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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
Marileda Baggio, CPF 511.985.760-49
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, Certidão de Casamento ou Certidão 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.
 Estimular e articular com outras organizações ou com voluntários 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 01.01.2020 a
31.12.2020.
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,
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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, comunicador
social, assistente sociolaboral, assessora de diretoria, voluntários e diretoria do IMDH.
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 disso, os que são atendidos
diretamente no IMDH opinam sobre os serviços prestados e dão suas sugestões. As
entidades parcerias da Rede fazem avaliação anual.

Desenvolvimento do Projeto
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 públicoalvo do projeto inclui também venezuelanos que possuem Residência temporária com
base na Portaria Interministerial nº9/2018 ou Residência por tempo indeterminado,
pois avalia-se 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 2020 no Distrito Federal e, eventualmente, em outras
localidades, exceto Boa Vista-RR, onde funciona, desde 2018, o IMDH Solidário, cujos
serviços estão relatados em capítulo específico (Projeto 3). O ano foi marcado pela
pandemia de COVID-19, que gerou uma série de impactos para a população-alvo,
como o fechamento de fronteiras; suspensão temporária de serviços de
documentação; desemprego crescente e/ou redução drástica da renda familiar, com
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consequente dificuldade de suprir necessidades básicas; impacto emocional e
psicossocial negativo; entre outros. Em resposta aos desafios deste contexto, o IMDH
adaptou suas formas de atuação, priorizando atendimentos remotos; buscando
recursos adicionais para suprir as necessidades emergenciais da população-alvo; e
promovendo o protagonismo de pessoas refugiadas e migrantes e o fortalecimento de
vínculos comunitários, conforme será relatado a seguir.
1.2 Perfil da População Beneficiada pelo Projeto
Em 2020, os Setores de Integração e Proteção de Refugiados atenderam 2.740
pessoas, representando um aumento de 117% em relação ao total de atendidos no
ano anterior. Como as fronteiras brasileiras permaneceram fechadas por quase todo o
ano, a maior parte das pessoas chegaram ao Brasil antes de 2020 (ver Tabela 1.1),
ainda que 71% delas tenham sido atendidas pelo IMDH pela primeira vez neste ano
(ver Tabela 1.2).
Tabela 1.1 - Ano de chegada ao Brasil
Ano de chegada ao Brasil

Nº de pessoas

%

2020
2019
2018 ou antes
Não informado

245
691
851
953

9%
25%
31%
35%

Fonte: Banco de dados do IMDH

Tabela 1.2 – Ano do primeiro atendimento pelo IMDH
Ano do primeiro
atendimento pelo IMDH

Nº de pessoas

%

2020
2019
2018 ou antes

1953
553
234

71%
20%
9%

Fonte: Banco de dados do IMDH

O perfil da população atendida em termos de nacionalidade e composição
demográfica, demonstrado a seguir, retrata que, mesmo no contexto de pandemia,
houve continuidade e acentuação da tendência observada desde 2018: com as
dificuldades de integração local enfrentadas em Roraima e a falta de perspectivas de
normalização da situação na Venezuela, é crescente o número de pessoas que
continua o trajeto migratório rumo a outras regiões brasileiras, dentre as quais figura o
Distrito Federal. Esse movimento de interiorização ajuda a compreender o expressivo
aumento no número de pessoas beneficiadas pelo projeto, mesmo com a redução do
número de novas chegadas ao Brasil, decorrente do fechamento de fronteiras. Nesse
contexto, a proporção de nacionais da Venezuela no total de pessoas atendidas
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alcançou 83% em 2020, em trajetória pronunciada de alta: de 23% em 2018 para 61%
em 2019.
Com relação aos demais países, também houve continuidade da tendência
observada em anos anteriores, isso é, a redução no número de novas chegadas,
mesmo já havendo comunidades bem estabelecidas em Brasília. Assim, a proporção de
pessoas provenientes de outros países de origem foi a seguinte: Cuba (3%), Paquistão
(2%), Bangladesh (1%), Síria (1%), Gana (1%) e outros (9%) (percentuais calculados a
partir dos dados constantes na Tabela 1.3).
Mapa 1 – Países de origem das pessoas atendida

Fonte: IMDH

No que diz respeito à condição migratória, 38% são solicitantes de refúgio, 54% são
venezuelanos com residência temporária ou por tempo indeterminado, 3% são
refugiados e 5% são dependentes nascidos no Brasil (percentuais calculados a partir
dos dados constantes na Tabela 1.3).
Tabela 1.3 - Distribuição por nacionalidade e condição migratória

País de Nacionalidade

Afeganistão
Angola
Argentina
Bangladesh
Colômbia

Solicitantes de
Refúgio

Refugiados

Res. Temp.
(Portaria 9/2018)
ou tempo
indeterminado

1
3
1
29
13

6
1
0
1
1

0
0
0
0
0

Nº Total de
Pessoas
Atendidas
7
4
1
30
14
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Costa do Marfim
Cuba
Egito
Espanha
Etiópia
Filipinas
Gâmbia
Gana
Guiné (Conacri)
Guiné-Bissau
Iêmen
Índia
Iraque
Líbano
Macedônia
Mali
Marrocos
Mauritânia
México
Níger
Nigéria
Palestina
Paquistão
Peru
Rep. Dem. do Congo
Rússia
Senegal
Síria
Sudão
Tanzânia
Togo
Tunísia
Turquia
Uganda
Venezuela**

1
87
3
1
1
1
1
14
5
8
1
13
2
4
1
1
4
2
1
1
4
1
29
6
2
1
10
3
2
2
5
1
5
1
783

0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
5
0
0
17
3
0
1
0
0
0
32

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1471

1
90
3
1
1
1
1
15
5
8
1
14
7
4
1
1
4
2
1
1
4
1
43
6
7
1
10
20
5
2
6
1
5
1
2286

Total de Não Nacionais

1054

91

1471

2616

Brasil*

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

124
2740

Fonte: Banco de dados do IMDH
**Este número não inclui os venezuelanos atendidos em Boa Vista-Roraima.

Quanto ao gênero, o Gráfico 1.1 demonstra que a proporção de mulheres segue
aumentando desde 2017, alcançando 49% da população atendida. Esta tendência se
explica pelo movimento de reunificação familiar de nacionais da Venezuela e também
pelo crescente número de mulheres que encabeçam o projeto migratório e são chefes
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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. Igualmente marcante é a tendência de alta na proporção de crianças e
adolescentes, retratada no Gráfico 1.2.
Gráfico 1.1 – Distribuição por gênero – Comparativo 2017 a 2020

Fonte: Banco de dados do IMDH

Gráfico 1.2 – Distribuição por faixa etária – Comparativo 2018 a 2020

Fonte: Banco de dados do IMDH

Com relação ao estado de residência das pessoas atendidas, houve a prevalência
do Distrito Federal (81%), seguido por Goiás (7%) e Acre (4%). Destaca-se que, das
2.213 pessoas atendidas no DF, 1.648 declararam residir nesta UF, conforme
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demonstrado no Gráfico 1.3. As demais pessoas estavam em trânsito por Brasília e
foram abrigadas na Casa de Passagem Raio de Luz.
Gráfico 1.3 – Localidade de Residência no DF

Fonte: Banco de dados do IMDH

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. Com a necessidade de isolamento
social imposta pela pandemia em 2020, as formas remotas foram priorizadas, zelando
para não haver prejuízo na qualidade dos serviços prestados.
Desde o primeiro atendimento, 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). No contexto da
pandemia, também teve grande relevância a orientação e apoio para obtenção do
Auxílio Emergencial, fornecido pelo Governo Federal para apoiar o sustento da parcela
mais economicamente afetada.
A maior parte dos refugiados e imigrantes que se enquadravam nos critérios para
concessão do auxílio governamental logrou recebê-lo. Porém, como o valor nem
sempre era suficiente para suprir as necessidades básicas das famílias, o IMDH
também forneceu assistência de diversas outras formas, conforme sintetizado na
Tabela 1.4.
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Tabela 1.4 - Acolhida e Apoio Socioassistencial – Atendimentos prestados
Tipo de atendimento

Nº de atendimentos
prestados

Acolhimento temporário
574
Auxílio alimentação
791
Auxílio Transporte
655
Bolsa Subsistência
1152
Cesta Básica
1738
Compra de medicamentos
36
Doações de móveis, roupas, etc.
116
Encaminhamento para Albergue
28
Encaminhamento para CRAS/CREAS
509
Encaminhamento para SUS
248
Enxoval ou itens para crianças
388
Orientação sobre temas diversos
5071
Outros apoios de saúde
26
Total de atendimentos prestados
11.332
Obs.: Trata-se de registro de atendimentos, portanto a mesma pessoa pode ter
recebido atendimento diversas vezes.
Fonte: IMDH

A seguir destacamos as principais formas de apoio prestadas em 2020, oferecendo
mais informações sobre o perfil demográfico dos beneficiários de cada uma delas.
1.3.1 Bolsa subsistência
Às pessoas em situação mais acentuada de vulnerabilidade, o IMDH forneceu apoio
socioassistencial direto, com destaque para a concessão de auxílio financeiro
emergencial para múltiplos propósitos (Bolsa Subsistência), por períodos entre 1 e 6
meses, conforme critérios de vulnerabilidade, que consideram questões como: tempo
desde a chegada à Brasília; 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).
Antes da pandemia, o procedimento padrão para concessão da ajuda dependia da
realização de entrevista presencial para avaliação da vulnerabilidade – processo que
passou a ser realizado por telefone, para respeitar a necessidade de isolamento social.
Também por isso, priorizou-se a concessão do auxílio via transferência bancária – por
meio do cartão emitido pelo Social Bank, em parceria com o ACNUR, ou em conta
bancária de titularidade do ponto focal da família beneficiada com a bolsa
subsistência.
Dessa forma, em 2020, 724 pessoas foram beneficiadas com a concessão da bolsa
subsistência, representando um aumento de 71% no número de beneficiários em
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comparação com o ano anterior. 88% das ajudas foram concedidas com recursos
provenientes do Convênio firmado entre IMDH e ACNUR, 5% com a Porticus, 4% com a
Fundação Avina e 3% de outras fontes mobilizadas pelo instituto. A Tabela 1.5 retrata
o perfil demográfico dos beneficiados:
Tabela 1.5 - Pessoas assistidas com bolsas subsistência (exceto Roraima)

Faixa etária

Masculino
Feminino
Total
em
em %
em números
em %
em números
números
69
21%
51
13%
120
114
36%
114
28%
228
132
41%
220
54%
352
5
2%
19
5%
24
320
44%
404
56%
724*
Venezuela (94%), Cuba (3%), Síria (1%), Índia (1%), Outros (1%).

0 a 4 anos
5 a 17 anos
18 a 59 anos
60 anos ou mais
Total:
Países de
origem:
*Obs.: Esse número não inclui as pessoas atendidas em Roraima.

em %
17%
31%
49%
3%
100%

Fonte: Banco de dados do IMDH

1.3.2 Apoio financeiro para alimentação
Em meio à pandemia de Covid-19, a distribuição de cestas básicas físicas tornou-se
mais difícil. Em resposta, o IMDH passou a fornecer uma nova modalidade de auxílio
financeiro (via transferência bancária), para que as famílias pudessem adquirir
alimentos em mercados próximos de suas residências. Os beneficiários que ainda não
possuíam conta bancária foram orientados sobre como abrir uma "Conta Fácil". Dessa
forma, buscou-se também promover a bancarização da população atendida, além de
lhes assegurar ampla liberdade de escolha na alocação dos recursos.
Para financiar essa atividade, o IMDH promoveu campanhas de arrecadação junto
à sociedade. No total, foram fornecidos 106 auxílios, contemplando 274 pessoas, entre
março e dezembro. A nova modalidade permitiu beneficiar pessoas que viviam em
outras cidades. Assim, foram apoiadas pessoas residentes nas seguintes localidades:
Água Fria de Goiás-GO; Águas Lindas de Goiás-GO; Brasília-DF, Campos Dos
Goytacazes-RJ; Cuiabá-MT; Dourados-MS; Goiânia-GO; Novo Gama-GO; PirenópolisGO; Valparaíso de Goiás-GO.
Ademais, entre os meses de outubro e dezembro, o IMDH estabeleceu parceria
com a Organização Internacional para as Migrações (OIM) para a execução do Projeto
“Resposta Covid-19: Assistência Direta a Migrantes e Refugiadas(os) para
Alimentação e Itens Básicos”, financiado pelo Escritório de População, Refugiados e
Migração (PRM) do Departamento de Estado dos Estados Unidos.
O projeto teve por objetivo suprir de forma emergencial e temporária a demanda
por gêneros alimentícios e bens de primeira necessidade da população migrante em
situação de vulnerabilidade impactada pela pandemia de COVID-19 no Brasil. Para
tanto, realizou-se transferência de renda, utilizando-se do mecanismo de “vale-
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alimentação” no valor de R$530,00 para famílias ampliadas, com uma única parcela,
ou no valor de R$130,00 para indivíduos, também com uma única parcela. A
transferência foi incondicional (não sendo necessário cumprir nenhuma atividade
antes, durante ou depois do benefício) e restrita (podendo ser utilizada para aquisição
de alimentos e itens básicos nos estabelecimentos cadastrados, vetado a compra de
cigarros ou bebidas alcoólicas).
O IMDH foi um dos parceiros implementadores do projeto no Distrito Federal.
Foram distribuídos 99 cartões “Vale Alimentação”, beneficiando 297 pessoas. A Tabela
1.6 retrata o perfil demográfico dos beneficiados:
Tabela 1.6 - Pessoas assistidas com auxílio alimentação/itens básicos – Projeto
OIM
Faixa etária
0 a 4 anos
5 a 17 anos
18 a 59 anos
60 anos ou mais
Total:
Países de
origem:

Masculino
Feminino
Total
em
em %
em números
em %
em números
em %
números
23
17%
21
13%
44
15%
43
32%
44
27%
87
29%
66
49%
93
57%
159
54%
3
2%
4
3%
7
2%
135
45%
162
55%
297
100%
Venezuela (90%); Outros (10%), incluindo: Afeganistão, Benim, Cuba,
Gana, Guiné (Conakri), Haiti, Paquistão, Peru e Uganda
Fonte: Banco de dados do IMDH

1.3.3 Distribuição de itens básicos
O IMDH mantém uma campanha permanente de coleta de donativos junto à
sociedade brasiliense, que, em 2020, beneficiou 863 pessoas com doação de cestas
básicas. Ademais, com vistas a suprir as necessidades emergenciais aumentadas em
razão da pandemia, no âmbito do Convênio firmado com o ACNUR, o IMDH também
apoiou 2.703 pessoas com a distribuição de itens básicos no Distrito Federal, Acre e
Roraima, conforme detalhado na Tabela 1.7.
Tabela 1.7 - Pessoas beneficiadas com distribuição de itens básicos – Projeto ACNUR
Cidade
Brasília - DF
Rio Branco - AC
Pacaraima - RR
Boa Vista - RR
(IMDH Solidário)

Itens distribuídos
Cesta básica, fraldas e leite em pó
Cesta básica
Cesta básica
Cesta básica, fraldas e leite em pó
Total
Fonte: Banco de dados do IMDH

Nº de pessoas
beneficiadas
582
414
457
1250
(ver capítulo 3)
2703
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1.3.4 Apoio a migrantes e refugiados indígenas da etnia 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 seus hábitos culturais, segundo legislações internacionais
e nacionais de proteção.
À época, um grupo se estabeleceu nas imediações da rodoviária interestadual,
onde permaneceu ao longo de todo o ano de 2020, vivendo em acampamentos
improvisados, em condições precárias e tendo como principal fonte de renda a
mendicância. A situação de vulnerabilidade e os riscos de proteção a que estavam
expostos se agravaram com a pandemia. Por essa razão, o IMDH se articulou com
outros atores para prestar atendimento ao grupo, com vistas a suprir necessidades
fundamentais, como alimentação, documentação, moradia, higiene, entre outros.
Buscando atender as demandas emergenciais, mas também alcançar soluções
duradouras, o Instituto atuou em duas frentes: prestando atendimento emergencial
direto aos indígenas (ver Tabela 1.8) e participando de ações de incidência, que
lograram, entre outros, garantir a viabilização de um espaço para estabelecimento de
um abrigo para a comunidade Warao em Brasília, a partir de 2021 (para mais
informações, ver Projeto 9).
Tabela 1.8 – Atendimentos prestados à população indígena Warao em Brasília
Tipo de atendimento
Atendimento Setor de Proteção
Auxílio alimentação (OIM)
Auxílio Transporte (ACNUR)
Bolsa Subsistência (ACNUR)
Cesta Básica
Informação sobre processo
Orientação sobre temas diversos
Orientação sobre documentos
Serviços diversos junto à PF
SISCONARE
Total de atendimentos prestados
Total de pessoas beneficiadas

