para migrantes internacionais; a partir disso, são realizados workshops
para auxiliar as empresas no desenvolvimento de iniciativas de inserção dos migrantes no mercado
de trabalho brasileiro.
Ademais, em parceria com a Defensoria Pública da União, a OIM oferece o curso de educação
a distância (EaD) “Uma Introdução às Migrações Internacionais”, voltado para pessoas que atuam
diretamente com migrantes em situação de vulnerabilidade ou que necessitem de uma introdução
ao tema da migração internacional e da política migratória no Brasil.
Ao final dessa sessão, os palestrantes responderam a questionamentos dos participantes. Na
sequência, um lanche foi servido, dando oportunidade para que todos pudessem dialogar
pessoalmente sobre questões mais específicas.
Na volta, os participantes foram divididos em pequenos grupos e convidados a dialogar para
escolher três temas que gostariam de aprofundar no período da tarde. Com as respostas em mãos,
os facilitadores/as agruparam os assuntos similares em oito temáticas e no retorno do almoço, cada
participante escolhia um tema e se juntava em uma mesa para trocar experiências.
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Além dessa conversa inicial em grupo, foi usada a técnica do “world café” de modo que cada
participante pode escolher mais dois temas para conversar.
Por fim, foram produzidos cartazes pelos participantes sobre cada tema e as possíveis
soluções que podem ser dadas aos desafios que estão postos:

Grupo Inserção Laboral
O grupo buscou pensar em iniciativas para promover a inserção laboral do imigrante e
refugiado, desta forma, foram pensadas as seguintes propostas:















Incentivar desenvolvimento local com iniciativas de integração de brasileiros e
imigrantes, trabalhando em parceria com organizações que estão atuando com o
desenvolvimento das cidades;
Promover espaços nas organizações e paróquias para que os migrantes possam ofertar
serviços remunerados para a comunidade em geral – por exemplo, aulas de idiomas;
Fazer parceria com recrutadores para que as empresas abram vagas de trabalho, para
isso, uma estratégia é se aproximar das assessorias de recursos humanos (RH) e oferecer
formação aos responsáveis pelo setor de RH nas empresas. Uma pesquisa em São Paulo
demonstrou que os RH’s consideram que é mais difícil contratar imigrantes do que
brasileiros e essas formações podem superar essa impressão errônea;
Apoiar os imigrantes e refugiados por meio de ‘cartas de referências’;
Fazer parcerias com o setor privado para dialogar sobre o ‘valor agregado’ da
multiculturalidade no ambiente de trabalho;
Melhorar o perfil dos migrantes cadastrados – por exemplo, revalidação dos diplomas;
Promover oficinas e capacitações para geração de alternativas de trabalho e incentivar o
cooperativismo;
Incrementar os currículos de imigrantes com os talentos que o processo migratório tenha
agregado em sua vida: resiliência, coragem, força;
Buscar a revalidação de diplomas por meio de legislações estaduais, pois no atual cenário
da política nacional, um projeto de lei pode ser espaço para que incluam disposições que
alteram a Lei de Migração;
Mapear e divulgar boas práticas de contratação nas empresas;
Promover GAAP´s – Grupos de Auto Ajuda de Poupança – que tem como objetivo a
educação financeira e apoio mútuo.

Grupo Crianças e Adolescentes Desacompanhados
Os participantes identificaram como desafios a falta de vagas em creches para crianças
brasileiras e migrantes, a xenofobia, a falta de produtos de higiene básica para crianças, a falta de
apoio na aprendizagem do idioma; a violência contra crianças e adolescentes, muitas vezes
cometidas pelos seus responsáveis. Como resposta a estes problemas, foram pensadas algumas
propostas:



Apoiar o aprendizado do português dentro das escolas para inclusão e para favorecer o
sentimento de pertencimento;
Difundir a igualdade de direitos, visto que o Estatuto da Criança e do Adolescente se
aplica também às crianças e adolescentes migrantes e refugiadas;
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Proteger as crianças e adolescentes. Muitas vezes as crianças chegam acompanhadas de
alguém que não é seu pai ou mãe, mas com autorização de viagem de terceiros, e nestes
casos, para sua proteção, o ideal é acionar a DPU;
Ajudar a criança e o adolescente com transtornos psicológicos a ter acesso a tratamento
psicológico;
Fortalecer o advocacy de redes que trabalham com crianças e adolescentes a nível local
e nacional;
Consolidar parcerias com universidades para prestar apoio visando a garantia de
proteção da criança e do adolescente.

Grupo Documentação
Foram identificados diversos desafios pelo grupo que dialogou sobre os processos de
documentação:









Há morosidade excessiva, o que dificulta todo o processo de documentação;
Constantemente há mudança do responsável pelo setor de migração e refúgio da Polícia
Federal, de forma a enfraquecer o diálogo entre organizações da sociedade civil e o
poder público;
Falta de ética na condução dos processos, por exemplo, formas de burlar o
agendamento na PF e até mesmo propinas cobradas dos imigrantes para ter acesso a
serviços essencialmente públicos;
Muitas vezes o processo de efetivação da regulamentação migratória não é concluído e
o beneficiado não está informado sobre seu processo;
Há diversas falhas no sistema online do SISCONARE;
A implementação de todos os processos pelo sistema online dificulta muito o acesso dos
migrantes e o encaminhamento de seus pedidos, pois muitos não dispõem de acesso a
computadores ou celulares com os aplicativos, outros não têm nenhuma familiaridade
com informática, e isto os leva a utilizarem serviços de terceiros que os exploram ou
mesmo cometem erros no preenchimento da documentação com consequências
prejudiciais aos migrantes.

Grupo Cuidar dos Cuidadores/as
Tema de relevância para todos os participantes, visto que é fundamental a equipe e cada
pessoa individualmente estar bem consigo mesma para realizar um trabalho efetivo. Para isso,
afirma-se que o cuidado deve ser uma política interna de casa organização, a partir de uma decisão
institucional. Foram trazidas boas práticas de autocuidado pelas organizações:






A Cáritas de São Paulo há dois anos criou o programa “Cuidar de Quem Cuida”,
inicialmente para prestar serviços de fortalecimento psicológico das equipes de outras
Organizações da Sociedade Civil. Além disso, em parceria com a Cruz Vermelha, iniciou
um projeto para trabalhar com mediação em situações de conflitos;
A Cáritas do Rio de Janeiro pratica semanalmente uma partilha coletiva das vivências no
ambiente laboral, vinte minutos de reunião de toda a equipe a fim de resolver possíveis
desentendimentos e fortalecer o ideal humanitário que move a organização;
Foi sugerido um dia sem atendimento externo, com o escopo de avançar em trabalhos
internos, promover formação e ter momentos de zelo com a equipe, com práticas
diversas, como Reiki, por exemplo.
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Grupo Formação dos Migrantes e Refugiados/as
Foram discutidas algumas iniciativas imprescindíveis para avançar no tema:









Fortalecimento dos vínculos locais onde acontecem aulas de português, por meio de
conversas com escuta ativa;
Formação em língua portuguesa e cultura brasileira;
Fomento das informações sobre direitos e deveres por meio de rodas de conversa e
oficinas práticas;
Fortalecimento das capacidades individuais por meio do reconhecimento acadêmico e
profissional;
Articulação de parcerias para garantir o acesso a capacitações profissionais;
Estabelecer parceria com o chamado “Sistema S”, o Senai, Sesc, Sesi, Senac.
Promover atividades que melhorem a autoestima e resgate da identidade das pessoas
migrantes;
Propiciar formação em empreendedorismo e em economia solidária.

Grupo Fronteira
O grupo refletiu sobre os possíveis significados para a palavra fronteira, visto que existem
fronteiras religiosas, tecnológicas, econômicas, culturais e políticas. A fronteira é um espaço de
trocas, de grande integração social, mas também de vulnerabilidades.
Questiona-se, em suma, se a interiorização que está sendo promovida pelo governo não seria
o alongamento das fronteiras, de forma a dar continuidade às carências vivenciadas enquanto as
pessoas estão no espaço fronteiriço. Os desafios que se apresentam são muitos, mas o que se
evidencia é:





A xenofobia e a intolerância (não só da comunidade de acolhida, mas também dos próprios
migrantes entre si);
A necessidade de se encontrar formas de sensibilização da população;
A barreira tecnológica que a obrigatoriedade do preenchimento de formulário online do
SISCONARE criou para solicitantes de refúgio;
O desafio da formação dos agentes que trabalham nas regiões de fronteira.