Nº de atendimentos
prestados
17
54
43
63
47
18
267
107
98
55
769*
66

*Essa tabela apresenta o número de atendimentos considerando a desagregação
dos dados por grupo étnico. Deve-se ressaltar que estes atendimentos também
foram contabilizados nas respectivas tabelas gerais.
Fonte: Banco de dados do IMDH
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1.3.5 Casa de Passagem Raio de Luz, em Brasília
Para além das pessoas atendidas diretamente, o IMDH 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 Capital. Este apoio contempla: alimentação, itens de higiene, produtos de
limpeza e outros itens necessários para o funcionamento da Casa. Em 2020, 574
pessoas migrantes e solicitantes de refúgio provenientes da Venezuela foram acolhidas
na Casa de Passagem.
1.4 Documentação
No âmbito deste projeto, o IMDH tem como objetivo garantir que solicitantes de
refúgio, refugiados e imigrantes venezuelanos tenham acesso a orientações e
informações sobre documentação e registro migratório no Brasil. Neste contexto, em
2020, o instituto prestou auxílio esclarecendo e oferecendo orientações em resposta
às diversas demandas que foram apresentadas. No entanto, com a necessidade de
isolamento social em virtude da pandemia de Covid-19, os atendimentos foram feitos
de forma remota de março a dezembro.
Em março, o atendimento presencial na Polícia Federal foi suspenso em todo o
Brasil. Desta forma, muitas pessoas que tinham agendamento para os meses de março
e abril não puderam ser atendidas e ficaram com o processo de regularização
migratória pendente. Através da Portaria n° 2 de 20 de março de 2020, o CONARE
também suspendeu os serviços presenciais em São Paulo, no Rio de Janeiro e em
Brasília, priorizando assim as formas remotas de atendimento. Da mesma forma, para
não gerar ônus para os refugiados, solicitantes de refúgio e imigrantes, o Ministério da
justiça suspendeu os prazos processuais de refúgio, e com a Portaria n° 1, de 25 de
março de 2020, suspendeu os prazos processuais de outras hipóteses de residência.
No mês de agosto, a Polícia Federal retomou os atendimentos presenciais para
casos considerados emergenciais, realizando o agendamento via e-mail. O Instituto fez
esse intermédio e encaminhou para atendimento pessoas que precisavam com
urgência ter seus documentos emitidos ou renovados para solicitar o Auxílio
Emergencial, apresentar no trabalho ou ter acesso a direitos básicos, que por vezes,
eram dificultados pela falta de documentação válida. Indígenas Warao, que se
encontravam acampados em Brasília também tiveram impasses na obtenção do
Auxílio Emergencial e foram auxiliados com a atualização de seus documentos.
Com a evolução do cenário brasileiro no enfrentamento da disseminação do
coronavírus, foi publicada a Portaria n°18-DIREX/PF em outubro, a qual determinou a
retomada da contagem dos prazos migratórios, e, por consequência, a reabertura da
Polícia Federal para os atendimentos em geral com agendamento na PF através do
site. Portanto, as pessoas que tiveram seus documentos vencidos durante o período
de março a novembro deste ano poderão se regularizar até o dia 16 de março de 2021.
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A seguir, na Tabela 1.9, destacamos os principais atendimentos prestados:
Tabela 1.9 – Atendimentos prestados sobre documentação em Brasília
Tipo de atendimento
Orientação sobre documentos
Serviços diversos junto à PF
SISCONARE
Total de atendimentos prestados

Nº de atendimentos
prestados
1.034
436
134
1.604

Fonte: Banco de dados do IMDH

1.5 Setor de Proteção
As atividades desempenhadas pelo 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, apátridas, solicitantes
do reconhecimento da condição de refugiado e, imigrantes, e (iii) incidência política.
O primeiro eixo trata da 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, dentro da abrangência territorial de atendimento do Instituto;
Pesquisas de país de origem (Country of Origin Information – COI), objetivando
reunir subsídios para a defesa dos casos;
Participação em reunião prévia de análise técnica entre as organizações da
Sociedade Civil, Defensoria Pública da União e ACNUR;
Participação nas Reuniões Técnicas Preliminares, em conjunto com
representantes do Conare, com o fim de avaliar previamente os casos que serão
votados em plenária;
Participação na Plenária do Conare.

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




Orientação jurídica sobre o processo de reconhecimento da condição de
refugiado;
Orientação jurídica sobre o processo de reunião familiar (visto, autorização de
residência e extensão da condição de refugiado);
Representação de refugiados perante o Conare para requerimento de visto para
reunião familiar (manifestação de vontade), autorização de viagem e demais
serviços relacionados ao seu processo de reconhecimento da condição de
refugiado, disponíveis no Sistema SEI;
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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 o processo de naturalização;
Orientações jurídicas diversas;
Encaminhamento à Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Distrito
Federal, quando aplicável;
Realização de atividades de informação e sensibilização.

O terceiro eixo de atuação, que consiste em ações de incidência, será relatado
em espaço próprio por se vincular a projeto específico.
1.5.1 Comitê Nacional para Refugiados (Conare)
O Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) é um órgão colegiado, vinculado ao
Ministério da Justiça e Segurança Pública, que delibera no âmbito de suas reuniões
plenárias sobre as solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil,
bem como casos de extinção, perda ou extensão da condição de refugiado e
autorizações de viagem. Ainda, o Conare realiza reuniões técnicas prévias às reuniões
plenárias, chamadas Reunião Técnica Preliminar como mais um espaço para discussão
com a sociedade civil.
O Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), enquanto organização não
governamental que atua diretamente com refugiados, refugiadas e solicitantes do
reconhecimento da condição de refúgio, atua junto ao Conare representando a
sociedade civil em âmbito territorial específico, a saber: Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Goiás, Rondônia, Acre, Roraima, Amapá, Tocantins e Distrito Federal.
a) Participação em Reuniões Técnicas Preliminares e Plenárias do Conare
A Reunião Técnica Preliminar é um momento de debate, troca de informações e
discussão que reúne o corpo técnico dos membros do Comitê organizações da
sociedade civil. As deliberações feitas na Reunião são encaminhadas à Plenária, para
análise e decisão final.
Nesse contexto, os casos da área de cobertura geográfica do IMDH foram
acompanhados na Reunião Técnica Preliminar, com a análise dos autos processuais no
SEI (Sistema Eletrônico de Informações), a leitura de pareceres, a compreensão dos
áudios das entrevistas e outras atividades pertinentes ao fortalecimento do sistema de
elegibilidade.
Quando verificada alguma questão ou discordância em relação à opinião do
parecer da Coordenação-Geral do Conare, foram desenvolvidas atividades de instrução
processual, junto às equipes técnicas e membros, como a proposta de memoriais,
relatórios de informação de país de origem e, quando demandado, apresentação de
sustentação oral na Reunião Técnica Preliminar e Plenária. Nos casos em que se
identifica não haver fundamentação para deferimento do pedido de refúgio, o IMDH
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vem atuando, como de costume, na busca por outras formas de regularização
migratória.
Em 2020, embora tenham sido realizadas 06 (seis) reuniões plenárias do Conare, as
Reuniões Técnicas Preliminares não precederam todas as plenárias. Com efeito, a 151ª
Reunião Ordinária ocorreu sem a Reunião Técnica Preliminar. Entretanto, não foram
pautados casos de indeferimento do pedido de reconhecimento da condição de
refugiado.
Cabe acrescentar, ainda, que a modalidade das reuniões precisou ser alterada ante
a declaração de emergência em saúde pública em decorrência da pandemia da Covid19, de forma que apenas a 146ª Reunião Ordinária foi realizada na modalidade
presencial.
Tabela 1.10 - Reuniões Ordinárias do Conare, realizadas durante o ano de 2020:
146ª Reunião Ordinária - 31 de janeiro de 2020
147ª Reunião Ordinária - 04 de junho de 2020
148ª Reunião Ordinária - 28 de agosto de 2020
149ª Reunião Ordinária - 25 de setembro de 2020
150ª Reunião Ordinária - 20 de novembro de 2020
151ª Reunião Ordinária - 02 de dezembro de 2020
Fonte: Registros IMDH

Dentre os temas debatidos nas reuniões, além das discussões dos casos concretos,
destacamos a prorrogação da vigência da Nota Técnica que reconhece a grave e
generalizada violação de direitos humanos (GGVDH) na República Bolivariana da
Venezuela, bem como a edição de Notas Técnicas específicas também reconhecendo a
situação de GGVDH na Síria, Afeganistão e Iraque. Dessa forma, os nacionais dos
mencionados países terão o reconhecimento da condição de refugiado prima facie,
dispensada a entrevista de elegibilidade.
Registre-se, também, as discussões acerca do texto da Resolução Conjunta CNIG
CONARE n° 02 de 27 de novembro de 2020, que dispõe sobre a alteração do prazo
“determinado” para “indeterminado” da autorização de residência concedida com
fundamento na Resolução Conjunta n° 01, de 09 de outubro de 2018, bem como sobre
a Resolução Normativa n° 32/2020, que altera os formulários de solicitação de
reconhecimento da condição de refugiado, extensão dos efeitos da condição de
refugiado e formulário para interposição do recurso.
1.5.2 Assistência jurídica extrajudicial
Os processos de regularização migratória e refúgio podem implicar diversas
dúvidas de cunho jurídico, ante 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
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apresentadas. Diante do diagnóstico de casos mais complexos que se apresentaram e
que necessitaram de uma intervenção específica, encaminhamos os casos aos órgãos
responsáveis.
Em 2020, o setor de proteção realizou 579 atendimentos especificamente
jurídicos, o que incluiu, entre outros, orientações específicas sobre o encaminhamento
dos processos de refúgio, orientações jurídicas gerais, encaminhamentos à Defensoria
Pública da União e representações perante o Conare para autorizações de viagem.
Destacam-se, ainda, os encaminhamentos ao Conare, realizados por meio do envio
de planilha com a indicação de informações atualizadas sobre solicitantes de refúgio
que ainda não haviam sido entrevistados pelo Comitê. Essa demanda surgiu a partir de
solicitação apresentada pelo próprio Conare.
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.
No ano de 2020, o Setor de Proteção realizou 45 atendimentos de orientação para
reunião familiar, fornecendo orientações jurídicas sobre pedido de manifestação de
vontade para reunião familiar, visto temporário, extensão dos efeitos da condição de
refugiado, dentre outros questionamentos sobre o tema.
Cumpre acrescentar que a partir de 17 de março, ante a declaração de emergência
em saúde pública em decorrência da pandemia do Covid-19, o Governo Brasileiro
editou diversas Portarias determinando o fechamento das fronteiras terrestres, aéreas
e marítimas, o que reduziu drasticamente a busca por atendimentos para Reunião
Familiar e, quando realizados atendimentos nesse período, adotou-se a modalidade
remota (e-mail, telefone e WhatsApp).
Dessa forma, foram atendidas 32 pessoas, sendo 21 nacionais do Paquistão,
conforme gráfico a seguir:

21

Gráfico 1.4 – Atendimentos sobre reunião familiar – Distribuição por nacionalidade

Fonte: Banco de dados do IMDH

b) Orientação sobre pedidos de naturalização
A partir da declaração de emergência em saúde pública, a Polícia Federal editou
Mensagem Oficial Circular que suspendeu, a partir de 16 de março, o processamento
dos pedidos de Naturalização. Na ocasião, os pedidos eram formulados
presencialmente sendo esta modalidade alterada a partir de novembro de 2020, com a
implementação do Sistema Naturalize-se. Entretanto, apesar da suspensão do
processamento dos pedidos pela Polícia Federal, foram realizadas 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.
Assim, no ano de 2020 foram realizados 31 atendimentos referentes à
naturalização, sendo 29 pessoas atendidas, conforme gráfico a seguir:
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Gráfico 1.5 – Atendimentos sobre naturalização– Por condição migratória

Fonte: Banco de dados do IMDH

1.5.3 Atividades de Informação e Sensibilização
A pandemia da Covid-19 impôs a adoção de medidas de distanciamento e
isolamento social como forma de evitar a propagação do vírus.
A partir desse cenário, o IMDH promoveu reuniões semanais, às sextas-feiras, com
migrantes, refugiados e solicitantes da condição de refugiado por meio da plataforma
virtual Zoom. A atividade, denominada “Vencendo dúvidas de Migrantes e
Refugiados” se propôs a responder as principais dúvidas e demandas da população de
interesse, bem como promover um espaço de trocas e diálogos entre a Instituição e os
próprios migrantes, refugiados e solicitantes da condição de refugiado.
Foram realizadas 21 reuniões durante o ano de 2020. As principais questões
apresentadas estavam relacionadas a dificuldades de acesso, saque ou ao bloqueio do
Auxílio Emergencial, renovação e validade de documentos, diferenças entre solicitação
de Residência e Refúgio, situação das fronteiras, alteração da condição migratória
(Refúgio e Residência), reunião familiar e acesso a direitos. Ao longo das reuniões,
contamos com a participação de 37 pessoas, sendo 35 nacionais da Venezuela.
Um aspecto muito importante acerca dessa atividade reside na promoção, pelo
IMDH, de um espaço de partilha e fortalecimento comunitário do público de interesse,
permitindo a troca de experiências e informações. Em diversos momentos observamos
uma postura de ajuda mútua, sendo as dúvidas respondidas pelos próprios migrantes,
refugiados e solicitantes de refúgio.
1.5.4 Atividades em conjunto com o ACNUR
Além das atividades descritas, realizadas em conjunto com o público de interesse e
órgãos públicos, o setor de proteção do IMDH também realizou, no decorrer do ano de
2020, diversas atividades em conjunto com o Alto Comissariado das Nações Unidas
para Refugiados – ACNUR.
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Entre essas atividades, destacamos a participação em reuniões do Setor de
Proteção, Subsetor de Proteção à Criança e Adolescente e Grupo de Trabalho Indígena
da Plataforma R4V – Resposta a Venezuelanos e Venezuelanas.
No âmbito da mencionada plataforma, o setor de proteção também participou de
reuniões para construção, capacitação e discussão de resultados das enquetes
(assessments) sobre Crianças e Adolescentes venezuelanas no contexto da Covid-19 e
Despejos. As atividades, promovidas pelo UNICEF e ACNUR, respectivamente, se
tornaram importante instrumento para o monitoramento das necessidades e
desenvolvimento de estratégias para mitigação dos riscos aos quais os nacionais da
Venezuela foram expostos durante o contexto de pandemia.
Outra atividade igualmente importante se refere ao Diagnóstico Participativo, que,
em 2020 foi realizado pelo ACNUR, com o apoio do setor de proteção. Em momento
prévio, o ACNUR promoveu um treinamento geral sobre aspectos da atividade, que
contou com a participação do setor de proteção do IMDH, da Cáritas Brasileira e
Aldeias Infantis.
No DF, o Diagnóstico Participativo foi realizado em 10 de outubro, na Faculdade
Fortium, em São Sebastião. Na ocasião, foram trabalhados aspectos referentes à
inserção no mercado de trabalho, regularização migratória e reunião familiar, sendo
proporcionado espaço para escuta e construção conjunta com um grupo de mulheres
venezuelanas, com idade acima de 40 anos.
Avaliação dos Resultados
O ano de 2020 foi marcado por grandes desafios, principalmente no tocante à
pandemia da COVID-19, a necessidade de adoção de medidas de distanciamento e
isolamento social, o fechamento de fronteiras e a perda dos meios de subsistência de
parcela importante da população atendida. Avaliamos que o IMDH conseguiu amenizar
esses efeitos, proporcionando canais de atendimento remoto às demandas do públicoalvo (WhatsApp, e-mail e telefone) e promovendo atividades que, mesmo
virtualmente, aproximassem as pessoas de interesse. Assim, os serviços essenciais de
apoio socioassistencial, orientação e informação ao público, bem como os esforços de
incidência continuaram e, em 2020, o número de pessoas beneficiadas pelo projeto
mais do que dobrou em comparação com o ano anterior. A despeito de todos os
esforços, desafios persistem e devem se intensificar em 2021, notadamente, a
documentação das pessoas que têm ingressado irregularmente no Brasil devido ao
fechamento das fronteiras; a grande demanda reprimida de renovação de
documentos; e a garantia da subsistência da parcela mais vulnerável da população,
com o término do Auxílio Emergencial.
Total de pessoas beneficiadas: 2.740
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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 01.01.2020 a 31.12.2020.
Descrição das Ações:





Prestar serviços de atendimento a imigrantes, encaminhamento a serviços
públicos, dar orientações gerais e sobre defesa de direitos;
Prestar assistência a imigrantes em busca de sua regularização migratória;
Prover atendimentos a imigrantes que se encontram em situação de risco social ou
pessoal; e,
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

2. Introdução
O projeto abrange migrantes com autorização de residência temporária ou por
prazo indeterminado, e outras pessoas de interesse (crianças nascidas no Brasil, filhas
de imigrantes), indocumentados, estudantes, naturalizados, portadores de visto
diplomático e residentes por reunião familiar (exceto os que realizam pedido de
extensão da condição de refugiado).
Embora haja um grande número de venezuelanos presentes no Brasil na
condição de imigrantes, no Relatório Geral do IMDH todos eles estão incluídos no
Projeto 1, que contempla refugiados, solicitantes de refúgio e pessoas de interesse,
seguindo o entendimento do ACNUR.
Com o objetivo de acolher, prestar assistência e promover a integração social,
comunitária e econômica dos imigrantes, o IMDH auxilia na regularização migratória e
renovação de documentos vencidos, apoia a busca por emprego, incentiva o
aprendizado da língua portuguesa, além de orientar sobre acesso aos serviços públicos
e prestar apoio socioassistencial. Dessa forma, mesmo imigrantes já regularizados,
retornam ao IMDH quando precisam de apoio ou novas orientações.
O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do COVID-19, a qual intensificou a
vulnerabilidade social de muitos migrantes e refugiados no Brasil. De forma a garantir
os atendimentos emergenciais e seguir as regras de biossegurança, a partir do mês de
março, o IMDH adotou o regime de trabalho em home office. Dessa forma, os
atendimentos que eram feitos pessoalmente passaram a ser realizados via telefone,
WhatsApp e e-mail e outros canais de comunicação institucional.
2.1

Perfil da População Atendida

A seguir, encontram-se as tabelas e gráficos referentes ao perfil da população
imigrante atendida no DF e em outras regiões do País.
Tabela 2.1 – Imigrantes atendidos/as, por nacionalidade
País de
Nacionalidade
Argentina
Bangladesh
Benim
Bolívia
Brasil*
Burundi
Camarões
Chile
Colômbia
Congo - Brazzaville

Nº de
Pessoas
8
50
2
14
35
1
1
4
19
1

País de
Nacionalidade
Haiti
Índia
Líbano
Marrocos
Nigéria
Palestina
Paquistão
Paraguai
Peru
Porto Rico

Nº de
Pessoas
284
6
1
1
9
1
21
4
6
1

26
Cuba
Egito
Equador
Gana
Guiné (Conakri)
Guiné-Bissau

28
4
3
31
3
2

Portugal
Rep. Dem. do Congo
Senegal
Síria
Togo
Total

1
6
7
1
2
557

Fonte: Banco de Dados do IMDH
*Crianças nascidas no Brasil, filhas de imigrantes.

Enquanto em 2019 foram atendidos 1.205 imigrantes, em 2020 houve uma
redução, tendo sido atendidas 557 pessoas. Esta mudança está relacionada às medidas
de prevenção a COVID-19, como a suspensão de serviços pela Polícia Federal, o
fechamento das fronteiras terrestres, e também à redução significativa no
atendimento a nacionais do Haiti. A Embaixada do Haiti no Brasil suspendeu em 2020 a
intermediação de instituições brasileiras nos processos de emissão e renovação do
passaporte haitiano.
Gráfico 2.1 – Imigrantes atendidos/as, por nacionalidade em 2020

Fonte: Banco de dados do IMDH

A maior parte dos imigrantes atendidos continua sendo de nacionalidade
haitiana (284 pessoas), o que corresponde a 51%, do total dos atendimentos. O IMDH
possui uma relação próxima com a comunidade haitiana, sobretudo por intermediar a
obtenção de documentos consulares junto a Embaixada, salvo a renovação ou emissão
de passaportes.
A relação de brasileiros atendidos refere-se a filhos de imigrantes, nascidos no
Brasil, que receberam atendimento do IMDH, de acordo com a necessidade e situação
de vulnerabilidade em que suas famílias se encontram.
Ao desagregar os dados por gênero, observa-se a partir de 2018, um aumento
crescente de atendimentos à população feminina:
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Gráfico 2.2 – Imigrantes atendidos/as - por gênero (Comparativo anual - 2018 a 2020)

Fonte: Banco de dados do IMDH

Os processos de reunificação familiar em diversas regiões do país através do
programa de interiorização contribuíram para mudanças importantes no perfil
demográfico de migrantes residentes ou em trânsito pelo DF, como o aumento
considerável na proporção de mulheres. Este aumento também está relacionado ao
processo de feminização das migrações, com a intensificação da participação das
mulheres como protagonistas nos fluxos migratórios internacionais.
Importante ressaltar que mulheres/meninas e homens não vivenciam a
migração ou o processo de integração na sociedade receptora da mesma forma. De
modo particular, as mulheres estão à frente das tarefas domésticas, do cuidado das
crianças, do acompanhamento de pessoas com necessidades especiais; são as que
mais sofrem com a violência baseada em gênero, abuso emocional e sexual, e, as que
enfrentam maiores dificuldades de inserção laboral no mercado de trabalho formal.
Sublinhamos que a atenção a mulheres e crianças é uma das prioridades do
IMDH nos atendimentos de assistência emergencial e demais projetos desenvolvidos.
Gráfico 2.3 – Imigrantes atendidos/as - por faixa etária (Comparativo 2018 a 2020)

Fonte: Banco de dados do IMDH
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Nota-se uma queda no percentual de crianças e adolescentes atendidos no
Instituto e um pequeno aumento no número de adultos entre 18 e 59 anos asssitidos.
Esses dados evidenciam que a maior parte da população imigrante atendida integra a
“população economicamente ativa” e buscam inserção, no mercado de trabalho. Esse
é um fator interessante, visto que a migração tem grande capacidade de contribuir
com o desenvolvimento econômico da comunidade de acolhida.
A longo de 2020, mesmo imigrantes que residem em outros estados do Brasil
buscaram atendimento remoto no IMDH, sobretudo na área de documentação e apoio
socioassistencial. Em muitos casos, essas pessoas foram orientadas à buscarem outras
organizações da RedeMiR mais próximas de sua localidade. Outros serviços prestados
à distância foram realizados via correio. Por este meio, por exemplo, apoia-se os
haitianos na solicitação de documentos consulares junto à Embaixada do Haiti, em
Brasília.
Tabela 2.2 – Imigrantes atendidos/as, segundo a UF de residência
UF
Acre
Distrito Federal
Goiás
Minas Gerais
Mato Grosso
Paraná
Rio de Janeiro
Rondônia
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
São Paulo
Não informado
Total

Nº de Pessoas
1
358
10
1
2
36
5
2
25
28
34
55
557

Fonte: Banco de Dados do IMDH

Gráfico 2.4 – Imigrantes atendidos/as, segundo a localidade de Residência no DF

Fonte: IMDH
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Do total de migrantes atendidos em 2020, 64% moravam no DF (358 pessoas) e
26% em diferentes UF’s, foram atendidos remotamente (144 pessoas). Cerca de 10%
dos beneficiários (55 pessoas) não informaram o local de residência.
No que se refere aos imigrantes que residem no DF, de acordo com o
informado na ocasião do último atendimento prestado, a maior concentração de
imigrantes reside nas regiões administrativas de Taguatinga, Samambaia e Varjão
(39%), como é possível ver no gráfico abaixo. Contudo, não é possível afirmar que os
assistidos continuam morando nessas regiões específicas, ou mesmo se permanecem
no Distrito Federal.
2.2 Atendimentos prestados:
O IMDH atua em 5 eixos diferentes: apoio socioassistencial; integração
educacional e cultural; proteção, documentação; trabalho emprego e geração de
renda; e, incidência. Relataremos aqui a atuação nos 3 primeiros eixos, pois o de
trabalho, emprego e geração de renda e incidência, têm seus relatórios específicos.
Os atendimentos são realizados em resposta às necessidades que os imigrantes
demandam. No primeiro contato, os beneficiados recebem orientações sobre políticas
públicas brasileiras, sobre o aprendizado da língua portuguesa, sobre como obter a
documentação básica, tal como o CPF. No contexto da pandemia, a entrega de
folhetos, cartilhas e outros materiais contendo essas orientações foi adaptada, tais
informações foram compartilhadas através de folhetos digitais, links de websites,
entre outros.
a. Apoio socioassistencial, integração educacional e cultural
O atendimento de “Orientação”, que é o mais frequente, engloba diversos
assuntos tais como: esclarecimentos de dúvidas, atualização de dados cadastrais,
informações e outros temas que possamos esclarecer. É importante destacar que, em
2020, o governo brasileiro instituiu o Auxílio Emergencial, um benefício para pessoas
desempregadas, trabalhadores informais e de baixa renda, visando assegurar uma
renda mínima para famílias em situação vulnerável, na tentativa de amenizar os
efeitos da pandemia do COVID-19. Nesse sentido, o IMDH realizou uma quantidade
significativa de atendimentos de “Orientação” relativos a informações gerais e
cadastro do benefício.
Tabela 2.3 - Atendimentos prestados por eixos
Eixos
Apoio
Socioassistencial

Atendimento ou serviço prestado
Orientações gerais
Auxílio Transporte
Auxílio Alimentação*
Doação de Cesta Básica

Atendimentos
729
22
15
114
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Integração
Educacional e Cultural

Doações de móveis, roupas, etc.
Encaminhamento para albergue
Encaminhamento para SUS
Encaminhamento para CRAS/CREAS
Aulas de Português

8
3
37
47
64

Encaminhamento para estudos
Orientações sobre Revalidação de Diplomas e Títulos
Atividades Interculturais e de lazer*

14
8
13

Fonte: Banco de dados do IMDH
*Para mais informações consultar Projeto 1.

O atendimento “encaminhamento aos Centros de Referência e Assistência
Social (CRAS)”, visou, em grande parte, prestar informações referentes ao cadastro no
CadÚnico para acesso ao Programa Bolsa Família e ao Auxílio Emergencial, bem como
a outros apoios socioassistenciais de emergência, e, o encaminhamento de idosos para
o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Vale ressaltar, que, assim como outros
órgãos, o CRAS fechou durante parte do ano e teve algumas atividades suspensas,
outras continuaram de forma remota. Assim, o atendimento se viu prejudicado e sem
possibilidades de atender às altas demandas de apoio desta natureza que ampliaram
durante a pandemia.
O atendimento “Encaminhamento para albergue” refere-se ao
encaminhamento de pessoas em situação de rua às unidades públicas de acolhimento
institucional do GDF, onde podem se abrigar temporariamente. Na área de saúde, de
maneira geral, os imigrantes conseguem acesso aos serviços públicos através do
Sistema Único de Saúde (SUS). O ano em epígrafe, mais uma vez, se mostrou um ano
atípico, dado que os centros de saúde e hospitais passaram a atender apenas casos
urgentes em virtude da superlotação de hospitais e centros públicos de saúde.
Muitos itens domésticos e alimentos doados pelo IMDH, são obtidos através de
campanha permanente de coleta de donativos junto à comunidade. Durante o período
de pandemia e com a suspensão dos serviços presenciais, além da distribuição
cautelosa das cestas básicas físicas, observando as medidas de distanciamento social,
foi estabelecida doação de cesta básica financeira, onde o valor foi depositado
diretamente na conta bancária do beneficiário.
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 a materiais, a cursos e
aos parceiros do IMDH que oferecem esta oportunidade. Durante o ano, foram
divulgadas oportunidades de aprendizado à distância, assim como oportunidades de
cursos de capacitação. Ademais foram realizados atendimentos de “encaminhamento
para estudos”, relativos às informações sobre matrícula em escolas de ensino
fundamental e médio, universidades e inscrição no Exame Nacional de Ensino Médio
(ENEM), vestibular, ENCCEJA e outros. O mesmo ocorre com o atendimento de
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“revalidação de diplomas e títulos”, em que o IMDH orienta e encaminha às
instituições que realizam ou facilitam o processo.
Por fim, nota-se que as medidas de segurança adotadas pelo IMDH como o
atendimento remoto tiveram impacto direto na redução de alguns serviços, como o de
auxílio transporte.
a. Eixo Proteção, Documentação e Processos
O atendimento para “orientações sobre documentos” refere-se ao
esclarecimento de dúvidas sobre documentação a qual o imigrante esteja
necessitando, em especial sobre a emissão de CTPS, CPF, CRNM. O atendimento
“serviços diversos junto à Polícia Federal” refere-se aos formulários de autorização de
residência, registro, substituição ou alteração do prazo de CRNM e agendamentos para
atendimento na Delegacia de Imigração da Polícia Federal. Já o atendimento
“informação sobre processo”, diz respeito à consulta de processos e requerimentos
em trâmite nos órgãos responsáveis.
Tabela 2.4 – Atendimentos prestados
Atendimento ou Serviço prestado
Orientação sobre documentos
Serviços diversos junto à Polícia Federal
Atendimentos relativos à Naturalização
Informação sobre processos
Orientações e apoio para Reunião familiar
Encaminhamento e acompanhamento de casos na DPU
Solicitações de Certidões Consulares
Orientações para renovação de passaporte
Obtenção de Passaporte
Obtenção de Certidão Consular

Nº de atendimentos
292
100
25
22
38
31
93
134
34
112

Fonte: Banco de dados do IMDH

Diante da publicação da Medida Provisória nº 926 e do Decreto nº 10.282,
ambos de 20 de março de 2020, a Polícia Federal, prorrogou os prazos de vencimento
de protocolos, carteiras e outros documentos relativos às atividades de Regularização
Migratória, suspensos a partir de 16 de março de 2020, considerando-os válidos até
segunda ordem. A maior parte dos serviços foram interrompidos, permaneceram
atendimentos excepcionais às demandas avaliadas como emergenciais, apresentadas à
PF por e-mail. Assim, o IMDH, intermediou e orientou algumas solicitações nessas
condições. Em 19 de outubro, foi publicada a portaria de nº 18 DIREX/PF, que
dispunha sobre a volta da contagem dos prazos migratórios, estipulando 16 de março
de 2021 como data limite para regularização dos documentos vencidos.
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b.1 Obtenção de documentos junto à Embaixada do Haiti
Considerando a quantidade expressiva de atendimentos a nacionais do Haiti,
especialmente no âmbito de documentação, se faz importante detalhar os serviços
prestados a esse grupo. Em 9 de julho de 2020, a Embaixada do Haiti no Brasil mudou
o sistema de emissão/renovação do passaporte haitiano, suspendendo o serviço de
envio de formulários por correio devido a irregularidades constatadas nas coletas das
impressões digitais, fotos e assinaturas.
Até a data da suspensão, o IMDH mediava os procedimentos de obtenção do
passaporte, o qual era retirado na Embaixada pelo próprio IMDH e remetido,
gratuitamente, a seu titular. Em razão dessa alteração, atualmente, o IMDH direciona a
comunidade haitiana sobre os requisitos para emissão/renovação de passaporte,
encaminhando orientações específicas a fim de facilitar o processo. Contudo, o pedido
do documento à Embaixada passou a ser de responsabilidade do interessado. Nesse
sentido, a partir do segundo semestre de 2020, o Instituto continuou fazendo o
acompanhamento apenas dos pedidos em trâmite pendentes.
Durante o ano, foram atendidos 134 imigrantes haitianos que receberam
orientação para renovação de passaporte. Além disso, o Instituto intermediou a
obtenção de 34 passaportes e, ao fim do ano, restaram 11 pedidos de renovação em
trâmite. Quanto à solicitação e obtenção de certidão consular, certidão de solteiro,
mandato e declarações de validade da carteira de habilitação haitiana, foram
realizados 205 atendimentos, sendo que das 112 certidões obtidas em 2020, 19
haviam sido solicitadas no ano anterior.
As demandas por orientações chegam ao Instituto de diversas regiões do país,
principalmente das regiões Sul e Sudeste, onde é muito expressiva a presença de
migrantes haitianos. Os haitianos necessitam dos documentos para diversos fins,
principalmente registro na Polícia Federal e processos de reunião familiar. O
intermédio do Instituto, ainda que suspensa a mediação das solicitações de
passaporte, se mostrou relevante devido às dificuldades de comunicação e de contato
com a Representação Diplomática por parte dos migrantes e também por não
existirem consulados no Brasil, além da Divisão Consular junto à Embaixada em
Brasília.
Avaliação dos Resultados
Na esfera deste projeto, foram beneficiadas 557 pessoas, de 31 nacionalidades
diferentes. Apesar das adversidades decorrentes da pandemia, o IMDH seguiu
prestando assistência e promovendo a integração social, comunitária e econômica dos
imigrantes, dentro das limitações impostas pelas medidas de distanciamento social. O
resultado dos serviços prestados e o volume de pessoas beneficiadas são avaliados
como satisfatório, sobretudo no contexto da pandemia do COVID-19, tendo em vista
que o alcance das informações e orientações pode ser dificultado e os recursos se
tornam mais escassos. Ademais, o reconhecimento e gratidão por parte dos
beneficiários são expressos nos contatos diários via mensagens, e-mails ou telefone.
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A assistência no âmbito de documentação, processos, encaminhamentos e
difusão de informação, favorece a integração dos imigrantes. Especialmente no que se
refere ao apoio com documentação, em que, de forma facilitada e sem custo – visto
que o IMDH presta todos os serviços gratuitamente - auxilia os imigrantes em sua
regularização migratória e no acesso a direitos e benefícios. É importante evidenciar
que, mesmo de forma remota, a resposta do Instituto às demandas por
esclarecimentos, informações, serviços e assistência é bem-sucedida e eficaz, cabendo
destaque à disponibilidade de sempre orientar e apoiar a todos os que nos
procuraram no decorrer do ano.
Total de pessoas beneficiadas: 557
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PROJETO 03 – Extensão 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 01/01/2020 a 31/12/2020.
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 e
necessidades;
 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;
 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 e participar nas ações socioassistenciais realizadas em
Pacaraima.
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
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e colaborações de benfeitores ou por fontes diversas: ACNUR, Instituto C&A, Porticus,
ONU Mulheres.
Recursos humanos envolvidos:
4 funcionários permanentes e estagiárias.
Abrangência territorial: Estadual e, em alguns aspectos, também nacional