Grupo Comunicação
A equipe apontou problemas de comunicação em virtude das diferenças idiomáticas, da
xenofobia e do racismo enfrentados, da falta de canais comunicativos voltados para o público
migrante. Foram ponderadas ideias para facilitar a comunicação dos migrantes no Brasil:






Roda de conversa entre migrantes;
Aulas de português gratuitas e com horários flexíveis;
Ampla campanha de conscientização por meio da mídia tradicional;
Tradução das plataformas digitais;
A exemplo da instituição Cáritas de Manaus, dar palestras sobre os mais variados temas nas
salas de espera, enquanto os migrantes aguardam atendimento das organizações;
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Incentivo à produção comunicativa dos migrantes e dos refugiados através da criação, ou
participação, em programas de rádio e televisão, composição de músicas, apresentações
artísticas, etc.

Grupo População Indígena Migrante
Os participantes deste grupo trouxeram inquietações sobre a língua, especialmente no caso
dos Warao, que em sua maioria não se comunica em espanhol, havendo questões sobre a
comunicação dos seus direitos e integração social sem que percam sua identidade. Há preocupações
quanto à situação de extrema vulnerabilidade que leva a população indígena migrante ao estado de
desnutrição e propicia a exploração do seu trabalho em situações análogas à escravidão. Constata-se,
também, o não reconhecimento dos Warao enquanto povo indígena no Brasil, por não serem
originários de territórios fronteiriços. As sugestões levantadas pelo grupo para lidar com os desafios
foram:






Apoio à iniciativa de organização de grupos de economia solidária;
Sensibilização da sociedade quanto ao valor do trabalho artesanal desta população;
Fortalecimento da liderança feminina indígena migrante e refugiada;
Facilitação do acesso à documentação oferecida à população indígena, visto que o
acesso às tecnologias, neste caso, é ainda mais dificultoso;
Promoção do acesso aos serviços públicos.

No fim das apresentações, os facilitadores/as convidaram os grupos a se reunirem
novamente para apresentarem em ‘uma espécie de teatro’ o que foi dialogado no grupo.
Após as apresentações, o segundo dia do encontro foi encerrado com a Noite Cultural, em
que ocorreu a apresentação do curta-metragem “O Véu de Amani”, que retrata a integração de uma
criança refugiada no Brasil, seguida de debate com a diretora do filme, Renata Diniz. Na sequência,
houve performances culturais com música e danças típicas da Venezuela, da Guiné e de Gana,
apresentadas por pessoas migrantes atendidas pelo IMDH.

4ª feira – 02 de outubro (3º dia)

Temática central: Reflexão individual e coletiva sobre as aprendizagens e próximos passos
Acolhimento, Resgate e Agenda do dia
Para dar boas-vindas, um dos participantes trouxe uma música em espanhol e português:
“Depende de mim”. Foi feito um resgate dos dois dias do encontro e apresentada a agenda do dia.
Iniciando o último dia de trabalho, Rogenir Costa, da Fundação Avina, comunicou que o no
dia anterior, dia 01 de outubro de 2019, foi solicitada a retirada de pauta da matéria do Projeto de
Lei nº 1.928, de abril de 2019 (PL 1.928/19) em caráter definitivo, pelo próprio autor, o Senador Acir
Gurgacz (PDT/RO). Ressalta-se que essa é uma conquista das articulações da sociedade civil,
Defensoria Pública da União, ACNUR, entre outros agentes que se dedicam ao tema da migração no
país e à atenção aos migrantes e refugiados, com especial atenção também ao tema da incidência
por políticas públicas em favor desta população.
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Reflexão individual
Os/As facilitadores/as conduziram uma visualização criativa para que os participantes
pudessem refletir sobre o contexto em que estão inseridos, seus sentimentos e as aprendizagens
trazidas e partilhadas no encontro.
Na sequência, os participantes foram convidados a personalizar um caderno e escrever nele
suas reflexões, como em um ‘diário de bordo’.
Trabalho em grupo
A partir das reflexões individuais e das conversas e produções feitas durante o encontro,
os/as participantes foram convidados a reunir-se por região geográfica para refletir em conjunto e
fazer propostas de ações concretas e viáveis, que realmente possam ser implementadas institucional
ou coletivamente.
Após o almoço, os grupos receberam tecidos, pincéis e tintas para representar, através de
intervenção artística, as propostas de ação pensadas para as regiões.
Grupo Nordeste
Representantes dos estados da Bahia, Ceará e Paraíba relataram que o trabalho em rede na
Região Nordeste é desafiador, pois é necessário, em um primeiro momento, mapear as organizações
que trabalham com imigrantes e refugiados já existentes.
A partir dessa identificação, passarão a pensar no desenvolvimento de casas de acolhida nos
locais onde há maior fluxo de migrantes, além de projetos de sensibilização da sociedade local, visto
que o tema é bastante recente na região. Importante mencionar que na cidade de Salvador há uma
parceria com a Universidade Católica para oferta de bolsa de estudos para imigrantes e almeja-se
propagar esta ideia a outras cidades da região.
Grupo Norte
O grupo relatou que a partir de articulação com a Polícia Federal, na cidade de Boa Vista, foi
possível a criação de vagas de agendamento preferencial para idosos, portadores de necessidades
especiais, mulheres grávidas ou pessoa com crianças pequenas. Foi sugerido que os outros grupos,
de outras cidades, também buscassem contato com a PF com o escopo de possibilitar o
agendamento preferencial. Interessante frisar que no estado do Pará, e também na cidade de Boa
Vista (RR), as organizações da sociedade civil estão em processo de formação de parcerias com os
venezuelanos de etnia indígena Warao. Utilizando a autogestão e a cooperação – entre outras
práticas da economia solidária – são comercializados produtos artesanais e alimentos típicos deste
grupo indígena. Por fim, foi planejada a criação dos comitês estaduais em seus estados como forma
de organização regional.
Grupo Centro-Oeste
Os participantes comprometeram-se particularmente a fortalecer a RedeMiR na região
Centro-oeste, buscando estimular os e as participantes e constituir-se em grupo de Whatsapp,
colaborar entre si com informações, intercâmbios de práticas e colaborações recíprocas.
Propõem-se ainda a fortalecer a Rede em âmbito regional de modo a que as práticas e
saberes de uma organização venham a ser partilhados e assim colaborar com outras organizações,
além de intensificar e qualificar o atendimento a migrantes e refugiados na região.
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Grupo Sudeste
O grupo se voltou para o monitoramento dos espaços de acolhida para os migrantes que
passaram pelo Projeto de Interiorização, sendo importante o acompanhamento das pessoas mesmo
depois de saírem do abrigo, com o intuito de evitar que venham a ficar em situação de rua ou, no
mínimo, ampará-las. Foi sugerido um compartilhamento virtual de boas práticas da Região Sudeste
por meio das redes sociais.

Grupo Sul
Os componentes do grupo compartilharam suas experiências com os processos de
regularização de documentos de migrantes e refugiados e apontaram materiais informativos
produzidos pelo IMDH e pelo ACNUR como referencial para facilitar as questões de documentação. É
um sentimento comum a carência de materiais informativos sobre acesso à educação e à assistência
pública. Para suprir esta carência, produzirão em conjunto conteúdos explicativos sobre o acesso às
redes públicas pelos migrantes e refugiados.
Encerramento
Encerrando o Encontro, Irmã Rosita agradeceu novamente a presença de todas/os e o
empenho nos trabalhos realizados. Agradeceu aos parceiros, à equipe do IMDH, ao FICAS e a
todos/as os palestrantes convidados/os que foram generosamente compartilhar seu conhecimento e
experiências.
Com votos de que as ações construídas coletivamente possam ser colocadas em prática,
todos foram convidados a participar do lanche de confraternização final e despedida.