Desenvolvimento do Projeto
3. Introdução
Desde que foi inaugurado, 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. Em 2020 com a situação de emergência sanitária decorrente da pandemia
de COVID-19, houveram importantes adaptações nos atendimentos prestados à
população, de forma a seguir as regras de biossegurança exigidas pelos órgãos de
saúde.
Por conta da pandemia, as fronteiras terrestres foram fechadas e os processos
e prazos migratórios foram suspensos entre março e novembro, bem como os
atendimentos presenciais em órgãos competentes à temática como a Polícia Federal. A
pandemia intensificou a vulnerabilidade de muitas famílias, especialmente em
Roraima, onde a situação de milhares de migrantes e refugiados venezuelanos já era
crítica, aumentou ainda mais a necessidade de ações emergenciais de proteção e
doação de itens básicos como alimentos e auxílio financeiro à esta população.
Este capítulo detalha as atividades desenvolvidas pelo IMDH Solidário no
referido ano, desde os atendimentos e serviços prestados, às ações nas quais
colaborou para a defesa e proteção dos direitos dos migrantes e refugiados na
comunidade de acolhida, considerando as mudanças adotadas para prevenção do
coronavírus.
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, encaminhandoas 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/os desabrigadas (os).
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Tabela 3.1 - Atendimentos de Acolhida e apoio socioassistencial
Tipo de atendimento
Entrevistas para bolsa subsistência (Convênio ACNUR)
Registros de beneficiárias incluindo todas as parcelas da bolsa de
subsistência (ACNUR)
Doações diversas (roupas, móveis, artigos para casa, fraldas, leite em pó)
Projeto Angel Gabriel
Total

Total de
atendimentos
237
847
1.574
712
3.370

Fonte: Banco de dados - IMDH Solidário

3.1.1 Projeto Angel Gabriel
Através do projeto Angel Gabriel, o IMDH tem o objetivo de propiciar a crianças
migrantes e refugiadas, particularmente na idade entre 6 meses e 3 anos, itens de
nutrição e higiene, bem como orientar as mães sobre os cuidados necessários a fim de
suprir parte da necessidade alimentar e reduzir os riscos de desnutrição ou falta de
asseio das crianças.
O kit Angel Gabriel conta com: Mucilon ou outro produto correspondente, 1
lata leite em pó, 1 pacote de fraldas, pomada para assaduras (caso esta não seja
necessária, outro produto de higiene) e é entregue semanalmente às famílias
contempladas pelo projeto.
Em 2020, as entregas foram adaptadas para evitar aglomerações, e seguiram os
protocolos de biossegurança de prevenção à Covid-19.
3.1.2 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, especialmente em 2020, por conta dos impactos da pandemia.
Como agente aplicador, o IMDH Solidário impulsiona esse projeto, sob orientação do
IMDH sede, em parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR).
Para a entrega das bolsas foram seguidas as precauções sanitárias de
prevenção a Covid-19, e o processo de entrevista e atendimento para análise de
vulnerabilidade realizado remotamente. Abaixo estão registradas as pessoas
beneficiadas com bolsa subsistência, identificadas por faixa etária e gênero.
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Tabela 3.2 - Bolsas subsistência IMDH Solidário Boa Vista – Projeto ACNUR
Faixa etária
0 a 4 anos
5 a 17 anos
18 a 59 anos
60 anos ou mais
Total:

Masculino
em
em %
números
68
26%
123
46%
68
26%
6
2%
265
49%

Feminino
em números
em %
64
127
207
11
409

16%
31%
50%
3%
61%

Total
em números

em %

132
250
275
17
674

20%
37%
41%
2%
100%

Fonte: Banco de dados - IMDH Solidário

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 para Migrantes e Refugiados”,
organizada pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos em parceria com várias
organizações que contribuíram para sua edição. O material foi produzido pelo IMDH e
parceiros, e possui conteúdo do vocabulário básico para comunicação em 5 idiomas:
Português, Inglês, Francês, Creole e Espanhol. O objetivo da cartilha é auxiliar no
diálogo e vida diária de migrantes, refugiados e apátridas na sociedade brasileira,
contribuindo para seu processo de integração.
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.
Tabela 3.3 - Distribuição da “Cartilha Multilíngue”
Local

Quantidade

Atendimento do IMDH Solidário

400

Cáritas Diocesana de Roraima

300

Centro de Migrações e Direitos Humanos – CMDH

300

Total de cartilhas distribuídas

1.000

Fonte: Registros – IMDH Solidário

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 regularização 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
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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.
A partir da retomada dos atendimentos da PF de forma progressiva, o IMDH
Solidário passou a encaminhar um número limitado de pessoas para regularização
documental. Os atendimentos iniciais foram realizados remotamente, por WhatsApp e
ligações, o migrante só comparecia ao IMDH com horário marcado para buscar a
documentação preparada e ir à PF, a fim de evitar aglomerações.
Tabela 3.4 - Atendimentos para Proteção, Documentação e Processos
Tipo de atendimento

Total de atendimentos

Solicitação de refúgio de casos preferenciais (Polícia Federal)

523

Reconhecimento de Refúgio

20

Pedido de Residência Temporária (Polícia Federal)

1.633

Orientação para cadastro e recebimento de auxílio emergencial
Total

337
2.513

Fonte: Banco de dados - IMDH Solidário

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 quando possível encaminha para entidades voltadas à
inserção laboral e emprego.
Tabela 3.5 - Atendimentos para trabalho, Emprego, Geração de Renda
Tipo de atendimento
Elaboração de Currículo
Total

Total de atendimentos
27
27
Fonte: IMDH Solidário
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Tabela 3.6 - Síntese de Atendimentos por Eixos
Linhas de atuação (atendimentos prestados)

Número de atendimentos

EIXO 1. Acolhida e apoio socioassistencial

3.370

EIXO 2. Integração Educacional e Cultural

1.000

EIXO 3. Proteção, Documentação, Processos

2.513

EIXO 4. Trabalho, Emprego e Geração de Renda
Total de atendimentos

27
6.910

Fonte: IMDH Solidário

A tabela 3.6 sintetiza o total de atendimentos nos eixos de atuação do IMDH
Solidário, os quais puderam beneficiar 4.731 pessoas. O número de pessoas
beneficiadas não contabiliza a quantidade de vezes que algumas delas vieram ao IMDH
no decorrer de 2020, por isso é menor que o de atendimentos, ou seja, muitos
beneficiários receberam mais de um atendimento ao longo do ano.
3.2 Participações 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
27/09/2020

Tema
Dia
Do Migrante e
Refugiado

13, 15, 20,
22, 27 e
29/10/2020

XVI Encontro
da RedeMiR

Resumo
O evento ocorreu das 8:00 às 11:00 horas e tinha como
objetivo a celebração da missa pelo Dia do Migrante e
Refugiado. O evento aconteceu na Catedral Diocesana de
Roraima, sob a presidência de Dom Mário. No dia, as
organizações vinculadas à igreja católica que atuam com
migração participaram da celebração.
O encontro foi realizado virtualmente devido à pandemia
de COVID-19. O encontro teve como objetivo discutir
questões sobre a população migrante e refugiada,
considerando o contexto pandêmico. Pautas como
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fronteira fechada e fluxo contínuo de pessoas; migração
indígena; assistência aos refugiados na pandemia; medidas
governamentais e proteção de migrantes foram debatidas
no encontro, mediadas pela organização FICAS.
12/11/2020
Retirement
ACNUR Boa
Vista

O evento ocorreu das 8:30 às 17:30 e tinha como objetivos:
conhecer as equipes da ACNUR e seus parceiros que atuam
no estado de Roraima; retrospectiva dos trabalhos feitos
no ano de 2020; perspectivas da atuação do ACNUR e
parceiros em 2021; e identificar prioridades para o ano de
2021.
Fonte: Registros IMDH

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
2020, 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

Reunião com
09/01/2020 arcebispo de São
Paulo, D. Odilo

A reunião aconteceu na Prelazia, sede da Diocese de Rio
Branco, e contou com a participação de todos
representantes das organizações vinculadas à igreja
católica que atuam com migração em Roraima. A
reunião teve por objetivo apresentar as organizações e
os serviços para o arcebispo de São Paulo e discutir
sobre o fluxo migratório em Roraima.

Reunião com Irmã
Rosita Milesi e
16/06/2020
equipe do IMDH
Solidário

A reunião aconteceu de forma virtual para discutir sobre
o retorno dos atendimentos de regularização migratória
que haviam sido suspensos devido às orientações da
Diocese para que não houvesse aglomeração, levando
em consideração o contexto da pandemia. Foi decidido
que o atendimento de regularização migratória seria
agendado virtualmente, por meio de Whatsapp, assim
como o procedimento dos atendimentos de bolsa
subsistência.

Reunião com Irmã
Rosita Milesi e

A reunião ocorreu virtualmente com a finalidade de
debater sobre como estavam os procedimentos dos

09/07/2020
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equipe do IMDH
Solidário

27/07/2020

Reunião com a
Polícia Federal

Apresentação do
coordenador de
21/08/2020 escritório do
ACNUR em
Roraima

27/08/2020

Reunião com
ACNUR

Reunião com Irmã
Rosita Milesi e
28/07/2020
equipe do IMDH
Solidário

01/09/2020

02/10/2020

02/10/2020

atendimentos virtuais e adaptabilidade por parte da
equipe de Roraima. Além disso, foi discutido a utilização
de preenchimento do formulário no Google Forms, para
descrever as atividades realizadas em Home Office.
A reunião contou com a participação de todas as
entidades que atuam em Roraima com atendimento de
documentação para migrantes e refugiados e teve como
pauta principal a organização e retorno das atividades
de atendimento pós-suspensão por conta do
distanciamento social ocasionado pela pandemia do
COVID-19.
Foi realizada presencialmente no IMDH Solidário a
reunião de apresentação do novo coordenador do
escritório de Roraima, Sr. Oscar, com a finalidade de
apresentar os serviços prestados pelo IMDH de Roraima
e fortalecer o trabalho conjunto com ACNUR.
Esta reunião foi organizada pelo ACNUR, por parte da
equipe que coordena os procedimentos da bolsa
subsistência, com os parceiros que implementam CBI
para falar sobre a utilização do Progress e Scorecard e
uma possível alteração do modelo de entrevista
realizado com os beneficiários do programa. A reunião
aconteceu de forma virtual.
A reunião aconteceu de forma virtual para debater
sobre a possibilidade de retorno das atividades
presenciais, levando em consideração as medidas
orientadas por organizações da saúde, respeitando o
distanciamento social e uso de máscaras. Além disso, foi
debatido sobre a possibilidade de aumentar o número
de vagas para o pré-atendimento de regularização
migratória.

Reunião com a
Polícia Federal

Reunião realizada com os parceiros da Operação
Acolhida, principalmente com as organizações que
realizam o pré-atendimento de regularização migratória,
para verificar a possibilidade de aumentar o número de
vagas dos atendimentos de documentação por parte
dos parceiros.

Reunião com a
Polícia Federal

Reunião realizada com as organizações que realizam
pré-atendimento de regularização migratória, para
verificar a possibilidade de aumentar o número de vagas
para atendimentos de documentação.

Reunião com ONU
Mulheres

Reunião com Flávia Muniz da ONU Mulheres, Ir. Rosita
Milesi e a equipe do IMDH para debater sobre a
continuidade da parceria IMDH-ONU Mulheres na
implementação do projeto de proteção e auxílio
financeiro
para
mulheres
em
situação
de
vulnerabilidade em Boa Vista.
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06/10/2020

Reunião Operação
Acolhida

Reunião coordenada pela força tarefa do exército
responsável pela Operação Acolhida em Roraima para
balanço quinzenal das atividades da operação e
apresentar os números sobre ordenamento de fronteira,
abrigamento e interiorização.

Reunião com a
16/10/2020 equipe de
proteção da OIM

A reunião consistia em estreitar laços entre a OIM e o
IMDH Solidário. Foram explicados pelos funcionários da
OIM os projetos em andamento no período de
pandemia, como a equipe de saúde (que atende todas
as quartas-feiras na Rodoviária) e o assessoramento
jurídico. Além de atualizar sobre os documentos de
residência temporária e residência para reconhecido
como refugiado.

Visita da Irmã
Vicentina
29/10/2020
(Scalabriniana) ao
IMDH

A Irmã Vicentina, da congregação das Irmãs
Scalabrinianas, realizou uma visita ao IMDH em Roraima
para conhecer os trabalhos realizados para mulheres e
crianças migrantes. Além disso, o intuito de sua visita
fazia parte de visitas às organizações vinculadas à Igreja
Católica.

03/11/2020

A Reunião foi realizada de forma virtual para debater
sobre as medidas de fechamento de fronteira devido ao
COVID-19 e as implicações na realização do
atendimento para regularização migratória. A Delegada
da Polícia Federal, Dra. Janaína, explicou sobre os
protocolos de deportação para casos de não
apresentação de documentos necessários para
realização do atendimento do Posto de Triagem em
Roraima (PTRIG).

Reunião com
Polícia Federal

Reunião com
equipe de
11/11/2020
documentação do
ACNUR

A Reunião consistiu em atualizar as funcionárias do
IMDH sobre os procedimentos para a solicitação de
residência ou refúgio de menores que entraram de
forma irregular no Brasil durante a pandemia.
Fonte: Registros IMDH

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

09/10/2
020

Formação ACNUR

Resumo
A formação teve por objetivo explicar o procedimento para a
solicitação do RNM ao migrante reconhecido como refugiado
pelo CONARE. A formação foi coordenada pela equipe de
documentação do ACNUR que atua do Posto de Triagem em
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Roraima.

18/11/2
020

02 –
03/12/2
020

Workshop:
Inclusão de
Pessoas com
Deficiência ACNUR

Ministrado pela ONG Turma do Jiló, em parceria com a ACNUR. O
Workshop teve como objetivo sensibilizar os trabalhadores
humanitários sobre maneiras de inclusão de pessoas com
deficiência nos âmbitos sociais, laborais, educacionais e
recreativos.

Capacitação
SISCONARE

A capacitação foi realizada por meio virtual e tinha como
objetivos: explicar a história das leis de migração e refúgio no
Brasil; explicar como é feito a solicitação de refúgio através do
site do SISCONARE; solucionar dúvidas recorrentes das
Instituições da Sociedade Civil sobre o refúgio.
Fonte: Registros IMDH

3.5 Ações de mobilização ampla
O IMDH Solidário realizou, em 2020, 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.
Tabela 3.10 - Ações de mobilização ampla
Data

Ação

Resumo

22/08/2020 Entrega de leite às
famílias no
Ka’ubanoko

O IMDH providenciou e entregou leite em pó para famílias
na ocupação Ka’ubanoko, local ocupado por migrantes
indígenas e não-indígenas. No total, foram apoiadas 120
famílias.

03/12/2020 Entrega de leite e
fraldas

O IMDH providenciou e foi entregue leite em pó e fraldas
para mulheres e crianças no intuito de apoiar migrantes e
refugiadas em situação de vulnerabilidade. Os produtos
foram adquiridos com recursos do ACNUR. No total, 80
mulheres e crianças receberam o kit com fraldas e leite.

22/12/2020 Entrega de
presentes para
crianças

Em celebração ao Dia Mundial do Migrante e ao Natal, o
IMDH realizou a entrega de brinquedos para crianças
migrantes e refugiadas em Roraima. No total, 100 crianças
receberam os brinquedos e participaram da ação com suas
famílias.
Fonte: Registros IMDH

Avaliação dos Resultados
Os resultados obtidos pela atuação do IMDH Solidário em Roraima, mesmo
diante das dificuldades impostas pela pandemia, foram satisfatórios. O atendimento
de 4.731 pessoas, nos quatro eixos em que atua, é um indicativo altamente
expressivo, sobretudo pela necessidade e emergência de itens de grande importância,
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como a documentação, encaminhamentos, orientações, atenção para a solução de
questões de saúde, alimentação, entre outros.
Uma grande lição, neste contexto, foi a criatividade e o esforço da Direção do
IMDH na implementação das mudanças necessárias e a importância da capacidade de
resiliência da organização e de toda equipe envolvida para seguir apoiando e assistindo
a população migrante e refugiada mesmo em situações adversas como a que estamos
vivendo.
Igualmente valioso é considerar a elaboração e distribuição de materiais
informativos, com o objetivo de promover o acesso a informações seguras e confiáveis
pelos migrantes, facilitar esclarecimentos sobre seus direitos e deveres, garantir maior
autonomia sobre suas atividades e ações e servir de instrumento para apoio na
comunicação básica, especialmente no caso da Cartilha Multilíngue.
Número de pessoas diretamente beneficiadas: 4.731
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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 01.01.2020 a 31.12.2020.
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 socio laboral 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:
IMDH e de doadores.
Recursos humanos envolvidos:
Equipe do IMDH, considerados de modo especial os apoiados por 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.
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Desenvolvimento do Projeto
4. Introdução
Migrantes e refugiados aportam benefícios significativos para as comunidades
de acolhida, em forma de capacidades, aumento da força de trabalho e diversidade
cultural. Também tem papel importante na melhora das condições de vida e da
economia em seus locais de origem, através da remessa de recursos financeiros para
familiares, entre outros bens. Mesmo diante da capacidade de transformações
positivas e importantes para sociedade, muitos migrantes, solicitantes do
reconhecimento da condição de refúgio e refugiados se encontram em situação de
vulnerabilidade e necessitam de proteção e apoio para a reinserção social e econômica
no Brasil.
Em 2020, devido à pandemia de COVID-19, a população em epígrafe foi
especialmente afetada por enfrentar maiores dificuldades para acesso a serviços
públicos, problemas com a documentação, situação de extrema pobreza e
impossibilidade de seguir regras de isolamento social, perda de postos de trabalho e
de atividades ou serviços que lhe propiciavam renda familiar. O contexto atual de
pandemia exigiu, neste sentido, maior atenção às ações e serviços de emergência
básica como alimentação e assistência financeira, e a busca de alternativas para a
reorganização das atividades econômicas e produtivas, a fim de minimizar as
condições de vulnerabilidade intensificadas neste período.
O IMDH deu continuidade aos serviços prestados à população migrante e
refugiada com adaptações importantes na metodologia dos atendimentos, a fim de
preservar a saúde de todos os envolvidos e também de alcançar aquelas pessoas que
necessitavam muito de apoio nos diferentes eixos de atuação do Instituto. A inserção
no mercado de trabalho formal e o apoio a iniciativas de geração autônoma de renda
estão dentre as frentes de atuação do IMDH para contribuir com o processo de
integração social e econômica dos referidos grupos nas comunidades de acolhida.
Buscou-se incentivar a autonomia de migrantes e refugiados através da
orientação de meios disponíveis para atividades de integração econômica e
capacitações, do reconhecimento das experiências prévias, destaque às habilidades e
talentos e do incentivo para continuidade do aperfeiçoamento na prática realizada. Os
atendimentos e ações do Setor de Integração Comunitária e Econômica foram
pautados na escuta ativa, no respeito e acolhimento dos beneficiários.
4.1

Metodologia e Resultados

A metodologia para a integração econômica e comunitária de migrantes e
refugiados, foi desenvolvida em três frentes de atuação:
 Orientações, financiamento e monitoramento de projetos de geração
autônoma de renda - Trata-se de uma dimensão de grande importância, para valorizar
a capacidade empreendedora dos migrantes e refugiados e apoiá-los para que
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consigam renda e autonomia por sua capacidade de empreender na área de atuação
para a qual já têm algum preparo ou que venha a se preparar.
 Orientações e elaboração de currículos para facilitação de ingresso no
mercado de trabalho formal – Nesta frente, o Setor de Integração Comunitária e
Econômica tem sistematizado um banco de currículos de pessoas atendidas, a
identificação e cadastramento de empresas e empregadores os quais possuem
interesse na contratação de migrantes e refugiados. Este processo agiliza e facilita a
conexão entre empregadores e trabalhadores.
 Capacitação de adolescentes e jovens adultos para ingresso no Programa
Jovem Aprendiz, em parceria com CIEE e ACNUR - As atividades objetivam
disponibilizar informações sobre o Programa de Aprendizagem, orientar sobre critérios
de acesso e permanência no Programa, técnicas básicas de entrevista e possíveis
formalidades do mundo do trabalho, postura profissional, apresentação pessoal, ética
e responsabilidade no trabalho.
Devido à pandemia, as aulas do curso de preparação para o Jovem Aprendiz
foram interrompidas, a fim de preservar a saúde dos participantes e de todos os
envolvidos no projeto. De forma geral, ocorreram encontros presenciais até fevereiro
do referido ano e com o agravamento da pandemia, a metodologia foi adaptada para
atividades remotas. Os contatos e comunicações ocorreram através de mensagens de
texto e áudio de WhatsApp e vídeo chamadas. O desenvolvimento do projeto contou
com recursos provenientes do convênio com o Acnur, e das parcerias com Fundación
Avina, Porticus Auxilium Foundation e outros.
A tabela abaixo mostra o número de atendimentos por atividade do Setor e a
quantidade de pessoas beneficiadas no projeto. Vale destacar que pode ocorrer de
uma pessoa receber mais de um atendimento.
Tabela 4.1. Atendimentos do projeto em 2020
Atendimento
Orientação sobre trabalho (contatos gerais, orientações sobre
revalidação de diplomas e títulos e encaminhamento para
sindicatos)
Elaboração/atualização de CV e encaminhamento para vagas de
trabalho
Capacitações (encaminhamentos para cursos de parceiros ou de
instituições públicas e Programa Jovem Aprendiz)
Orientações sobre iniciativas de geração de renda e Apoio financeiro
para projetos de geração autônoma de renda
Total de Atendimentos
Número de Pessoas Atendidas em 2020
Fonte: Banco de dados do IMDH

Quantidade
333

439
91
193
1.056
422
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4.2 Perfil da população atendida
Nos gráficos abaixo, apresenta-se o perfil das pessoas atendidas em 2020.
Gráfico 4.1 – Distribuição por Gênero – comparativo anual

Fonte: Banco de dados do IMDH

Em 2020, houve aumento de 18% em atendimentos a mulheres, se comparado ao ano
anterior. Este aumento está relacionado ao panorama de reunificação das famílias nas diversas
regiões do país através do programa de interiorização, que contribuiu para mudanças
importantes no perfil demográfico de migrantes presentes ou em trânsito no DF, como o
aumento considerável na proporção de mulheres e crianças.

A atuação do IMDH em prover suporte para o desenvolvimento econômico de
mulheres é de grande importância, pois estas enfrentam maiores desafios no processo
de migração de integração na sociedade receptora; e também enfrentam maiores
dificuldades de inserção laboral no mercado de trabalho formal.
Gráfico 4.2 – Pessoas atendidas por nacionalidade

Fonte: Banco de dados do IMDH
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Gráfico 4.3 – Distribuição por faixa etária

Fonte: Banco de dados do IMDH

Como demonstrado no gráfico 4.2, a maioria das pessoas atendidas são
advindas da Venezuela e de outros países da América Latina. Este reflete o grande
fluxo de venezuelanos no Brasil que ainda não estão inseridos no mercado de trabalho
formal e/ou encontram-se em situação de vulnerabilidade econômica e social. O
gráfico 4.3 demonstra que grande parte da população atendida está em “idade ativa”,
teoricamente, aptas a exercerem atividade econômica.
Os dados apontam para a necessidade de ampliação e fortalecimento de
iniciativas, projeto e políticas de inserção econômica laboral da população migrante e
refugiada, os quais incluam a perspectiva de igualdade de gênero, e de oportunidades
condizentes com a realidade das mulheres, principalmente as que possuem filhos.
Do total de pessoas atendidas, 46% delas tem informações cadastradas sobre
nível de escolaridade obtido em seu país de origem. Desta porcentagem, a distribuição
por nível de escolaridade está representada no gráfico abaixo.
Gráfico 4.4 – Nível de Escolaridade

Fonte: Banco de dados do IMDH
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Informações sobre o nível de escolaridade dos migrantes são importantes para
apoiar iniciativas de orientações sobre estudos e capacitações. A integração
comunitária através de cursos e atividades escolares é um caminho possível para o
maior sucesso na inserção econômica desta população. Também pode ser interessante
convidar às universidades e instituições de cursos profissionalizantes para que
participarem deste debate sobre a integração de migrantes e refugiados, visto que
muitos já chegam ao Brasil tendo concluído o ensino médio.
No que diz respeito ao status migratório das pessoas atendidas pelo setor,
venezuelanos, solicitantes de residência, tem sido o grupo mais numeroso, seguido de
solicitantes de refúgio, conforme demonstra o gráfico abaixo.
Gráfico 4.5 – Condição Migratória das pessoas atendidas

Fonte: Banco de dados do IMDH

Quanto ao local de residência ou de estadia temporária dos beneficiários no
DF, os levantamentos destacam: São Sebastião, Varjão e a região sul (agregando os
números de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia) enquanto áreas de maior
concentração de migrantes e refugiados. Considerando este mapeamento, ressalta-se
a possibilidade estratégica de sensibilizar potenciais empregadores e instituições de
fomento ao trabalho destas regiões de maneira mais enfática e através de buscas
ativas.
Gráfico 4.6 – Distribuição das pessoas atendidas no Distrito Federal e Entorno

Fonte: Banco de dados do IMDH
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4.3 Projetos de Geração Autônoma de Renda em 2020
Esta iniciativa tem por objetivo contribuir com orientações sobre registros de
atividades profissionais como o Microempreendedor Individual (MEI) e outros, e apoio
financeiro inicial (capital semente) para atividades de geração autônoma de renda
propostas por migrantes e refugiados no DF. Em 2020, 137 pessoas demonstraram
interesse em empreender e receberam atendimentos como: informações sobre MEI,
encaminhamentos ao SEBRAE e orientações sobre a apresentação de projetos de
geração de renda. 90% das propostas encaminhadas ao IMDH eram de mulheres, com
idades entre 18 e 30 anos. Dentre os projetos apresentados, 21 deles foram
contemplados com recursos financeiros, sendo 6 homens e 15 mulheres.
Gráfico 4.7 – Pessoas interessadas em
Geração Autônoma de Renda por gênero

Fonte: Banco de dados do IMDH

Gráfico 4.8 – Pessoas interessadas em
Geração Autônoma de Renda por faixa
etária

Fonte: Banco de dados do IMDH

Importante ressaltar que a avaliação para a concessão do apoio para os/as
empreendedores/as segue critérios bem estabelecidos: o solicitante deve apresentar
um projeto escrito o qual inclui qual será a atividade (este pode ser construído em
conjunto ao Setor por meio de entrevista); se o solicitante já possui experiência ou
habilidades, capacitação ou cursos na área em que se pretende empreender; se possui
um local para o exercício da atividade e se os materiais necessários para início estão
dentro dos limites orçamentários definidos pelo Instituto - há que apresentar um
orçamento dos itens solicitados para análise. Além do apoio financeiro, o IMDH faz um
acompanhamento periódico inicial das atividades junto aos beneficiados.
4.4 Currículos e Capacitações
Do total de currículos existentes em nosso banco de dados, 63% são de pessoas
de nacionalidade Venezuelana, sendo 57% do sexo masculino. Em relação aos
interessados no programa Jovem Aprendiz, com idades entre 14 e 24 anos, 97% destes
currículos pertencem também a venezuelanos. Esta porcentagem pode ser
interpretada considerando que os venezuelanos são um grupo numeroso atualmente,
sendo que a maioria não é interiorizada com base em vaga de emprego sinalizada, o
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que impacta no número de nosso cadastro de currículos ativos. As mulheres se
destacam na busca por cursos de capacitação, como mostra o gráfico 4.9.
Gráfico 4.9 – Pessoas interessadas em capacitações de
acordo com gênero

Fonte: Banco de dados do IMDH

Dos encaminhamentos para vagas formais de trabalho, 7 pessoas informaram
terem sido empregados nas oportunidades indicadas pelo Instituto. No entanto, não se
pode descartar a possibilidade de muitas pessoas não terem tido seu status de
emprego atualizado no banco de dados devido a perdas de contato e outros. Também
vale destacar que houve relatos de migrantes que já estavam empregados, mas que
foram demitidos no contexto de pandemia.
Avaliação de Resultados
O número de atendimentos e pessoas beneficiadas foi satisfatório,
considerando os desafios do atendimento remoto, como a acessibilidade à internet
por parte dos migrantes, trocas de números telefônicos, o que eventualmente
interfere na continuidade do contato.
Ao mesmo tempo, é reconhecida a necessidade de acompanhamentos mais
regulares da situação empregatícia da população de interesse, para mensuração de
impacto das ações propostas com indicadores mais concretos (por exemplo, número
de migrantes que iniciaram o ano sem fonte de renda em relação ao número que
terminou o ano com fonte de renda).
Um resultado muito importante é o aumento da proporção de atendimentos a
mulheres, seja através de elaboração de currículos, cursos de capacitações,
orientações gerais e promoção de geração autônoma de renda.
Total de pessoas beneficiadas: 422
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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: durante todo o período: de 01.01.2020 a 31.12.2020
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 com o 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
5. Introdução
A atuação do IMDH no enfrentamento ao tráfico de pessoas, em 2020,
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 do Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas
Migratórias (ICMPD). Estes âmbitos de atuação possibilitaram agir na incidência
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política e fortalecimento das redes de proteção, em abrangência nacional e
internacional.
5.1 Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CONATRAP)
O IMDH atuou como representante da sociedade civil no CONATRAP desde
2018, quando foi eleito para cumprir um mandato de dois anos, que terminou em 31
de maio de 2020. As atribuições do colegiado são voltadas ao acompanhamento da
Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e de seus desdobramentos
regionais, garantindo a interlocução entre os diversos atores responsáveis pela
temática e apoiando o desenvolvimento de ações relacionadas.
5.1.1 Projeto “ATENÇÃO Brasil: fortalecendo a capacidade do governo brasileiro no
combate ao tráfico de pessoas”
O projeto ATENÇÃO Brasil foi implementado pelo ICMPD e financiado pelo
Escritório de Monitoramento e Combate ao Tráfico de Pessoas do Departamento de
Estado dos Estados Unidos (JTIP Office). O IMDH foi 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 conclusão em
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 envolveram 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 2020, o IMDH colaborou na estruturação e revisão
dos seguintes produtos:
a) Guia de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – Aplicação do direito
A Lei nº 13.344, de 6 de outubro de 2016, introduziu importantes mudanças no
quadro legal de ETP, aproximando a legislação nacional de instrumentos internacionais
relevantes sobre o tema, como o Protocolo de Palermo. Sua efetiva aplicação
depende, contudo, do aprofundamento e da adaptação por parte das instituições e
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dos profissionais que compõem o sistema de justiça no Brasil. Dessa forma, o guia
busca contribuir para esse processo de capacitação dos aplicadores da lei, tendo sido
elaborado com o objetivo de subsidiar, em âmbitos conceituais e operacionais, os
profissionais do sistema de justiça brasileiro que atuam em casos de tráfico de
pessoas, sejam casos domésticos ou internacionais.
O IMDH distribuiu 51 unidades desse guia para entidades parceiras em todo o
Brasil. Ademais, a versão digital do material está disponível para download em:
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-depessoas/publicacoes/guia_etp_icmpd_versao_digital_simples_final-1.pdf
b) Guia de Assistência e Referenciamento de Vítimas de Tráfico de Pessoas –
Atualizado de acordo com a lei nº 13.344/2016
Essa publicação tem por objetivo oferecer subsídios conceituais e operacionais às
equipes locais para os atendimentos das vítimas de tráfico de pessoas em todo Brasil a
partir da atual normativa nacional. Pode, ainda, ser utilizada como ferramenta de
consulta para a formulação e execução de políticas públicas de serviços de assistência
e proteção dos direitos das vítimas, bem como para a instrumentalização das
instâncias de controle social necessárias ao fortalecimento do enfretamento do tráfico
de pessoas no país.
O IMDH distribuiu 76 unidades desse guia para entidades parceiras em todo o
Brasil. Ademais, a versão digital do material está disponível para download em:
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-depessoas/publicacoes/guia_assistencia_icmpd_versao_digital_simples_final.pdf

Capas das publicações produzidas no âmbito do projeto Atenção Brasil

c) Curso EAD - Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Brasil
O curso foi disponibilizado na plataforma de ensino à distância da Academia
Nacional de Polícia, da Polícia Federal, de maneira gratuita e aberta a todos os
cidadãos e profissionais de segurança pública. Esta ação ocorreu em conjunto com
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mais de 20 países, no âmbito de um projeto multinacional, de combate às
organizações criminosas transnacionais que se dedicam a esse crime.
Tabela 5.1 - Conteúdo programático do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
Un.

Título

Temas tratados

O mundo em
movimento

Conceitos básicos; legislação nacional e internacional sobre
migrações e refúgio; contexto atual no Brasil; políticas
migratórias restritivas e migrantes em situação de
vulnerabilidade.

2

Sobre o Tráfico de
Pessoas

Conceitos básicos; panorama internacional e nacional;
diferenças entre contrabando de imigrantes e tráfico de
pessoas; Lei de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Lei n.º
13.344/16); e Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas.

3

Notas introdutórias
sobre a investigação
do Tráfico de
Pessoas

Subnotificação deste crime; possíveis caminhos de
investigação; indicadores do tráfico de pessoas; desafios na
interlocução com as vítimas; diretrizes para a realização da
entrevista com as vítimas.

4

Notas introdutórias
sobre a cooperação
internacional

Tráfico de pessoas e a importância da cooperação
internacional; diferentes formas de cooperação internacional;
Operação Fada Madrinha.