O presente relatório foi elaborado por Paula Coury, Aline Araujo de Albuquerque Melo,
Kamilla Jungo, Ir. Rosita Milesi e FICAS.
Brasília, 30 de dezembro de 2019

Parte II - Outras atividades no âmbito da Redemir
Ao longo de todo o ano, a articulação e o intercâmbio de informações tem sido uma grande
expressão de apoio que as entidades promovem entre ssi e em favor dos migrantes. O grupo de
whatsapp funcionou com um veículo útil e valioso, onde as dificuldades e os sucessos
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compartilhados favoreceram a busca de soluções, assim como estimularam entidades parceiras a
fortalecerem sua ação.
Neste aspecto, além do dinamismo em âmbito nacional, também se aproximaram entidades
da mesma região para aplicarem métodos de trabalhos, práticas e procedimentos semelhantes com
a finalidade de favorecer o atendimento aos migrantes, inclusive na busca de documentos dos quais
os migrantes necessitassem, mas que só era possível obtê-los for a da região de residência. Esta
ajuda evita, em certas circunstâncias, que os migrantes tenham o ônus do deslocamento.
O fortalecimento da Rede ocorreu também através de novas entidades que passaram a
integrar esta articulação nacional, chegando ao total de 70 entidades no final de 2019. E neste
aspecto vale ressaltar o fortalecimento da Rede na região Norte, sobretudo em função do
atendimento à forte migração venezuelana.
Sublinha-se ainda que a Diretora do IMDH tem atendido aproximadamente 350 demandas,
no âmbito da assessoria jurídico-administrativa, vindas de agentes que atuam nas entidades da
RedeMiR.
Nesta dimensão, podemos, pois, referir com beneficários 560 pessoas, considerando que no
mínimo 3 pessoas por entidade tem se beneficiado da existência e do apoio da Rede e 350 tiveram
suas demandas ou pedidos de apoio e orientação por parte da Diretora do IMDH.
Cabe ainda ressaltar ao longo de todo o ano, foram produzidos e enviados às entidades da
Rede milhares de publicações, tais como: Cartilha Multilingue; Caderno de Debates n. 13 e n. 14;
Cartilha de Orientações para o Trabalho para migrantes e refugiados em diversos idiomas; Guia para
Comunicadores; Agenda com orientações, com foco na migração, sobre os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, entre outros. Informações mais concretas sobre estes distribuição
constam no relato do Projeto n. 11, neste Relatório anual.
Avaliação
O Projeto tem sido altamente proveitoso e as atividades previstas foram satisfatoriamente
realizadas, beneficiando de modo muito particular a ação articulada em âmbito de País em favor dos
migrantes, dos refugiados e da causa das migrações e do refúgio. O resultado do Encontro Nacional
realizado de 30/09 a 2/10/2019, celebrando inclusive os 15 anos da RedeMiR, teve um efeito muito
positivo e articulador de entidades de muitas localidades que antes não tinham visibilidade e pouco
eram envolvidas em articulação nacional. Além disto, a experiência de relato de boas práticas
suscitou no grupo a ideia de organizar uma publicação em torno da caminhada da RedeMiR e
relatando práticas na atenção a migrantes e refugiados. E esta publicação foi viabilizada, sob o título
“Redes e Práticas na Atenção a Migrantes e Refugiados no Brasil”.
Total de beneficiários: 635 pessoas, observando-se que os benefícios da atuação da Rede vão muito
além deste total de pessoas.
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Projeto 11. Mídia, publicações e aportes à qualificação do debate público

Objetivo:
Difundir ações positivas, tanto do IMDH e IMDH Solidário quanto de entidades da RedeMiR, em
diversas mídias, promover ações de sensibilização social ampla para o tema das migrações e refúgio,
apoiar pesquisadores(as) e estimular a qualificação do debate público por meio da elaboração de
subsídios analítico-informativos e difusão de subsídios.
Período de realização: Serviço sistemático durante o período: de 01.01.2019 a 31.12.2019.
Descrição das Ações:
 Produzir e divulgar conteúdos relacionados ao trabalho do IMDH e IMDH Solidário em
diferentes plataformas (site, redes sociais e newsletter);
 Divulgar em nossas redes sociais campanhas de sensibilização em favor dos migrantes e
refugiados;
 Realizar assessoria de imprensa e articular contatos com imprensa local e internacional;
 Executar a coordenação editorial, publicar e distribuir o “Caderno de Debates: refúgios,
migrações e cidadania”;
 Elaborar e distribuir subsídios como “Cartilhas Multilíngue”, “Guias de Trabalho para
Imigrantes e Refugiados” e cartilhas informativas sobre serviços públicos;
 Recepcionar e fornecer informações e dados à comunidade acadêmica, meios de
comunicação, organismos governamentais, entidades de defesa de direitos e sociedade
civil;
 Atualizar regularmente a biblioteca do IMDH com materiais pertinentes;
 Divulgar a realidade migratória e sensibilizar a sociedade para a causa e sua problemática,
através da participação em palestras, seminários e entrevistas.
Público Alvo:
Estudantes universitários, pesquisadores, acadêmicos, jornalistas, comunidades acolhedoras e
pessoas interessadas no tema.
Metas de Atendimento:
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.
Recurso financeiro utilizado:
Convênio com o ACNUR, Fundação Avina, a própria capacidade instalada e insumos do IMDH, apoio
de outras entidades e confissões religiosas.
Recursos humanos envolvidos: uma profissional de Comunicação Social, a equipe do IMDH e IMDH
Solidário, Agentes de Pastoral e colaboradores.
Abrangência territorial: Nacional e internacional.

*******************************************
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Desenvolvimento do Projeto 11
Este projeto do IMDH desenvolve ações para a divulgação, sensibilização e aprofundamento
do debate nas temáticas do refúgio, migrações, apatridia e tráfico de pessoas, por meio da produção
e disseminação de informação e conhecimento. Dedica-se, outrossim, a dar visibilidade ao trabalho
realizado pelas instituições que atuam no apoio socioassistencial e de integração às pessoas em
mobilidade, através de nossas redes sociais, sites e clipping.
Igualmente, o IMDH atua em relação à informação pública através da criação, divulgação e
distribuição de materiais informativos sobre migração e refúgio, fornece informação para
pesquisadores acadêmicos e grupos estudantis e publica notícias e informes relevantes aos
imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados, assim como no enfrentamento ao tráfico de pessoas.
No que se refere à utilização das plataformas sociais, o uso do Facebook têm se afirmado
como ferramenta de difusão de conteúdo. No gráfico abaixo, é possível notar o aumento de
seguidores da página da Instituição:

Dados retirados da plataforma revelam, igualmente, o alcance dos conteúdos divulgados:

Destaca-se o desempenho da publicação do “Guia para Comunicadores”, um guia para
orientar profissionais da área de comunicação sobre como abordar o tema da migração e refúgio. A
publicação alcançou 2.222 pessoas, somente pela nossa página do facebook. A iniciativa do Guia é do
Instituto Migrações Direitos Humanos, das Irmãs Scalabrinianas, em parceria com outras instituições
como FICAS (Organização da Sociedade Civil), MigraMundo, Fundação( AVINA e Alto Comissariado
das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). A publicação tem como objetivo “auxiliar profissionais
da comunicação para um melhor entendimento da temática migratória, com definições, referências
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do setor e indicações de boas práticas para reportagens *...+” e cumpre um importante papel na
conscientização na área das migrações e refúgio.
De fato, a mídia desempenha um papel essencial na promoção da defesa dos direitos da
população migrante e refugiada. Reconhecendo o potencial dos meios de comunicação na divulgação
de conteúdos, o IMDH contribui com os veículos de comunicação, na produção de conteúdos ou
entrevistas, visto que é frequentemente procurado para fornecer uma visão especializada sobre os
assuntos que envolvem migração e o refúgio.
Ademais, a mídia nacional também difunde as ações realizadas pelo IMDH. O quadro a seguir
apresenta uma relação de todas as notícias captadas em 2019 que citam o IMDH, de maneira direta
ou indireta, entrevistas com a diretora do Instituto, atividades desenvolvidas pela instituição ou
eventos dos quais o Instituto participou.