1

Fonte: Registros IMDH

d) Documentário
Como atividade final do projeto, estava prevista a organização de um workshop
nacional, com duração de dois dias, para participantes de todo o país. Entretanto, em
razão da pandemia, não foi possível realizar essa atividade. Em substituição, produziuse um documentário em vídeo, apresentando profissionais do combate ao tráfico de
pessoas de todas as regiões do país, para explicar as leis, políticas e mecanismos legais
disponíveis no Brasil, bem como compartilhar boas práticas regionais. O documentário
está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=w1s-NwsO0ZI&t=16s.
5.2 Abrangência Internacional
5.2.1 Red Latinoamericana y Caribeña de Migración, Refugio y Trata – Red CLAMOR
Em 2019, o IMDH, juntamente com o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados
(SJMR), expressou o compromisso de levar a proposta de criação da Rede CLAMOR no
Brasil, atividade que seria apresentada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB).
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Em março de 2020, foi realizada uma reunião com o assessor da Comissão
Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora da CNBB, com o apoio do CELAM
(Conselho Episcopal Latinoamericano), para a implementação da Rede CLAMOR no
Brasil. O objetivo da Rede é de articular as entidades da Igreja Católica que atuam na
atenção a migrantes, refugiados e no enfrentamento ao tráfico de pessoas, para
potencializar sua ação no país e avançar em serviços de atenção à população
referenciada. Segundo levantamento inicial dos participantes estima-se que mais de
100 obras e serviços atuam pela causa no Brasil.
As instituições membros da Rede CLAMOR fizeram reuniões ampliadas para a
organização e articulação de atividades e ações em diferentes localidades para a 106ª
Jornada Mundial do Migrante e Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico Humano,
celebrado em 27 de setembro de 2020.
Na semana entre 21 e 27 de setembro, o IMDH preparou a seguinte
programação:
21/09/2020 - Postagem nas Redes sociais do IMDH da Mensagem do Papa Francisco:
“Forçados, como Jesus, a fugir”;
22 a 27/09/2020 - Divulgação de cards para Redes Sociais do IMDH;
25/09/2020 - Boletim Informativo on-line do IMDH;
26 e 27/09/2020 - Publicação de testemunho de migrantes nas redes sociais do IMDH.
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 ou o apoio dado 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. Em termos de dados, 75
diretores ou responsáveis em instituições receberam as publicações e em torno de 300
pessoas foram atingidas em atividades em parceria com a Rede Clamor, na dimensão
do enfrentamento ao tráfico de pessoas. Ademais, os quatro produtos resultantes do
projeto “Atenção Brasil” vêm a somar às ferramentas de capacitação sobre a temática,
podendo contribuir amplamente para esta finalidade, superando limitações
geográficas ou temporais.
Total de pessoas beneficiadas: Estima-se 375
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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 01.01.2020 a
31.12.2020.
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.
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Desenvolvimento do Projeto

6. Introdução
A certidão de nascimento é o primeiro e mais importante documento do
cidadão, pois além de registrar o nascimento de forma oficial, é através deste
documento que é comprovada a cidadania de seu portador. Com a certidão de
nascimento é possível solicitar outros documentos civis, como Carteira de Identidade
(RG), CPF, Carteira de Trabalho (CTPS), e ter acesso a direitos básicos e serviços
específicos do governo, como o programa Bolsa Família.
Conforme a Lei 9.534/97, a emissão da 1ª via desse documento deve ser
gratuita. A lei também garante a quem está em condição de hipossuficiência
econômica, o direito de obter gratuitamente a 2ª via da Certidão. A Certidão de
Nascimento só é substituída pela Certidão de Casamento ou pela Certidão de Óbito,
também registradas em cartório.
Nesse sentido, este projeto consiste em apoiar migrantes internos,
hipossuficientes, a obter, sem ônus, a segunda via de certidões de nascimento, de
casamento ou de óbito, quando os documentos originais tenham sido perdidos ou
extraviados.
6.1 Descrição das atividades desenvolvidas
O IMDH recebe as solicitações dos interessados, encaminhados ao Instituto por
órgãos públicos ou organizações socioassistenciais do Distrito Federal, como CRAS,
CREAS e Hospitais. A atuação do IMDH consiste em identificar o cartório de registro e
fazer o pedido de emissão gratuita da segunda via do documento. Para tanto, o pedido
enviado via correio, é instruído com: (i) 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, assinada pelo requerente e (iv) a cópia do documento de identidade ou
certidão de nascimento antiga, caso o requerente possua um destes documentos, com
vista a facilitar a localização do assentamento de registro.
Caso o solicitante não tenha certeza do cartório de registro, o pedido é enviado
aos diversos Ofícios de Registro Civil de Pessoas Naturais da região de naturalidade
indicada. Nas ocasiões em que o pedido 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 a busca e, em muitos casos, há uma grande
dificuldade de contato com os cartórios.
Quando se tem êxito na solicitação e recebemos a certidão, o requerente é
contatado e informado que deve se apresentar no IMDH para a retirada do
documento. Por vezes, a solicitação é respondida com uma certidão negativa,
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declarando que não foi encontrado o assentamento de registro da pessoa. Nesses
casos, o IMDH realiza uma nova busca para verificar se há algum outro cartório em
que pode ter sido realizado o registro e em caso positivo, instrui novo pedido. Quando
não localizada, o requerente é informado e a certidão negativa fica aguardando a
retirada.
6.2 Documentos requeridos
Apresenta-se a seguir a tabela dos pedidos de certidão de nascimento,
casamento ou óbito, cujos processos foram iniciados ou acompanhados no decorrer de
2020. Dentre esses, houve processos iniciados em 2019.
Tabela 6.1 – Pedidos acompanhados em 2020
Pedidos iniciados em 2019, em trâmite em 2020

19

Pedidos recebidos em 2020

16

TOTAL

35
Fonte: IMDH

Durante o ano de 2020, o IMDH buscou obter documentos para 35 migrantes
brasileiros residentes no Distrito Federal. Como é possível verificar na tabela abaixo,
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 2020
Certidões positivas obtidas e retiradas

Pedidos em trâmite

Pedidos Encerrados

12

Certidões obtidas e aguardando retirada

5

Certidão negativa obtida e aguardando retirada

1

Aguardando resposta do cartório

2

Encerrados por falta de resposta do cartório

14

Arquivados

1

TOTAL

35

Fonte: IMDH

Em 2020, foram obtidas 17 certidões positivas e 01 negativa. Dentre elas, 12
foram entregues aos solicitantes e 06 encontram-se no IMDH pois seus titulares ainda
não se apresentaram para retirá-las; encontram-se classificadas como em trâmite.
Ademais, nos pedidos classificados como em trâmite, há também 02 pedidos recentes,
em que não houve tempo hábil de 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
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quando a certidão demandada é obtida por outros meios, às vezes, diretamente no
Cartório.
Por fim, 14 pedidos foram encerrados por falta de resposta do cartório, depois
de longo período de espera e posteriormente às seguidas tentativas do IMDH em
obter a documentação. Dentre esses, 9 se referem a pedidos iniciados em 2019.
6.3 Perfil dos imigrantes internos atendidos
Em 2020, as solicitações de certidão foram feitas por migrantes internos
naturais de 10 diferentes estados do Brasil, mas que residem no DF. Em sua maioria, os
solicitantes da 2ª via de certidões são naturais da Bahia e Goiás, fenômeno que
também foi observado no ano anterior.
6.1 – Naturalidade dos atendidos em 2020

Fonte: IMDH

Gráfico 6.2 – Atendidos em 2020 por faixa etária

Fonte: IMDH
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Gráfico 6.3 – Atendidos em 2020 por gênero

Fonte: IMDH

6.4 Breves comentários
Como já está expresso neste relatório, o ano de 2020 ficou marcado pela
emergência da saúde pública e crise sanitária decorrentes da COVID-19. Assim, devido
ao isolamento social, muitos órgãos públicos, instituições, empresas e organizações
interromperam suas atividades ou adotaram o trabalho remoto. O IMDH nunca
suspendeu os trabalhos, mas passou a realizar os atendimentos por via remota,
através do e-mail, telefone e WhatsApp. Similarmente o CRAS, CREAS e outros órgãos
públicos do GDF ou de assistência social passaram a atender à distância ou tiveram sua
capacidade de prestação de serviços limitado.
Nesse sentido, percebe-se que houve uma grande redução na quantidade de
pedidos acompanhados durante o ano. Os pedidos diminuíram em 76%, se
comparados ao ano de 2019, em que foram acompanhadas 146 solicitações de
certidões.
Ademais, o desafio já existente nos anos precedentes de conseguir uma efetiva
resposta dos cartórios, se apresentou novamente, agravado, sobretudo em razão da
pandemia e do fechamento de diversos ofícios de registro ou redução das atividades
desempenhadas. Um desafio enfrentado frequentemente nos anos anteriores na
busca de Certidões e que foi amenizado em 2020, foi a dificuldade em encontrar o
endereço do cartório correto, visto que atualmente, as buscas são feitas através do
portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde consta o registro de cartórios de
todas as regiões do Brasil e onde os endereços estão, em sua maioria, atualizados.
É interessante observar que, assim como em anos passados, várias solicitações
de registro são provenientes de cartórios de regiões interioranas, que ainda possuem
serviços de informática limitados. Assim, quando por falta de informações o pedido é
feito sem conter todos os dados – termo, livro e folha - há pouca possibilidade de
encontrar o assentamento de registro. Infelizmente, em muitos casos, os solicitantes
não têm as cópias de seus documentos antigos ou informação exata sobre o local de
registro, de modo que a localização do cartório é prejudicada.
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Ocorre também de certidões serem obtidas e não retiradas. O IMDH consegue
fazer contato com a maioria dos solicitantes para informar sobre a obtenção dos
documentos, entretanto, em alguns casos, os interessados não se apresentam para
receber a Certidão. Nessa situação, tentamos informar à instituição que fez o
encaminhamento do pedido para que repasse a informação ao solicitante. Ainda
assim, por vezes as instituições sociais não conseguem estabelecer contato com o
requerente e as certidões acabam sendo arquivadas no IMDH.
Outra questão interessante é o fato da faixa etária dos requerentes. Em sua
maioria, ser de pessoas que têm mais de 40 anos de idade. Isso talvez ocorra porque
os modelos das certidões emitidas há anos eram diferentes e, além disso, em muitos
casos, o documento que a pessoa possui está rasurado, rasgado ou foi extraviado e
não é mais válido como documento de identificação.
Avaliação dos Resultados
Todos os pedidos recebidos pelo IMDH foram enviados aos cartórios de registro
correspondentes. Dentre as 35 solicitações, 18 tiveram retorno do cartório e 14 foram
encerrados por falta de resposta. Além disso, uma solicitação foi arquivada por
desistência do pedido. Ao final do ano, 02 pedidos ficaram em trâmite aguardando
resposta do cartório, pois não houve tempo suficiente para que tenham sido
efetivamente respondidas. Por fim, 06 certidões aguardam para serem retiradas pelos
requerentes.
Apesar dos percalços enfrentados na obtenção das certidões e das
adversidades agregadas pela pandemia do COVID-19, a articulação entre o IMDH,
redes socioassistenciais do DF e Ofícios de Registro Civil continua se mostrando
importante, visto que possibilita a aquisição de documentos essenciais para migrantes
internos em situação de vulnerabilidade, que não poderiam arcar com os custos da
emissão de segunda via e que são documentos indispensáveis para o acesso a serviços
socioassistenciais e direitos de cidadania.
Total de pessoas beneficiadas: 35 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 todo período: de 01.01.2020 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
inter-religiosas, 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.
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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. Introdução
A Pastoral da Mobilidade Humana no IMDH busca ser um espaço de encontro e
aproximação entre as pessoas, respeitando sua própria trajetória de espiritualidade,
sua opção em termos de confissão religiosa ou mesmo daquelas pessoas que preferem
manter-se mais reservadas no cultivo da fé ou na prática religiosa.
O ano de 2020, como já muito se sabe e está expresso nas atividades, foi
marado pela pandemia do COVID-19 que em muito afetou todas as atividades,
passando a ser realizadas em sua maior parte, via online, assim como as ações de
atendimento ocorreram com as pessoas trabalhando em sistema “Home Office”.
Tabela 7.1 - reuniões, conferências, seminários, reflexões das quais o IMDH
participou ou promoveu
Data

Instituição
organização

Tema da reunião,
Conteúdo, pauta da reunião, mais informações
evento ou ação
e encaminhamentos
de incidência

06/03/2020 Sede da CNBB

Rede CLAMOR

Reunião com Assessor da Comissão específica
da CNBB, Fr. Olavio Dotto, e a participação de
Ir. Rosita (IMDH) e Pe. Agnaldo (SJMR) para a
implementação no Brasil da Rede CLAMOR, a
qual objetiva articular as entidades da Igreja
Católica que atuam na atenção a Migrantes,
Refugiados e enfrentamento ao tráfico de
Pessoas, para potencializar sua ação e avançar
em serviços de atenção à população
referenciada.

20/04/2020 TV Aparecida

Situação dos
migrantes em
Roraima

Exposição sobre os projetos realizados,
especificamente Caminhos de Solidariedade,
avaliação sobre possibilidades de continuidade
a apelo de apoio à comunidade

Dicasterio para o Abertura de
18/04/2020 Desenvolvimento Semana Laudato
Humano Integral Si

Orientações pastorais, convite em âmbito
mundial para celebrar a Semana Laudato Si Cinco anos de Ecologia Integral
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A atuação do
Setor Mobilidade
Humana

Exposição, debate, ideias e comentários sobre
a atuação das diversas pastorais que integram
o setor e no caso do IMDH apresentação de
atuação junto aos migrantes e refugiados

Articulação da
Rede Clamor na
América Latina

Nomeação dos responsáveis pela Rede
CLAMOR; desafios na área de migrações e
refúgio em tempos de pandemia; preparação
da Assembleia da Rede; Atualização do
mapeamento das obras da Igreja na área de
migrações, refúgio e enfrentamento ao tráfico
de pessoas.

IMDH, Pastoral
do Migrante

Semana do
Migrante

Definições,
em
âmbito
nacional,
da
programação e atividades que serão
desenvolvidas durante a Semana do Migrante,
juntamente com o Dia Mundial do Migrante e
Refugiado.

IMDH, Missão
Paz, UFSCAR

Semana do
Migrante e Dia
Mundial do
Refugiado

Forçados, como Jesus Cristo, a fugir: O Drama
dos Deslocados Internos e sua Invisibilidade.
Reflexão sobre o texto publicado pelo Papa
Francisco, alusivo à data.

CNBB
06/05/2020 Conferência dos
Bispos

Rede CLAMOR 07/05/2020
CELAM

10/06/2020

17/06/2020

18/06/2020 IMDH, PAMIG

IMDH 30/06/2020 Congregação
MSCS

27/08/2020

Rede CLAMOR
Brasil

Semana do
Migrante e Dia
Mundial do
Refugiado

Foram apresentadas as contribuições de João
Batista Scalabrini durante o bispado,
especialmente as ações em prol aos migrantes
na Itália, nos Estados Unidos e no Brasil.
Refletiu-se sobre seus princípios e legados para
a missão.

Introdução histórica, realizada por Ir. Rosita,
sobre o legado de Madre Assunta, uma das
precursoras da Congregação das Irmãs
Celebração ao Dia Scalabrinianas no Brasil, juntamente com seu
de Madre Assunta irmão Padre José Marchetti. Contribuições
sobre o legado e reconhecimento de Madre
Assunta, agora em processo de canonização,
foram trazidas pelas demais Irmãs presentes.
Foi agendada uma data para o encontro
ampliado da Rede Clamor. Para a celebração da
Jornada Mundial do Migrante do Refugiado e
Preparação para a da inauguração das atividades da Rede Clamor
Jornada Mundial Brasil. Foi proposta a celebração de Missa no
do Migrante do
Santuário de Aparecida e uma live de
Refugiado
encerramento. Os detalhes destes eventos
serão discutidos em outra reunião no mês de
setembro.
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14/09/2020

IMDH e Pastoral
do Turismo

Reunião de
Pastoral

27/11/2020

Instituições
religiosas

Assembleia Geral
das POM

Pastorais sociais
09/12/2020 da Arquidiocese
de Brasília

Pastorais sociais
da Arquidiocese
de Brasília

Reflexões sobre a Pastoral do Turismo,
documentos da Igreja relativos a esta área,
desafios frente ao COVID-19 e suas
consequências para os trabalhadores da área.
Ideias e propostas também sobre possíveis
alternativas e a importância do turismo
comunitário local.
Assembleia Geral das pontifícias obras
missionárias, deliberações e encaminhamentos.

Na reunião das Pastorais sociais da
Arquidiocese de Brasília, Ir. Rosita participou
como representante da Pastoral do Migrante,
articulada e hospedada no IMDH.

Fonte: Registros IMDH

7.1 Articulação e participação nas ações Rede CLAMOR Brasil
A Celebração do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, proposto pela Igreja
Católica vinha ocorrendo no segundo domingo de janeiro. Mas, desde 2019, o Papa
Francisco, transferiu esta data para o último domingo de setembro.
Em 2020, esta celebração ocorreu no dia 29 de setembro e para esta
celebração, várias atividades foram realizadas no Brasil, com o envolvimento de várias
instituições que articulam a Rede Clamor Brasil. O IMDH participou de toda a
articulação e preparação de um intenso programa que se desenvolveu durante a
semana de 21 a 27 de setembro. As entidades que realizaram atividades celebrativas
foram: Instituto Migrações e Direitos Humanos / Irmãs Scalabrinianas; Missão Paz
(Scalabrinianos); Rede um Grito pela Vida; Serviço Jesuíta para Migrantes e Refugiados;
Serviço Pastoral do Migrante; Caritas Brasileira.
A celebração marcante, que atingiu grande abrangência nacional, foi a
Celebração Eucarística no Santuário de Aparecida, no dia 27 de setembro, presidida
pelo Arcebispo de Aparecida, D. Orlando Brandes. A preparação e os contatos para
esta celebração foram realizados pelo IMDH.
Tabela 7.2 - Atividades pastorais dos dias 23 a 27 de setembro
23/09/2020

24/09/2020

- 7:30h Rádio de
Julho, Pe. Paolo
Parise fala da Rede
Clamor
- Divulgação de
vídeo informativo
de prevenção e
combate à
exploração sexual e

25/09/2020

26/09/2020

- 16:00h Live sobre
Rede Clamor Brasil

- Postagens de
vídeos e cards.

- Postagens de
vídeos e cards dos
núcleos

- Postagens de
vídeos e cards
dos núcleos

27/09/2020
- 08:00 horas:
Ao vivo
transmissão da
Celebração de
Aparecida.
- Celebração de
prevenção
sobre o dia
internacional
de combate à
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tráfico de mulheres
e crianças.

exploração
sexual e tráfico
de mulheres e
crianças e o dia
mundial do
migrante e
refugiado.

- Live pelo núcleo
de Curitiba

- Divulgação de
cards para Redes
Sociais do IMDH.