Tabela 11.1 Matérias jornalísticas para os quais o IMDH contribuiu e/ou é mencionado
N°

Veículo, Jornal, TV,
Jornalistas

Manchete

Data

Acesso

Justificando

A questão migratória no Brasil
hoje

08/01/2019

https://bit.ly/3aalLGF

2

Correio Braziliense

Cinco pontos para entender a
saída do Brasil do pacto migratório
da ONU

10/01/2019

https://bit.ly/2TpCiRd

3

Rádio Vaticano

Pacto Global para a Migração é
uma oportunidade, afirma Ir.
Rosita Milesi

11/01/2019

https://bit.ly/2NrxWVZ

4

Escoteiros do Brasil

Parcerias auxiliam Escoteiros do
Brasil na realização do Projeto
Integra Roraima

22/01/2019

https://bit.ly/3a8Recd

5

Instituto
Unisinos

"A solidariedade é fruto de
Humanitas corações que acolhem". Bispo de
Roraima pede colaboração na
acolhida dos venezuelanos

26/03/2019

http://twixar.me/QpjT

6

Conectas

Abertas as inscrições para oficinas
sobre migração e refúgio na
Paraíba

02/04/2019

http://twixar.me/6TST

7

Nexo Jornal

Este site incentiva empresas a
contratar refugiados no Brasil

04/04/2019

http://twixar.me/gBST

João Pessoa

SMS debate sobre acolhimento e
assistência
a
refugiados
e
migrantes no Brasil

11/04/2019

http://twixar.me/JBST

Curitiba recebe atividades para
de capacitar atores envolvidos no
acolhimento e integração de
refugiados e migrantes

18/04/2019

http://twixar.me/TmST

1

8

9

Centro Marista
Defesa da Infância
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10 Correio Braziliense

O renascer da Páscoa no
aniversário de Brasília, a cidade do
recomeço

21/04/2019

http://twixar.me/7pjT

11 MigraMundo

Guia traz dicas e sugestões de
fontes
para
jornalistas
e
comunicadores sobre migrações

06/05/2019

http://twixar.me/vBST

12 Câmara dos Deputados

Projeto que tipifica crimes de ódio
é debatido na CDMH

09/05/2019

http://twixar.me/6pjT

13 ONU Brasil

No Paraná, UNFPA debate
integração de mulheres migrantes
com servidores públicos.

14/05/2019

https://bit.ly/35YkUFE

14 Polícia Federal

Delegacia da Polícia Federal
sediará treinamento regional para
Rede de Assistência às Vitimas de
Tráfico de Pessoas

21/05/2019

http://twixar.me/qpjT

15 A12

Teologia e Mobilidade humana é
tema de curso em SP

29/05/2019

http://twixar.me/ZBST

16 Agência Brasil

Jovens refugiados participam de
capacitação para o mercado de
trabalho

07/06/2019

https://bit.ly/30tyhfZ

17 GIFE

Organizações lançam plataforma
para incentivar contratação de
refugiados no Brasil

10/06/2019

http://twixar.me/5mST

Cultura, esporte, gastronomia e
literatura marcam Dia Mundial do
Refugiado no Brasil

14/06/2019

19 D24am

Arte, esporte e integração
marcam Dia Mundial do Refugiado
no Amazonas e em Roraima

17/06/2019

http://twixar.me/3tjT

20 Portal Roraima 1

ACNUR, da ONU, promove
eventos para refugiados em RR e
no AM

17/06/2019

http://twixar.me/TtjT

21 UnBCiência

Direitos humanos em debate

18/06/2019

http://twixar.me/fmST

22 Amazonas Atual

Xenofobia institucional

26/06/2019

http://twixar.me/yBST

23 Venâncio Shopping

Égalité - Desfile dos Refugiados

02/07/2019

http://twixar.me/GtjT

24 Metrópoles

Estilistas africanos refugiados em
Brasília ganham loja colaborativa

10/07/2019

http://twixar.me/dtjT

25 Empresas & Negócios

Contratar refugiados pode ser um
bom negócio. Saiba por quê.

18/07/2019

http://twixar.me/0tjT

Perseu Direitos
de
migrantes
e
refugiados: sessenta entidades

30/07/2019

http://twixar.me/bmST

Instituto
18
Árabe

26

Fundação
Abramo

da

Cultura

http://twixar.me/yBST

145
repudiam portaria 666

27 Missão de Paz

Missão Paz assina nota contra
Portaria n° 666 sobre deportação
de migrantes

31/07/2019

http://twixar.me/8mST

28 Cidade de São Paulo

Nota
Pública:
Direito
de
Imigrantes e Refugiados colocado
em risco pela ilegalidade da
Portaria 666 do Ministério da
Justiça e Segurança Pública

01/08/2019

http://twixar.me/ZTST

29 Senado Notícias

Mudança
em
regras
para
refugiados gera divergência em
debate na CAS

20/08/2019

http://twixar.me/9TST

30 MigraMundo

Conheça ONGs que apoiam
migrantes e refugiados no Brasil e
aceitam voluntários

28/08/2019

http://twixar.me/v8jT

31 EnfoqueMS

Evento em Campo Grande debate
acolhimento e integração de
refugiados e migrantes

30/08/2019

http://twixar.me/g8jT

32 REDPO

DPU promove discussão sobre
inserção de imigrantes no
mercado de trabalho

11/09/2019

http://twixar.me/wBST

33 SENAI

DPU promove discussão sobre
contratação de refugiados

12/09/2019

http://twixar.me/FBST

Atividades no Rio de Janeiro vão
Escola Superior do
debater políticas locais de
34 Ministério Público da
acolhimento e integração de
União
refugiados e migrantes

24/09/2019

http://twixar.me/cTST

Comissão de Direitos Humanos
debaterá situação dos imigrantes

30/09/2019

http://twixar.me/tTST

Brasil pode ter retrocesso no
Instituto Brasileiro do
36
tratamento
a
imigrante
e
Direito da Família
refugiado, dizem debatedores

02/10/2019

http://twixar.me/z8jT

Após um ano, instituições
de católicas fazem balanço do
programa nacional junto aos
migrantes

02/10/2019

http://twixar.me/B8jT

Unigran Capital sedia simpósio
que vai debater políticas locais
para refugiados e migrantes

03/10/2019

http://twixar.me/WBST

Rede Solidária para Migrantes e
Refugiados realiza XV Encontro
Nacional

03/10/2019

http://twixar.me/M8jT

Como funciona o processo de

17/10/2019

http://twixar.me/x8jT

35 Senado Notícias

37

Caminhos
Solidariedade

38 UNIGRAN

Rede Excelsior
39
Comunicação
40 BR-VISA

de
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Refúgio no Brasil?

41 Instituto Igarapé

Nota Pública: A revogação da
Portaria 666 é um recuo bemvindo, mas ainda insuficiente. A
Portaria 770 permanece sendo
uma afronta à Lei de Migração.

18/10/2019

http://twixar.me/hBST

42 O São Paulo

Venezuelanos são acolhidos em
casa mantida por paróquia da
Arquidiocese

01/11/2019

http://twixar.me/28jT

43 Refúgio e recomeço

Refugiados no Espírito Santo:
entre a acolhida e o preconceito

16/11/2019

encurtador.com.br/bNZ17

44 Justiça Global

34ª
RAADH:
Organizações
apresentam declaração de apoio a
Projeto Saúde e Alegria e Brigadas
de Alter do Chão

29/11/2019

http://twixar.me/lBST

11.1 - Apoio a estudantes e pesquisadores acadêmicos
O IMDH fornece orientação e consultoria sobre as temáticas de migração, refúgio,
acolhimento e integração socioeconômica da população migrante e refugiada aos pesquisadores
acadêmicos e estudantes por meio de entrevistas por telefone, e-mail, pessoalmente, através da
disponibilização de materiais relacionados ao tema e disponibilizando uma biblioteca específica no
tema. Nesse sentido, em 2019, 17 estudantes e pesquisadores.

Tabela 11.2 - Estudantes e pesquisadores acadêmicos
Nº

Nome

Data da
Contribuição

Profissão

Localidad
e

Campo de Interesse

1

Matheus Carvalho
Ribeiro

05/01/2019

Estudante

Brasília

Imigrantes ganeses no DF

2

Maressa Omena

27/04/2019

Pós-graduanda

Brasília

Mulheres refugiadas

3

Patrícia Nabuco
Martuscelli

03/05/2019

Doutoranda

São Paulo

Reunião Familiar de
Refugiados

Layse Ramalho

17/06/2019

Estudante

Brasília

Impacto da atuação do IMDH

5

Anne Arnout

10/07/2019

Pesquisadora

Salvador

Migração e Refúgio

6

Nathália Sampaio
M. Alves

04/08/2019

Estudante

Brasília

Adaptação dos refugiados

7

Rachel Jardim

04/08/2019

Estudante

Brasília

Adaptação dos refugiados

8

Nanah Sanchez
Vieira

04/08/2019

Professora

Brasília

Imigrantes/refugiados

9

Gabriela Bazzo

07/08/2019

Estudante

Reino

Vistos humanitários
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Unido
10

Josiane Eloi de
Holanda

23/08/2019

Estudante

Goiás

Centros de Acolhimento e
Integração do Migrante

11

Arthur Bezerra

05/09/2019

Estudante

Santa
Catarina

Situação laboral dos
Haitianos

12

Rafaela Santos de
Carvalho

05/09/2019

Estudante

Brasília

Crianças e adolescentes
refugiados

13

Eduardo Carvalho

23/09/2019

Estudante

Brasília

Refugiados Venezuelanos

14

Rafaela Santos de
Carvalho

10/10/2019

Estudante

Brasília

Crianças e adolescentes
refugiados

Brasília

Equipamentos Sociais do
Varjão

Brasília

Equipamentos Sociais do
Varjão

Brasília

Atuação do IMDH e
Acolhimento aos Refugiados
no DF

15

16

17

Daiane pereira
Pires Silva

Maria Jose Barbosa
da Silva Aguiar

Gustavo Elisson

18/10/2019

18/10/2019

Médica na
Unidade
Básica de
Saúde/Varjão
Servidora da
Unidade
Básica de
Saúde/Varjão

06/11/2019

Estudante

11.2 Publicações e distribuição de materiais
Dada a importância da divulgação de informações para migrantes e refugiados de forma
acessível e orientadora, o IMDH produz materiais informativos dedicados à temática do refúgio e
migração para distribuição à população acolhida.
Em 2019, o IMDH produziu, coordenou e distribuiu os seguintes materiais:
1 – Caderno de Debates: Refugio Migrações e Cidadania, 14º edição no marco dos 20 anos do IMDH
e dos 15 anos da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMiR). Impressos 2.000
exemplares.
2 – Em parceria com FICAS e Fundação AVINA: “Migração & Refúgio: Ação em rede e práticas
acolhedoras no Brasil”, 1ª edição em 2019, elaborada para compartilhar boas práticas e incentivar a
expansão e o fortalecimento da atuação em rede.
3 – Reedição da Cartilha Multilíngue, contendo a comunicação básica de que necessitam os
migrantes e refugiados, em 5 idiomas: português, inglês, francês, Kreolle e espanhol. Além das
19.000 unidades impressas em Roraima, foram impressas 9.139 mil exemplares em Brasília e
distribuídos a diversas organizações no País.
4 – Reedição da cartilha “Orientações sobre Trabalho para Migrantes e Refugiados”, na versão
bilíngue português – espanhol. Foram impressas 14.400 unidades.
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5 – Agenda com conteúdo sobre “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, com destaque
para o “Trabalho Decente e Crescimento Econômico: informações importantes a quem deseja
empregar pessoas migrantes ou refugiadas”.
6 - Apostila “Pode entrar – Português do Brasil para Refugiadas e Refugiados”, produzida pelo Curso
Popular Mafalda, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e pela Caritas
Arquidiocesana de São Paulo (CASP), e reproduzida pelo IMDH, com a finalidade de subsidiar o
ensino do português. Impressos 250 exemplares.
7 - “Guia para Comunicadores”, material que visa auxiliar profissionais da área de comunicação na
temática migratória, bem como superar o uso de termos discriminatórios em relação aos migrantes e
refugiados. Foram impressos 1.000 unidades do guia para distribuição.
8 – Com o objetivo de proporcionar materiais informativos, o Instituto disponibiliza, também, um
folder institucional que descreve o trabalho e projetos do Instituto, narra brevemente sua história,
menciona as redes de apoio aos migrantes existentes no País e informa sobre datas significativas (Dia
do Migrante e Dia do Refugiado).Em 2019 o folder foi atualizado, e foram impressos 2.000
exemplares para divulgação.
Cabe destacar, ainda, os folhetos informativos que a equipe oferece aos beneficiários, ao
comparecerem presencialmente em sua sede, que contém orientações sobre saúde, educação,
programas públicos de assistência social, albergues públicos, alimentação, aulas de português
gratuitas, agências de trabalho, bem como orientações sobre a obtenção de documentos, tais como
CPF e Carteira de Trabalho.
Por fim, o IMDH distribui materiais que são oferecidos por organizações parceiras, como o
Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), a Organização Internacional para
Migrações (OIM), e de órgãos públicos brasileiros, como o Ministério da Família e dos Direitos
Humanos, o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Tabela 11.3 Instituições da RedeMir que receberam materiais/ subsídios

Instituições

Estado

Instituições

Estado

Pastoral do Migrante de Manaus

AM

Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro

RJ

Caritas Arquidiocesana de Manaus

AM

Pastoral do Migrante da
Arquidiocese/Porto Velho

RO

Paróquia São Geraldo/ Manaus

AM

Serviço Pastoral dos Migrantes

RR

Caritas Diocesana de Ilhéus

BA

IMDH Solidário/ Boa Vista

RR

Pastoral do Migrante de Salvador

BA

Centro De Migrações e Direitos
Humanos/Boa Vista

RR

Pastoral dos Migrantes da Arquidiocese/
Fortaleza

CE

CIBAI Migrações/ Porto Alegre

RS

Pastoral do Migrante de Cariacica

ES

Pastoral das Migrações Arquidiocese de
Passo Fundo

RS
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Caritas Arquidiocesana de Vitória

ES

Centro de Atendimento ao Migrante (AESC)
Caxias do Sul

RS

Centro de Acolhida ao Migrante/ Goiânia

GO

Caritas Brasileira - Regional do Rio Grande
do Sul/ Porto Alegre

RS

Projeto Resgate /Goiânia

GO

Pastoral das Migrações da Arquidiocese/
Passo Fundo

RS

Serviço Jesuíta para Migrantes e Refugiados
(SJMR)/ Belo Horizonte

MG

Associação Antônio Vieira (ASAV)/ Porto
Alegre

RS

Pastoral do Migrante / Campo Grande

MS

Aldeias Infantis SOS Brasil/ Porto Alegre

RS

Pastoral do Imigrante de Três Lagoas

MS

Pastoral do Migrante da Arquidiocese de
Florianópolis

SC

Centro de Pastoral para Migrantes/ Cuiabá

MT

Pastoral do Migrante de Chapecó

SC

Comissão Justiça e Paz - CNBB Regional N2/
Belém

PA

Caritas Diocesana de Caçador

SC

Caritas Arquidiocesana de Belém

PA

Caritas Diocesana de Criciúma

SC

Caritas Arquidiocesana de Cascavel

PR

Centro De Referência em Direitos
Humanos/Chapecó

SC

Caritas Diocesana de Londrina

PR

Casa de Acolhida para Mulheres/São Paulo

SP

Centro de Atendimento ao Migrante
(CEAMIG)/Curitiba

PR

Missão Scalabriniana de São Paulo

SP

ARAS- Caritas Diocesana de Maringá

PR

Centro de Apoio ao Migrante (CAMI)/ São
Paulo

SP

Caritas Diocesana de Umuarama

PR

Missão Paz / São Paulo

SP

Casa do Migrante/Foz do Iguaçu

PR

SEFRAS - Serviço Franciscano

SP

Pastoral do Migrante - Arquidioceses de
Londrina

PR

Centro de Defesa de Direitos Humanos/
Guarulhos

SP

Pastoral do Migrante de Cascavel

PR

CESPROM Scalabriniana de Jundiaí

SP

Caritas- Brasileira- Regional Paraná/ Curitiba

PR

Caritas Arquidiocesana de São Paulo

SP

Aldeias Infantis SOS/ Goioerê

PR

Além das Instituições da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados, foram enviados
materiais para: Universidades Públicas, Embaixadas, principalmente a do Haiti, a Secretaria Municipal
de Saúde de Cascavel, a Organização dos Haitianos Progressistas em Goiás, a Diretoria de Políticas de
Direitos Humanos de Rio Branco, e a Library of Congress Office no Rio de Janeiro.
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Gráfico 11.1 - Distribuição de materiais por Estado

É possível notar que a Unidade da Federação que mais recebeu materiais foi o Paraná (15%),
seguido de Roraima (14%), Santa Catarina (12%) e Rio Grande do Sul (11%). Isso se deve à
concentração de migrantes nestas regiões.