- Divulgação de
cards para Redes
Sociais do IMDH.

- Relançamento de
Boletim
Informativo on-line
do IMDH.
- Divulgação de
cards para Redes
Sociais do IMDH.

- Publicação de
vídeo com
testemunho de
migrante nas
redes sociais do
IMDH.

- Publicação de
vídeo com
testemunho de
migrante nas
redes sociais
do IMDH e
divulgação de
cards.

- Postagens nas
redes sociais do
SJMR textos e
imagens referentes
a Jornada Mundial
do Migrante e
Refugiado.

- Postagens nas
redes sociais do
SJMR textos e
imagens
referentes a
Jornada Mundial
do Migrante e
Refugiado.

- Postagens nas
redes sociais do
SJMR textos e
imagens referentes
a Jornada Mundial
do Migrante e
Refugiado.

- Postagens nas
redes sociais do
SJMR textos e
imagens
referentes a
Jornada
Mundial M&R.

- Postagens nas
redes sociais
do SJMR textos
e imagens
referentes a
Jornada
Mundial do
Migrante e
Refugiado.

- Postagens nas
redes sociais do
SPM Com a
Campanha Em
Fuga, das Irmãs
Scalabrinianas.

- Postagens nas
redes sociais do
SPM Com a
Campanha Em
Fuga, Irmãs
Scalabrinianas,
da qual somos
signatários.

- 19:00 horas “Ciranda das
Mulheres: uma
conversa sobre
migração,
misoginia,
xenofobia e
preconceito”, com
Letícia Rocha,
Juliane e Ir.
Rosinha Martins.

- Postagens nas
redes sociais do
SPM Com a
Campanha Em
Fuga, Irmãs
Scalabrinianas,
da qual somos
signatários.

- Postagens nas
redes sociais
do SPM Com a
Campanha Em
Fuga, Irmãs
Scalabrinianas,
da qual somos
signatários.

- 4ª áudioreportagem
"Migrar: travessia
e recomeço".

- 3º Encontro de
Formação sobre
Migração e
Refúgio.
- Divulgação de 2º
Vídeo alusivo Dia
Mundial do M&R.
- 5ª áudio "Migrar:
travessia e
recomeço".

- 6ª áudioreportagem
"Migrar:
travessia e
recomeço".

- 7ª áudioReportagem
"Migrar:
travessia e
recomeço".

- 16:00 horas:
Seminário: O
Nordeste e as
Migrações Internas
– Narrativas de
quem viveu essa
realidade.
- 3ª áudioreportagem
"Migrar: travessia e
recomeço".

Fonte: Registros IMDH
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Outra dimensão à qual o IMDH tem se dedicado em 2020, foi a atenção
religiosa a um grupo de indígenas Warao, migrantes venezuelanos, chegados à Capital
em junho de 2020. Desde sua chegada, apresentaram-se como católicos e
manifestaram o desejo de receber assistência religiosa, ter oportunidade de
celebrações Eucarísticas dominicais, de preferência em espanhol, idioma conhecido e
falado pela maioria do grupo.
Juntamente com o SJMR e com a colaboração das Pontifícias Obras
Missionárias foi possível atender este desejo da comunidade de migrantes
venezuelanos Warao, tendo celebrado Missa em várias oportunidades, inclusive no
Natal, no acampamento em frente ao Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília
onde permaneceram de junho a dezembro de 2020.
Celebração da Semana do Migrante: esta foi também uma oportunidade de
celebração em que o IMDH participou, sempre como integrante da PAMIG da
Arquidiocese de Brasília. O transcurso da Semana foi, como está definido, em junho,
período crítico da pandemia. As celebrações foram online, devido ao isolamento
vigente. Além desta participação, os integrantes da PAMIG, estimulados pelo IMDH,
realizaram também ações concretas de assistir com cesta básica famílias de migrantes
em situação de alta vulnerabilidade.
Avaliação
Tudo em 2020 foi afetado pelo período atípico que o mundo viveu. Apesar das
limitações inclusive na prática e vivência pública das expressões religiosas, o povo
fortaleceu sua fé, pedindo a bênção de Deus e a superação da pandemia.
Mesmo neste ritmo diverso de atendimento aos migrantes e refugiados, a
equipe do IMDH dedicou-se intensamente, primando sempre por acolher bem, tratar
bem e buscar fazer o melhor possível para suavizar as preocupações e angústias da
população em mobilidade, assim como 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.
Brasília recebeu, em fins de 2020, o novo Arcebispo. O IMDH renova seu
compromisso com a Pastoral do Migrante e do Refugiado e espera sempre poder
contar com as orientações da Arquidiocese e da própria CNBB para animar esta
dimensão tão importante em nossa realidade migratória.
Pessoas beneficiadas: Estima-se 2.000 pessoas
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PROJETO 08 – Crianças sem fronteiras

Este Projeto possui três sub-projetos: i) Documentação e Inserção escolar das crianças;
ii) Bebês a Caminho; iii) Sub-projeto Angel Gabriel
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: durante todo o período: de 01.01.2020 a 31.12.2020.
Descrição das Ações:
 Identificar as crianças que chegam com suas famílias;
 Encaminhar as crianças em idade escolar para atendimento nas escolas públicas;
 Orientar, quando necessário, para o acesso aos serviços públicos;
 Desenhar e implementar uma atividade que contribua para assegurar nutrição
complementar a crianças em idade de 6 meses a 3 anos;
 Registrar e acompanhar as gestantes que vem ao IMDH e apoiar eventualmente
em situação de vulnerabilidade, assegurando que estão seguindo as orientações de
saúde próprias de seu estado;
 Realizar encontros ou rodas de conversa com as mães gestantes para orientação e
preparação para o nascimento do bebê;
 Fornecer um enxoval básico para os bebês.
Público alvo:
Crianças solicitantes de refúgio, refugiadas e migrantes, bem como as mães,
particularmente as gestantes e a proteção de seus bebês.
Metas de Atendimento:
Atender as mães gestantes e apoiar o maior número possível de crianças migrantes e
refugiadas, principalmente no acesso à escola e 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.
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Abrangência territorial: Local e nacional.
Participação dos usuários: Por sugestões espontâneas e nos encontros realizados.
Desenvolvimento do Projeto
8. 1 Atendimento na documentação e outras necessidades
Em 2020, foram atendidos pelo IMDH 998 crianças e adolescentes menores de
18 anos. Este número representa 30% do total de solicitantes de refúgio, refugiados e
imigrantes atendidos no ano. O Instituto destina especial atenção a este público por
meio do projeto “Crianças sem Fronteiras”.
O projeto conta com o trabalho de toda a equipe do IMDH e de voluntários, e
promove 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 e adolescentes.
No atendimento buscou-se conhecer suas necessidades e encaminhá-los para os
órgãos responsáveis. Entre esses atendimentos estão: orientações sobre
documentação
(regularização
migratória);
encaminhamento
para
CRAS
(cadastramento/recadastramento para a Bolsa Família e auxílio emergencial);
encaminhamento ao SUS, doação de enxovais para bebês, cestas básicas e outros itens
para as crianças.
Ademais, o Instituto atuou para assegurar que todas as crianças e adolescentes
atendidos, em idade escolar, fossem matriculados na rede pública de ensino. O maior
desafio desse ano foi a necessidade de adaptação ao estudo remoto, pois muitas
crianças não tiveram acesso às aulas on-line ou tiveram as atividades paralisadas.
8.2 “Bebês a Caminho”: Acompanhamento a gestantes e atenção ao bebê
Em 2020, mesmo em meio à pandemia, deu-se continuidade à atividade “Bebês
a Caminho”, iniciada 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 os serviços públicos 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.
No ano, foram registradas e acompanhadas 36 gestantes, 20 nascimentos de
bebês e houve três abortos espontâneos. Todas as gestantes atendidas no IMDH
receberam apoio com orientações e informações sobre os serviços públicos disponíveis
para o período de gravidez, em especial para realização do pré-natal no Sistema Único
de Saúde (SUS) e devido acompanhamento até o momento do parto. Entretanto, nos
períodos de maior pico da pandemia as consultas de pré-natal em algumas unidades
básicas de saúde ficaram suspensas.
Devido à dificuldade de conseguir emprego e consequente exposição à situação
de alta vulnerabilidade, quando identificada a necessidade, as gestantes foram

72

apoiadas com ajuda financeira (bolsa-subsistência), doações de cestas básicas, 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.
Foram também encaminhadas aos órgãos públicos de assistência social, como o Centro
de Referência de Assistência Social (CRAS).
8.3 Encontro Bebês a Caminho
O IMDH promoveu, no dia 27 de fevereiro, o “Encontro Bebês a Caminho”
reunindo gestantes cadastradas no IMDH e propiciando um espaço de troca de
experiências, esclarecimento de dúvidas e para minimizar ansiedades. Para isto, a
enfermeira e professora Daniela Nogueira, especialista na área de saúde da família,
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 evento foi
proveitoso, animado e profícuo. Participaram 8 gestantes as quais, ao final, receberam
um enxoval para o bebê.
Avaliação dos Resultados:
Avalia-se que a resposta dada pelo IMDH no âmbito do projeto foi efetiva, pois
atendeu os resultados esperados. Todas as crianças e adolescentes foram atendidos
satisfatoriamente, principalmente para garantir acesso ao atendimento emergencial
em termos de apoio com auxílio financeiro ou alimentação às famílias. Foi também
satisfatoriamente atendido o objetivo de orientação e assistência às mães gestantes.
Foram atendidas, no total, 1.034 pessoas de 18 nacionalidades.
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 e apoio com doações.
Pessoas beneficiadas: 1.034 pessoas
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PROJETO 8A: Kit Nutrição “Angel Gabriel” para crianças migrantes e refugiadas

Objetivo: Propiciar a crianças migrantes ou refugiadas, particularmente na idade entre
6 meses e 3 anos, a 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.
Período de Realização: 01/01/2020 a 31/12/2020.
Descrição das Ações:
 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.
Público alvo: Crianças de 6 meses a 3 anos
Metas de Atendimentos: Atender até 200 famílias em situação de vulnerabilidade com
nutrientes para crianças na idade inferior a 3 anos.
Recurso financeiro utilizado: Campanha permanente dos “Anônimos do Bem”, e verba
específica para enfrentamento do covid-19, do ACNUR.
Recursos humanos envolvidos: Diretora do IMDH, Assessora psicossocial, assistente
de proteção o IMDH Solidário e Irmãs de São José, em Pacaraima.
Abrangência territorial: Roraima e Distrito Federal.

Desenvolvimento do Projeto
8A. Introdução
A migração forçada coloca em situação de risco alimentar milhares de adultos e
crianças. Pessoas que são obrigadas a deixarem suas casas, seja por conflitos e guerras,
seja por graves violações de direitos humanos, se deslocam, muitas vezes, sem um

74

planejamento de acolhida e\ou sem recursos financeiros devido ao empobrecimento
populacional sistêmico ocasionado pela situação de crise e à urgência para salvarem à
própria vida e de seus familiares. Esta situação de vulnerabilidade alimentar é ainda
mais intensa quando em se tratando de migrantes oriundos da Venezuela, cujo fator
motivador principal de migração é a fome generalizada no país. A entrada destes
migrantes no Brasil é pela fronteira com o estado de Roraima, sendo a primeira cidade
Pacaraima.
A partir de 2015, o número de migrantes venezuelanos adentrando no Brasil foi
se mostrando expressivo, sendo estes os migrantes em maior número no país,
atualmente. O fluxo intenso de migrantes e refugiados pode sobrecarregar sistemas
locais que não têm a infraestrutura necessária para garantir os direitos daqueles que
adentram, e a contribuição da população local, de organizações civis e de agências
internacionais com ações imediatas de serviços básicos podem ter impacto imediato
na mitigação dos riscos e vulnerabilidades, ampliando a gama de apoios disponíveis
para quem necessita.
Devido ao descaso histórico do poder público com o estado de Roraima,
somado ao contingente elevado de migrantes adentrando a fronteira, milhares dessas
pessoas, inclusive famílias com crianças, viveram em situação de rua e tiveram seus
direitos humanos violados, estando a vida mesmo ameaçada. Em relação às crianças,
eram verificados, além dos quadros graves de desnutrição, os riscos para este com
seus impactos negativos na saúde e desenvolvimento integral.
O projeto Angel Gabriel nasce para manter viva a memória de Angel Gabriel um anjinho venezuelano de 2 anos da idade que faleceu em Boa Vista, Roraima, por
motivo de fome e desnutrição – a fim de ajudar a impedir que histórias assim se
repitam. Surgiu então a articulação entre contribuintes anônimos e o IMDH, com
proposta de um kit com leite em pó fortificado, complemento alimentar, fraldas e
pomada antiassaduras, estes dois últimos itens justificados pela constatação de
crianças com órgãos genitais deformados devido a reiteradas ou permanentes
assaduras, evidenciando, mais uma vez, que o contexto de grave violação de direitos
humanos, à época, não estava restrito apenas ao território venezuelano.
Inicia-se de imediato, com contribuições voluntárias de um grupo de
apoiadores, identificado como “Anônimos do Bem”, o fornecimento de Kits,
distribuídos, semanalmente, por organizações sociais em Boa Vista e Pacaraima a
responsáveis por crianças com idades, via de regra, entre 6 meses e 3 anos – os anos
iniciais da primeira infância, fase esta que deve receber atenção redobrada quanto à
proteção de direitos. Durante o ano de 2020, este kit se mostrou ainda mais
estratégico na proteção de direitos das crianças, visto que a pandemia da COVID-19
aumenta a ameaça à alimentação em quantidade e qualidade adequadas para crianças
e empurra famílias financeiramente menos abastadas para a linha da pobreza.
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8A.1 Metodologia e Resultados
O kit é distribuído a famílias com fatores de risco de privação ou já com direitos
violados, como situação de rua, renda familiar inexistente ou insuficiente, famílias
monoparentais desassistidas, número de filhos elevado e acesso restrito a serviços
básicos, famílias com crianças com deficiência em situação de vulnerabilidade
econômica. Estas famílias retiram o kit mediante assinatura do termo de recebimento,
podendo beneficiarem-se dele mais de uma vez ao mês ou apenas uma única vez
como apoio eventual, a depender da situação de vulnerabilidade mapeada.
Todos os registros são compilados em uma planilha do Excel com o nome do
adulto responsável e das crianças beneficiadas, os dados respectivos (CPF e data de
nascimento), a quantidade de vezes que retirou o item em relação ao mês, e a cidade
em que o kit foi retirado.
Em 2020, o IMDH Solidário passa a distribuir, em Boa Vista, 30 kits semanais.
Durante os meses de fevereiro e março, estes kits são distribuídos para as mesmas
famílias. Com a declaração de emergência em saúde pública e pandemias de COVID19, o serviço ficou suspenso durante abril e maio e foi retomado em junho, com a
proposta de ampliar o número de famílias beneficiadas, reconhecendo que os
impactos sociais e econômicos da pandemia colocaram mais famílias e crianças em
situação de insegurança alimentar.
A seguir, expressam-se as informações quanto ao alcance da distribuição dos
kits, nas localidades em que o Projeto é viabilizado pelo IMDH:

Número total de crianças beneficiadas
em 2020

492

Número de kits
distribuídos em 2020

712

Angel

Gabriel

Roraima, considerando Pacaraima e Boa Vista, reúne o maior número de
crianças beneficiadas visto que é a cidade com maior número absoluto de famílias
venezuelanas em situação de privação de direitos, inclusive em situação de rua ou em
ocupações espontâneas.
Já em Brasília, o número de crianças beneficiadas é bastante inferior, pois as
famílias já recebem outros apoios e também porque o número proporcional de
migrantes venezuelanos é bem menor se comparado aos dois municípios do estado de
Roraima, que é a porta de entrada destes migrantes. Considera-se, aqui, também o
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fato de que as famílias em Brasília, por estarem já em seus locais de residência, têm
mais possibilidades de aceder a recursos básicos e recebem apoios mais frequentes de
várias organizações sociais atuantes na área. Isto significa que, na prática, estas
famílias, especialmente crianças, tem mais chances de serem atendidas nos serviços
disponíveis e previstos por políticas públicas.
Dos 712 kits distribuídos, 67% deles ocorreu no último trimestre do ano, ou
seja, nos meses outubro, novembro e dezembro. No entanto, a proporção de crianças
atendidas no último trimestre é de 38% em relação ao total (191). O fato de a
proporção de crianças ser inferior ao de atendimentos para distribuição de kits aponta
que, no último trimestre do ano de 2020, as mesmas famílias receberam kits com mais
frequência se comparado aos meses anteriores. Isto pode ter se dado devido ao
aumento de intensidade das atividades do IMDH com a reabertura do serviço,
aumento de kits disponíveis graças ao orçamento mais farto (aumento na quantidade
de doações), maior acuidade no registro de dados, maior necessidade das famílias –
maiores fatores de risco - que entraram em um processo de escassez crônica durante a
pandemia, etc.
É importante salientar que o enfoque no último trimestre, além da
constatação de que nele ocorreu quase metade da distribuição dos kits, se dá também
devido ao aprimoramento na forma de registrar os dados, permitindo identificar, além
das famílias atendidas, a quantidade de vezes que foram beneficiadas com o kit de
acordo com o mês. Logo, algumas famílias podem ter recebido um kit por semana
enquanto outra pode ter recebido por mês, mas isso é avaliado de acordo com a
necessidade expressa por cada família e pela avaliação da situação social e indicadores
de risco e proteção.
Gráfico 8.1 A – Responsável pela retirada do Kit