Tabela 11.4 Materiais e subsídios enviados e distribuídos pelo IMDH
Material/ Publicações
Folder do IMDH
Cartilha Multilíngue

Número de
Exemplares
301
4.175

Guia para Comunicadores

35

Caderno de Debates n° 10

1

Caderno de Debates n° 11

3

Caderno de Debates n° 12

4

Caderno de Debates n° 13

775

Caderno de Debates nº 14

301

Apostila para Aulas de Português

80

Guia de Informação sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados - Espanhol
Guia de Informação sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados - Inglês

6.487
6

Guia de Informação sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados - Francês

514

Guia de Informação sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados - Crioulo

506

Cartilhas para Solicitantes de Refúgio no Brasil – ACNUR

1
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Total

13.189

Gráfico 11.2 – Percentual de materiais enviados e distribuídos

O gráfico aponta que quase 50% dos materiais distribuídos pela sede do IMDH, Brasília, para
entidades e pessoas que lidam com a questão de migração e refúgio no Brasil, foram exemplares do
“Guia de Informação Sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados” na língua espanhol/português,
seguido da “Cartilha Multilíngue” (32%). Isso se deve, sobretudo, à grande quantidade de
venezuelanos que migraram para o Brasil e à urgência de assistir e acolher essa população.
O “Caderno de Debates: Refúgio, Migrações e Cidadania”, 14ª edição, em 2019, conta com o
seguinte conteúdo:

Tabela 11.5 Artigos do Caderno de Debates 2019
Título do Artigo
Apresentação

Autores
Rosita Milesi, Paula Coury,
Camila Pinheiro Medeiros e
Fabrício Souza Toledo

Breves apontamentos sobre a atuação do ACNUR na resposta ao fluxo de
venezuelanos em Roraima

Pablo Mattos

A atuação da Defensoria Pública da União em favor de crianças e
adolescentes separados ou desacompanhados e a Resolução Conjunta nº
1/2017 CONANDA, CONARE, CNIg, DPU

Gustavo Zortéa da Silva

O normativismo e a regularização migratória no Brasil
A interpretação comunitária em entrevistas de solicitação de refúgio:
ultrapassando os limites da transferência linguística

Marcos Leôncio Sousa Ribeiro
Fernanda de Deus Garcia
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Pelo fim da apatridia: uma luta contra leis anti-humanitárias a partir da
história de Maha Mamo

Eric Júnior Costa, Flávia Campos
Silva, Maha Mamo

Acolhimento e proximidade: Reflexões sobre os 20 anos de atuação do
Instituto Migrações e Direitos Humanos junto a pessoas migrantes,
refugiadas e apátridas.

Camila Pinheiro Medeiros e
Paula Coury

Tabela 11.6 Pessoas Beneficiadas - Resumo
Estudantes e pesquisadores orientados

17

Cartilha Multilíngue

9.139

Materiais e subsídios enviados e distribuídos para parceiros

13.189

Materiais distribuídos aos assistidos no IMDH

1.250

Avaliação dos Resultados
O tema das migrações continua sendo de grande relevância nacional e internacional. Neste
sentido, a difusão de conteúdo através dos meios de comunicação social se mostra muito
importante, devido à quantidade de usuários que existem nessas plataformas.
Avalia-se como muito positiva a realização deste projeto voltado à mídia, publicações,
distribuição de material, orientação a estudantes, pois atinge vários espaços de sensibilização da
sociedade e de apoio às entidades que atuam com migrantes e refugiados.

A difusão de materiais informativos é parte da estratégia do IMDH para estimular o
acolhimento solidário e garantir a proteção da população migrante, solicitantes de refúgio,
refugiados e apátridas. Dessa forma, neste ano, cerca de 26.650 exemplares de materiais
que abordam a questão da migração e do refúgio foram impressos. Desse total, foram
distribuídas 13.189 unidades. Além disso, em todo primeiro atendimento realizado
presencialmente no IMDH, esses materiais são entregues em mãos aos beneficiários. Assim,
cerca de 1.250 pessoas receberam os materiais, com a devida orientação para seu uso e
melhor proveito.
Total de pessoas beneficiadas diretamente: 1.250
Total de pessoas alcançadas com materiais enviados: 22.254
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Parte III - Acordos, Convênios e Parcerias do IMDH com entidades diversas

1. Convênio ACNUR (Brasília e Roraima)
2. Convênio com Fundación Avina e Avina Américas (Brasília e Roraima)
3. Apoio do Instituto C&A (Roraima)
4. Parceria com a Paróquia da Consolata/Diocese de Roraima (Roraima)
5. Parceria ONU Mulheres/IMDH (Roraima)
6. Caminhos da Solidariedade: Brasil e Venezuela, em parceria com Diocese de Roraima, Cáritas de
Roraima e demais entidades (Roraima)
7. Parceria com ESMPU/IMDH e demais entidades no Projeto “Atuação em Rede”
8. Parceria com ICMPD/IMDH e demais entidades (nacional), no Projeto “Atenção Brasil”,
9. Parceria Maristas UMBrasil/IMDH para atenção a crianças e adolescentes em Boa Vista (RR)
10. Parceria com o Centro Social Consolata, executado por “Fé e Alegria” (Jesuítas)
11. Projeto apoiado por Fundação Auxilium (Porticus)
12. Parceria com Caritas Arquidiocesana de Brasília (Casa de Passagem Raio de Luz)
13. Membro da Mesa BICE Brasil – Acordo de Cooperação pela Dignidade e Direitos das Crianças e
Adolescentes Brasileiros

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

Integração local de refugiados e solicitantes de refúgio

Objetivo:

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.

Abrangência:

Os Estados de RR, MT, MTS, GO, TO, RO, AM e o DF

Período de execução:

Janeiro a dezembro de 2019

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 (CBI) a refugiados e solicitantes de refúgio em situação de
vulnerabilidade, conforme previamente estabelecidos, constantes no sistema. No âmbito deste convênio,
também se realizam eventos como: celebração do Dia Mundial do Refugiado, Encontro Nacional da Rede
Solidária para Migrantes e Refugiados (RefeMiR) e Diagnósticos Participativos (Brasília e Roraima) para
identificar demandas e proposições de refugiados(as) e solicitantes de refúgio sobre temas específicos, a fim
de subsidiar o planejamento tanto do ACNUR quanto das entidades da sociedade civil.
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O Convênio permite ainda a dinamização da RedeMiR, a publicação do Caderno de Debates e de
Cartilhas diversas de interesse e necessidade dos migrantes e refugiados.
Possibilita, também, o funcionamento do IMDH Solidário, em Roraima, voltado ao atendimento a
mulheres e crianças, o qual atende a uma demanda de milhares de pessoas ao longo de um ano,
necessitadas de apoio e atendimento socioassistencial.

Perspectivas: Renovação do Convênio para 2020 e continuidade do amplo atendimento que ele permite,
principalmente na atenção a venezuelanos, mas sempre aberto a todas as nacionalidades.

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

Migração Laboral IMDH Brasil (IMDH Brasília)

Objetivos:

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.

Abrangência:

Nacional, mas principalmente Distrito Federal e Roraima.

Período de execução:

Novembro de 2017 a novembro de 2019 (com possibilidade de
prorrogação até 30 de abril de 2020).

O foco da parceria com a Fundação 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; 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;
participação e colaboração no Curso em Rede, liderado pela Escola Superior do Ministério Público.
articulação interinstitucional e sensibilização de potenciais empregadores, dentre outras.

Perspectivas: O segundo período do Projeto com a Fundación Avina (Brasília) findou em 30 de novembro de
2019 e foi firmado novo período com validade até 30 de abril de 2020.
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3. PROJETO INSTITUTO C&A (RORAIMA)
Título:

Ajuda Humanitária aos refugiados/imigrantes indígenas venezuelanos warao no
Brasil

Objetivo:

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, alimentação e outras
formas de apoio a essa população.

Abrangência:

Roraima (Pacaraima e Boa Vista)

Período de execução:

Janeiro de 2018, com prazo estendido que abrange 2020.

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 de itens para o café da
manhã na Paróquia de Pacaraima; aquisição de alimentos para o café e lanche das crianças no Centro de
Atendimento Infantil de Pacaraima; apoio à documentação e assistência emergencial a pessoas migrantes e
solicitantes de refúgio em Boa Vista; recursos para RH, segundo a necessidade.
O café da manhã para migrantes venezuelanos é uma parceria do IMDH (provendo quantidade
expressiva de alimentos) com a Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Pacaraima, que, diariamente, fornece
café da manhã a mais de 1.000 pessoas migrantes e solicitantes de refúgio, dentre eles muitos warao.
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. Foi também construído um espaço com banheiros e chuveiros na casa da acolhida AME, em
Pacaraima.

Perspectivas: Ainda restam alguns recursos deste projeto os quais serão destinados às finalidades previstas
no acordo, em favor dos migrantes e refugiados venezuelanos, tanto na entrada quanto em sua integração
no País.

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

Parceria para cessão de espaço ao escritório do IMDH Solidário

Objetivo:

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.

Abrangência:

Boa Vista (Roraima)

Período de execução:

Prazo indeterminado

O IMDH solidário, como é chamada a extensão do IMDH em Boa Vista, está bem instalado e
continua o atendimento e os serviços amplos que alcança prestar a mulheres e crianças migrantes e
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refugiadas venezuelanas e eventualmente de outras nacionalidades.
Com o fluxo intenso de migrantes que continua chegando a Roraima a atuação do IMDH é sempre
mais justificável e necessária. Esta parceria é de grande valor e beneficia milhares de pessoas. Em 2019
foram atendidas 6381 pessoas. É um imenso trabalho que, graças a Deus e aos parceiros, pode continuar.
Perspectivas: Continuidade do Projeto em 2020, com alguma ampliação no atendimento às crianças.

5. PARCERIA COM ONU MULHERES (RORAIMA)
Título:

Bolsas subsistência para mulheres em situação de vulnerabilidade em
Boa Vista/RR

Objetivo:

Conceder bolsas subsistência a mulheres venezuelanas em situação de
exploração, vítimas de violência ou em alta vulnerabilidade.

Abrangência:

Roraima

Período de execução:

Agosto a dezembro de 2019

Após concluído o Projeto ONU Mulheres 2018, alguns meses mais tarde, iniciaram-se as tratativas
para o desenvolvimento de outro projeto, com algumas inovações, durante o ano 2019. O Acordo foi
firmado e o projeto realizado integralmente, concluído em 31 de dezembro de 2019.

Perspectivas: O projeto foi concluído. Para 2020, avaliaremos a seu tempo a possibilidade de novo projeto,
se ONU Mulheres tiver disponibilidade de recursos.

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

Plano Nacional de Integração Caminhos de Solidariedade: Brasil e Venezuela

Objetivo:

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.

Abrangência:

Nacional

Período de execução:

Início em outubro de 2018 e continuidade em 2019.

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
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Pastoral do Migrante (SPM), Serviço Jesuíta para Migrantes e Refugiados (SJMR) e demais entidades.
O projeto foi inteiramente realizado com ótimos resultados em âmbito nacional. Concluiu-se em
outubro de 2019.
Perspectivas: A eventual continuidade, com inovações em seu escopo, dependerá da definição da entidade
financiadora – a CNBB - para quem foi apresentado o pedido de apoio para 2020, mas a decisão só virá
dentro de certo prazo, após a realização da Campanha da Fraternidade 2020.

7. PROJETO “ATUAÇÃO EM REDE”, EM PARCERIA COM ESMPU E DEMAIS ENTIDADES (NACIONAL)
Título:

Atuação em Rede: capacitação dos atores envolvidos no acolhimento, integração
e interiorização de refugiados e migrantes no Brasil

Objetivo:

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.

Abrangência:

Nacional

Período de execução:

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).
Projeto amplamente desenvolvido, cumpridas todas as etapas e concluído com um encontro
nacional realizado em Brasília, de 20 a 22 de novembro de 2019. Um resultado decorrente deste projeto foi
a orientação a que em todos os Estados ou cidades onde foram realizadas as capacitações, as entidades
procurassem organizar-se em rede para atuar com maior eficácia e também atuar pela promoção de
políticas públicas em favor desta causa das Migrações e do Refúgio.

Perspectivas: O projeto foi cumprido devidamente e encerrado. Em 2020 poderá haver atividades dele
decorrentes, mas não a continuidade do projeto em si. Em Brasília, dia 17 de dezembro de 2019, realizou-se
a primeira reunião para constituir a Rede Migrações DF.

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

Atenção Brasil: fortalecendo a capacidade do governo brasileiro no enfrentamento
ao tráfico de pessoas

Objetivo:

Fortalecer a capacidade do Governo brasileiro para melhor identificar, proteger e
referenciar vítimas de tráfico de pessoas, bem como aumentar o número de

158
investigações, acusações e condenações relacionadas ao crime de tráfico de
pessoas.
Abrangência:

Nacional

Período de execução:

Fevereiro de 2018 a janeiro de 2020

O projeto foi devidamente implementado ao longo de 2020, sob a coordenação do Centro
Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias (ICMPD), com financiamento do Escritório de
Monitoramento e Combate ao Tráfico de Pessoas do Departamento de Estado dos Estados Unidos (JTIP
Office). O IMDH colaborou como 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).
Voltado a oferecer capacitação (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.
Já com o projeto muito avançado, haverá reunião no dia 22 de janeiro com o objetivo de apresentar
o desenvolvimento e os resultados das atividades já finalizadas e as que ainda estão em curso. O IMDH
segue colaborando e participando segundo as possibilidades, mas sempre cumprindo o papel de articulador
junto às entidades da RedeMiR.
Um produto a ser referido é a produção do “Guia de Procedimentos Operacionais Padrão de
Assistência e Referenciamento”, o qual está em fase de revisão pelas entidades que integram o projeto.

Perspectivas: Em 2020 dar-se-á continuidade às atividades previstas e ainda não concluídas.

9. PROJETO UMBRASIL DE ATIVIDADES PSICOPEDAGÓGICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
(RORAIMA)
Título:

Centro de arte-educação e lazer para crianças e adolescentes em contexto
migratório

Objetivo:

Oferecer atividades psicopedagógicas permanentes destinadas a crianças
venezuelanas e brasileiras em situação de vulnerabilidade social.

Abrangência:

Boa Vista (Roraima)

Período de execução:

De março a dezembro de 2019

O projeto partiu de um interesse da UMBrasil de estabelecer parceria para realizar ações
psicopedagógicas com crianças migrantes que chegam a Roraima. Neste sentido foi organizado e viabilizado
o Projeto, em parceria com o IMDH que, por sua vez, buscava um algum parceiro interessado em projeto do
gênero, de modo a oferecer às crianças que vão ao IMDH com as mães para atendimento documental,
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jurídico e laboral tivessem algum atendimento complementar.
O IMDH Solidário foi parceiro permanente no projeto. Agora, na avaliação final, a UMBrasil decidiu
transferir seu projeto para outro local, em Boa Vista, buscando mais espaço e possibilidades de desenvolver
outras atividades no atendimento a crianças. Assim sendo, já nos primeiros meses de 2020, esta parceria se
encerrará.

Perspectivas: O projeto não terá continuidade no espaço atual e, portanto, não haverá possibilidade de
manter a parceria, uma vez que a UMBrasil irá para outro local e com outras atividades.

10. Parceria com o Centro Social Consolata
Título:

Atendimento, educação e lazer para crianças migrantes e refugiadas

Objetivo:

Oferecer às crianças oportunidade de fortalecer a aprendizagem da
língua materna (espanhol), iniciar a aprendizagem do português,
propiciar integração por meio de atividades socio educativas e oferecer
alimentação complementar às crianças.

Abrangência:

Boa Vista - Roraima

Período de execução:

De agosto a dezembro de 2019

O Projeto, iniciado em agosto de 2019, é executado pele entidade “Fé e Alegria”, dos Jesuítas e tem
como parceiros o IMDH Solidário e a Paróquia da Consolata. Está voltado ao atendimento a crianças e foi
aberto no espaço da Consolata, tendo em vista a quantidade de crianças brasileiras e migrantes que vivem e
circulam neste espaço, bem como a proximidade com a Estação Rodoviária onde centenas de migrantes
chegam diariamente.
Não obstante F&A atenda crianças inscritas e de frequência diária, neste projeto específico abriu a
possibilidade de atendimento classificado como Rotativos, para acolher as crianças que vem ao IMDH
juntamente com as mães para os diversos atendimentos que o Instituto lhes oferece. Não residem nas
proximidades e não tem condições de frequentar regularmente as atividades. Estas crianças, enquanto as
mães são atendidas no IMDH, participam das atividades e recebem alimentação no Projeto Centro Social
Consolata. Eventualmente outras crianças, não somente as que vêm com as mães ao IMDH, participam
como rotativas.
Interessante observar que de agosto a novembro, 2.467 crianças foram atendidas na condição de
rotativas, a grande maioria delas em função de sua ida ao IMDH.
Buscou-se esta parceria justamente para dar a estas crianças uma oportunidade de ocupação,
aprendizagem, lazer e alimentação. E o resultado é altamente apreciável e benéfico para a população
atendida no IMDH.
Perspectivas: Continuidade em 2020, consolidando mais ainda esta parceria, de modo que as crianças que
vem com as mães para o atendimento no IMDH possam ter oportunidade de participar de atividades
educativas, de lazer e também receber alimentação enquanto as mães fazem seus procedimentos
(documentos, trabalho e outros) no IMDH.
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11. Acordo de Doação da Auxilium Foundation (Porticus)
Título:

Assistência e apoio para a Integração de refugiados e migrantes,
particularmente venezuelanos, no Brasil

Objetivo:

Oferecer assistência humanitária, social e de integração a migrantes,
solicitantes de refúgio e refugiados de diversas nacionalidades, mas
particularmente a venezuelanos e venezuelanas, e contribuir para
favorecer sua inserção laboral e sustento pessoal e familiar no Brasil,
dando especial atenção a mulheres e crianças.

Abrangência:

Nacional

Período de execução:

Fevereiro 2019 a fevereiro 2020

O Acordo vem em grande benefício ao atendimento aos venezuelanos, permitindo que pudéssemos
ter funcionários trabalhando no atendimento aos migrantes e refugiados venezuelanos, principalmente em
Roraima. Além disto, prevê a concessão de bolsa subsistência, de apoio em transporte, compra de alimentos
(cesta básica), e outros itens voltados ao atendimento e assistência a esta população.
Foi cumprido em torno de 42% do projeto e não a totalidade, por razões justificáveis. Graças a outros
projetos obtidos em 2019, e também por intercorrências imprevistas que surgiram, não foi possível cumprilo integralmente, razão porque será solicitado ao doador a extensão do projeto até junho de 2020.

Perspectivas: Apresentar em janeiro de 2020 relatório das atividades desenvolvidas e solicitação de
extensão do projeto até 30 de junho de 2020.

12. Parceria com Caritas Arquidiocesana de Brasília
Título:

Acolhia em trânsito e assistência a venezuelanos/as na chácara Raio de
Luz

Objetivo:

Atuação conjunta com Arquidiocesana de Brasília para apoio e
assistência aos migrantes venezuelanos no período em que se
encontram em Brasília, em trânsito para outras regiões do País, no
âmbito do processo de Integração.

Abrangência:

Brasília

Período de execução:

Novembro de 2019 a extensão indeterminada.

No âmbito do Projeto viabilizado pelo Governo em parceria com organizações da Igreja e da
sociedade civil, grupos de venezuelanos são deslocados de Roraima para Brasília e na Capital permanecem
por alguns dias, aguardando a continuidade de sua viagem para diferentes localidades. A Caritas
Arquidiocesana, proprietária da Chácara Raio de Luz, localizada em São Sebastião, assumiu compromisso de
acolher e hospedar estes migrantes e refugiados.
Em entendimento e compromisso com Pe. Carlos, Presidente da Cáritas Brasília, o IMDH firmou
parceria no sentido de viabilizar este projeto. Assim, a partir de novembro 2019, Caritas Brasília e IMDH são
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responsáveis pela acolhida, hospedagem, alimentação, de frequentes grupos de até 50 pessoas, no período
de sua passagem e breve estada em Brasília.
Nos meses de novembro e dezembro foram atendidos 2 grupos: um de 67 pessoas e outro de 66.
Graças às colaborações conseguidas, foi possível atendê-los devidamente. Para a continuidade em 2020,
teremos em janeiro, reunião com os coordenadores desta ação na OP-Acolhida, quando serão definidas
atribuições e também a colaboração da OIM e do ACNUR.

Perspectivas: Continuidade do Projeto, com definição de atribuições entre as várias organizações envolvidas
e também dos apoios com os quais se poderá contar por parte das mesmas.

13 - Membro da Mesa BICE Brasil (Oficina Internacional Católica da Infância)
Título:

Acordo de Cooperação pela Dignidade e Direitos das Crianças e
Adolescentes Brasileiros

Objetivo:

Defender, promover e monitorar os direitos das crianças, adolescentes
e jovens, em trabalho conjunto com instituições católicas no Brasil,
mantendo ativa a articulação com a rede internacional “Bureau
International Catholique de l’Enfance”, principalmente com as mesas da
América Latina: Chile e Argentina.

Abrangência:

Nacional

Período de execução:

Indeterminado

O projeto tem os seguintes objetivos, para os quais o IMDH se esforçará por contribuir em sua efetivação:
-Valorizar o trabalho conjunto das instituições católicas do Brasil, visando contribuir a partir de nossa
identidade e carisma;
- manter ativa a articulação com a rede internacional BICE e com os parceiros latino-americanos: Argentina
e Chile;
- Promover a cultura inclusiva e a Dignidade e Direitos das Crianças e Adolescentes;
- Fomentar que adolescentes e jovens desenvolvam seu protagonismo nas diversas instâncias das
instituições que firmam este Acordo;
- Implementar as linhas de ação previstas no Acordo.

Perspectivas: Continuidade e consolidação do Projeto, buscando oferecer maior colaboração aos
articuladores e fortalecer a atenção a crianças e adolescentes.
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QUADRO SÍNTESE NO QUE SE REFERE A BENEFICIÁRIOS
NOS PROJETOS DO IMDH EM 2019
Projeto

Resultados –
Pessoas
beneficiadas

1

Acolhida, integração e assistência a pessoas refugiadas, solicitantes de
refúgio e apátridas

1260

2

Imigrantes: defesa de direitos e documentação

1205

3

IMDH Solidário, em Roraima: atenção a mulheres e crianças

6.340

4

Trabalho decente, uma via de integração

503

5

Enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de migrantes e
atenção às vítimas

547

Migrantes internos: documentação e orientações

6

146

7

Ação Pastoral da Mobilidade Humana

8

Crianças sem fronteiras, com atenção especial a “bebês a caminho”

497

9

Incidência por políticas públicas e acesso dos imigrantes e refugiados às
políticas existentes

---

10

Apoio e fortalecimento da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados

635

11

Mídia, publicações, eventos e aportes à qualificação do debate público.

1250

12

Acordos, Convênios e Parcerias do IMDH com entidades diversas

TOTAL

2.330

---

14.713

Conclusão
Bem mais ampla é a ação do IMDH, ultrapassando o total de 14.713 pessoas (migrantes,
refugiados, solicitantes de refúgio, migrantes internos, apátridas), diretamente beneficiadas. É amplo
o alcance das ações de advocacy, das publicações, informações, atendimentos, produção e
divulgação de matérias, vídeos, artigos, enfim, um leque de ações que possibilitou ajudar ou
beneficiar, seguramente, mais de 20 mil pessoas. As ações de incidência, por exemplo, produzem
efeitos que se estendem no tempo e cujos resultados não podem ser medidos em estatísticas
numéricas.
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Diante do trabalho realizado, da dedicação de muitos, da ação da equipe do IMDH, do apoio
de tantos benfeitores e benfeitoras, a expressão que emana do nosso coração e de nossa mente é o
agradecimento. 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.
Em tudo 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.
Pedimos a Deus que a alegria do que foi possível realizar seja um estímulo a prosseguir,
ampliar e consolidar ações e a demandar políticas públicas em favor dos refugiados, migrantes,
apátridas, de tantas pessoas que se deslocam, forçadas ou não, pois sempre o fazem em busca de
vida e na esperança de encontrar um lugar, uma lar, uma pátria onde possam 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. E
nos braços e sob a bênção deste Pai prossigamos em nossa missão e compromisso.

Brasília, 31 de março de 2020

Ir. Rosita Milesi
Diretora