Fonte: IMDH

Em relação às famílias que se beneficiaram do kit, quase 100% teve o
responsável pela retirada do kit (ponto focal familiar) uma pessoa do gênero feminino,
sendo a mãe ou a avó. Importante sublinhar que o gráfico apresentado reflete dois
fenômenos diferentes que se cruzam: há uma quantidade significante de famílias
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monoparentais chefiadas pela mãe ou que, mesmo quando há a presença do pai ou
padrasto, este sai a buscar diárias de trabalho e as mulheres ficam responsáveis pelo
cuidado com os filhos. O segundo é que, prioriza-se que estes sejam entregues às
mulheres, inclusive por uma questão de equidade de gênero e proteção contra
violências baseadas em gênero.
Avaliação dos resultados
Avalia-se o resultado deste projeto como uma medida de emergência
necessária, visto que quase 500 crianças foram beneficiadas e que o impacto no bemestar familiar, além de contribuir para a ingestão de calorias e complementos
alimentares, também pode ser de manutenção do estresse vivido em situações de
privação de direitos, contribuindo para que este não se eleve tanto quanto em uma
situação em que este apoio está ausente. O número de crianças e famílias
venezuelanas no estado de Roraima ainda é superior ao que os serviços públicos e
outros da sociedade civil conseguem atender de forma universal, havendo a
necessidade de ações de ajuda humanitária que se sobrepõe, a fim de aumentar o
número de famílias diferentes alcançadas pelos serviços. É importante salientar a
necessidade de auxílios e apoios de diversos organismos, mas que funcionem de
maneira integrada. Também se destaca a necessidade do registro das ações de forma
sistemática e funcional, a fim de facilitar a organização dos dados e transparência nas
ações. O projeto Angel Gabriel, por ser totalmente apoiado por doadores anônimos e
civis, revela a força da organização comunitária e do espírito de solidariedade.
Crianças beneficiadas: 492
Total de pessoas beneficiadas: 1034 + 492 = 1.526
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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 01.01.2020 a 31.12.2020.
Descrição das Ações:
● 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 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.
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Desenvolvimento do Projeto
9. Introdução
Além da atuação no atendimento direto à população migrante e refugiada, o
IMDH também atua com ações de incidência política (advocacy) em conjunto com
outras entidades que compõem a Rede Solidária para Migrantes e Refugiados RdeMiR, nos mais variados órgãos e instâncias governamentais. O objetivo é de
assegurar aos migrantes, refugiados, solicitantes da condição de refugiado e apátridas,
a efetividade e promoção de seus direitos, o avanço no marco jurídico institucional de
proteção, a inclusão dessas pessoas em políticas públicas universais e, ainda, o
incentivo 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 outras ações que possam vir a incidir para a defesa e promoção dos
direitos das pessoas de interesse.
A pandemia da COVID-19 transformou 2020 em um ano ainda mais desafiador.
As medidas de prevenção ao Coronavírus impuseram a necessidade de reinventar e
adaptar as ações em Rede, com o intuito de impedir o retrocesso dos direitos
arduamente conquistados aos migrantes, refugiados, solicitantes de refúgio e
apátridas.
Percebe-se, também, tentativas tanto legislativas quanto do poder executivo de
restringir direitos, o que demandou a necessidade de ações concretas de incidência. A
seguir, apresentaremos um panorama das ações de advocacy promovidas pelo IMDH e
pela Rede frente às medidas governamentais.
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 alguma
forma, pelo IMDH.
9.1 Atuação específica em questões relacionadas à Pandemia da COVID-19
Em 03 de fevereiro de 2020, o Ministro da Saúde, por meio de Portaria,
declarou emergência em Saúde Pública de Importância Nacional causada pela COVID19. A partir de então, diversas medidas governamentais foram tomadas para conter a
disseminação do vírus, dentre elas a edição de um total de 23 Portarias que
regulamentaram o fechamento das fronteiras terrestres. A primeira delas, Portaria n°
120 de 17 de março de 2020, decretou o fechamento das fronteiras terrestres do Brasil
com a República Bolivariana da Venezuela.
A medida, considerada discriminatória, foi alvo da atuação de diversas
entidades da sociedade civil, dentre elas o IMDH, que atuou na elaboração e
assinatura de Nota Técnica sobre o tema. O documento ressaltou a importância da
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observância, pelo governo brasileiro, da não discriminação de populações migrantes e
refugiadas em situação de vulnerabilidade e a não negação dos direitos ao acesso
universal à saúde e ao tratamento igualitário entre nacionais e não nacionais,
solicitando a revogação das Portarias, ou a sua adequação às normas do Direito
Internacional.
Importante destacar que, além dos aspectos discriminatórios das Portarias
editadas, a grande preocupação residia também na previsão de inabilitação do pedido
de refúgio e a possibilidade de deportação das pessoas que ingressarem no Brasil por
vias alternativas.
Com a judicialização do tema, o debate se tornou mais restrito em âmbito
administrativo, entretanto, o IMDH, em conjunto com a rede de incidência,
posicionou-se pela inconstitucionalidade das Portarias em reunião virtual realizada em
08 de julho com o Diretor do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e
Segurança Pública (MJSP) à época, Dr. André Furquim e, ainda, em 08 de setembro de
2019, em reunião virtual com Ministério Público Federal. Apesar de ambos os eventos
não se limitarem ao referido tema, o IMDH e RAC reafirmaram seu posicionamento
sobre o assunto.
9.1.1 Ofício aos Presidentes da Câmara e do Senado e líderes do Congresso
A partir da apresentação do Projeto de Lei (PL) 1056/2020, que previa a
instituição de campos de refugiados nas fronteiras brasileiras e, considerando o fato de
que qualquer Projeto de Lei estava sujeito a ser incluído em votação diretamente nos
Plenários das Casas Legislativas durante a pandemia, bastando atingir o acordo entre
os líderes partidários, o IMDH e a rede de incidência encaminharam, em 03 de abril de
2020, ofício direcionado aos Presidentes da Câmara e do Senado e aos líderes do
Congresso, solicitando a suspensão da tramitação de projetos que tratassem sobre os
direitos e interesses de migrantes e refugiados e que não guardassem relação com a
pandemia do Coronavírus.
O documento também pedia que a tramitação de projetos justificada pela
urgência do enfrentamento à pandemia fosse condicionada à prévia consulta às
organizações da sociedade civil especializadas no respectivo tema.
9.1.2 Regularização migratória
Considerando a declaração de emergência sanitária, a Polícia Federal emitiu
Mensagem Oficial Circular n° 04/2020 em seu portal, restringindo os atendimentos das
unidades da Polícia Federal aos casos considerados de extrema necessidade e
prorrogando os prazos de vencimento de protocolos, carteiras e outros documentos
relacionados às atividades de Regularização Migratória, perdurando, tal situação até o
final da situação de emergência pública, isto é, até ser emitida nova orientação da
Coordenação-Geral de Polícia de Imigração.
Tal situação gerou inúmeras dificuldades na vida dos migrantes e refugiados,
pois a ausência de ampla divulgação da Mensagem Circular deixou a sociedade sem
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informação adequada, limitando o acesso do público de interesse a direitos e serviços
públicos.
Constatada tal situação, o IMDH e a Rede de incidência participaram em 08 de
julho de 2020 de reunião virtual com o Diretor Geral do Departamento de Migrações
do MJSP, para apresentar suas preocupações, relacionadas à documentação vencida
de migrantes e refugiados e a pouca veiculação de informações sobre a prorrogação
do prazo de vencimento, a situação dos migrantes indocumentados que ingressaram
no Brasil sem passagem pela Polícia Federal na fronteira e a possibilidade de retomada
de atendimento pela Polícia Federal.
Como encaminhamento da reunião supracitada, o IMDH participou na
elaboração e assinatura de petição enviada à nova Diretora Geral do Departamento de
Migrações do MJSP, Dra. Ligia Neves, solicitando a edição de ato que informe sobre a
prorrogação do prazo de validade da documentação das pessoas migrantes, refugiadas
e solicitantes da condição de refugiado no Brasil, em virtude da pandemia da COVID19.
A petição, enviada em 10 de agosto resultou na publicação da Portaria nº 18DIREX/PF, de 19/10/2020, que dispôs sobre a retomada do curso dos prazos
migratórios no âmbito da Polícia Federal e, a partir de pedido formulado pela Rede,
prevê que os documentos expirados a partir de 16 de março de 2020 serão aceitos e
poderão ser utilizados até o dia 16 de março de 2021 para fins de ingresso ou de
registro.
9.2 Outras atuações em âmbito federal
9.2.1 Reunião de Trabalho Comissão Permanente sobre Migrações
Internacionais e Refugiados (CMMIR)
Em 05 de março O IMDH, representado pelo advogado Felipe Vasconcellos, em
conjunto com as demais Instituições integrantes da Rede Colaborativa de Advocacy RAC, participou da primeira reunião de trabalho da Comissão Mista Permanente sobre
Migrações Internacionais e Refugiados (CMMIR), sob a presidência da Deputada Bruna
Furlan e vice-presidência do Senador Paulo Paim.
Na ocasião, o IMDH reforçou a importância da Comissão como articuladora de
políticas públicas para a população migrante, refugiada e solicitante de
reconhecimento da condição de refugiado. Os insumos apresentados pelas
organizações durante a reunião, auxiliarão na construção do plano de trabalho da
CMMIR.
9.2.2 Nota Técnica PL 1056/2020
O IMDH participou da construção e assinatura de Nota Técnica, em conjunto
com as demais instituições da Rede, contrária ao Projeto de Lei 1056/2020, que dispõe
sobre a instituição de campos de refugiados nas fronteiras brasileiras. O documento foi
direcionado à Comissão Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados
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(CMMIR), aos Senadores Flávio Arns e Paulo Paim e às seguintes lideranças do Senado:
CIDADANIA (Eliziane Gama); PDT (Weverton); PSB (Leila Barros); PSDB (Roberto Rocha)
e PT (Rogério Carvalho).
9.2.3 Revalidação de diplomas
A Compassiva, instituição também integrante da Rede de Advocacy
Colaborativo – RAC, promoveu oficina virtual sobre Revalidação de Diplomas em 11 de
agosto. O IMDH participou do evento, onde foram apresentadas informações sobre o
Projeto de Lei 2482/2020, aprovado no Senado Federal e em trâmite na Câmara dos
Deputados.
Após a oficina, as instituições integrantes da Rede redigiram e assinaram Nota
Técnica de apoio ao PL 2482/2020 sobre revalidação de diplomas obtidos no exterior,
após a constatação de aspectos positivos no documento, dentre eles a possibilidade de
revalidação de diploma em universidade particular e a simplificação do processo para
o refugiado, que pode ser submetido apenas a uma prova como forma exclusiva de
avaliação.
9.3 Atuações em âmbito distrital
Destaca-se a seguir as atividades e reuniões em conjunto com o Governo do
Distrito Federal, as quais contaram com a presença e participação do IMDH:
Tabela 9.1 – Atuação em âmbito distrital
04/ 02
Reunião da Rede de Migração do Distrito Federal, realizada na sede da Universidade
de Brasília - UnB, onde foi proposto o compartilhamento do mapeamento das
instituições participantes, a criação de Grupos de Trabalho em Educação, Proteção e
Seminário e a sugestão de uma formação popular ou fórum nas comunidades mais
distantes.
03/ 03
Reunião de capacitação com o CRAS Céu Azul. Na ocasião foram apresentadas pelo
IMDH orientações e materiais informativos sobre o atendimento a migrantes e
refugiados, com intuito de aprimorar a atenção prestada a esse público. Foram
traçadas linhas de orientação para o atendimento, bem como proposta de novas
atividades no CRAS para a população de interesse, como aulas de Português e
acompanhamento às famílias.
04/ 03
Reunião com grupo de ganeses com o objetivo de articular uma Associação de
Migrantes de Gana. Na oportunidade, as dúvidas foram sanadas e encaminhado um
modelo de estatuto social para que os representantes pudessem discutir entre
interessados no projeto.
Fonte: Registros IMDH

Ainda em âmbito Distrital, destaca-se a atuação do IMDH, em reunião virtual
com a chefe da DELEMIG/DF, Delegada Lucicleia Souza em 03 de agosto de 2020 para
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tratar sobre a retomada gradual dos atendimentos da Polícia Federal, suspensos em
decorrência da pandemia, nas unidades do Riacho Fundo e Aeroporto.
Ao final do mês de julho/2020, identificou-se a presença de um grupo de
indígenas venezuelanos da etnia Warao acampados próximos à rodoviária
interestadual de Brasília. Iniciou-se, a partir de então, o acompanhamento do grupo e
o monitoramento de suas demandas pelo IMDH, Cáritas Brasileira, CSEM e SJMR.
Para que fosse possível a busca de soluções duradouras ao caso, as instituições
ressaltaram a importância do trabalho em conjunto com o ACNUR, OIM e com o
Governo do Distrito Federal. Dessa forma, diversos encontros virtuais para discussão
do tema foram agendados, conforme tabela a seguir:
Tabela 9.2 - Incidência política na proteção aos indígenas Warao
31/07

04/08

07/08

19/08

10/09

23/09

Primeira reunião sobre o caso, em conjunto com a Cáritas Brasileira, CSEM e SJMR.
Foram apresentadas informações preliminares sobre o grupo e resgatadas situações
anteriores com outros grupos de migrantes e refugiados indígenas na região. Foi
proposta de criação de um grupo de trabalho sobre o caso. Algumas ações de apoio
imediato ao grupo foram coordenadas, como a doação de alimentos e itens de
higiene pessoal.
IMDH, Cáritas, ACNUR e SJMR realizam visita in loco ao grupo para apresentações e
melhor análise das demandas. Foram apresentadas informações sobre a
documentação dos refugiados e migrantes e diálogo sobre os planos de ações de
integrações mais duradouras, caso os indígenas permaneçam no Distrito Federal.
Reunião virtual entre IMDH, SJMR, ACNUR e Cáritas Brasileira. O ACNUR apresentou
alguns desafios sobre a proteção de migrantes e refugiados indígenas. Foram
discutidos os próximos encaminhamentos sobre o tema, relacionados a atenção
emergencial e identificação e direcionamento de políticas no âmbito do GDF a essa
população.
Reunião virtual realizada em conjunto com a Secretaria de Justiça e Cidadania
(SEJUS-GDF). Dentre os encaminhamentos estava o convite a outras Secretarias para
compor o Grupo de Trabalho em resposta aos migrantes e refugiados indígenas no
DF, bem como o encaminhamento aos atores governamentais de proposta de plano
de ação com base nas ações que vêm sendo desenvolvidas em outros estados
brasileiros.
Em nova reunião do Grupo de Trabalho, registrou-se que no âmbito da Assistência
Social, seriam levantadas possíveis entradas em programas de segurança alimentar,
auxílio vulnerabilidade e habitacional. Havia uma preocupação emergencial em levar
estas famílias para uma moradia segura e protegida das intempéries.
Reunião do Grupo de Trabalho para articulação com os diferentes órgãos do GDF
para o estabelecimento de planos de ação com caráter duradouro para esta
população.
Fonte: registros IMDH
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9.4 Agenda internacional
Tabela 9.3 - Atividades e ações de incidência com abrangência internacional
Reunião na sede da Defensoria Pública da União, com o especialista do Eurosocial
(programa de cooperação regional da União Europeia e América Latina), Dr. Juan
Jimenez Mayor. A visita se realizou no âmbito de um projeto conjunto entre a DPU, a
11/02 Defensoría Penal Pública do Chile e o Eurosocial e teve como objetivo reunir
contribuições para a criação de um protocolo de atenção a migrantes no âmbito das
Defensorias Públicas membros da Associação Interamericana de Defensorias (AIDEF).
Participação no “Seminário Virtual de Migración y Refugio – CLAR”. No evento foi
abordado sobre os possíveis cenários de esperança para os fluxos migratórios após a
10/09
pandemia, o que a Vida Religiosa está fazendo para atender as necessidades destes
fluxos e de que maneira podemos atender aos fluxos após esse período.
Em evento sobre Centros de Orientação e Recepção Temporária, no âmbito do
Processo de Quito, Irmã Rosita apresentou aos participantes,de vários países da região,
a experiência do Brasil na implementação de Espaços de Apoio a migrantes e
17/11 refugiados venezuelanos. A partir de levantamento realizado com organizações que
atuam na gestão de abrigos, destacou os principais desafios, práticas e lições
aprendidas.
Webinário União Europeia – Brasil de Direitos Humanos com a Sociedade Civil,
promovido pela Delegação da União Europeia no Brasil que objetivou: a) abrir o VIII
diálogo oficial sobre direitos humanos entre a União Europeia e o governo brasileiro e
criar um espaço para discussão construtiva; b) debater temas como comunidades em
26/11 situação de vulnerabilidade, minorias, povos indígenas, defensoras/es dos direitos
humanos, etc.; c) incentivar os acadêmicos e membros da sociedade civil a alimentar a
agenda do diálogo oficial com seus pontos de vista; d) desenvolver vínculos entre
representantes da sociedade civil brasileira e europeia especializados em direitos
humanos internacionais.
Reunião com a organização Women’s Refugee Commission com o objetivo de
estabelecer uma cooperação internacional com outras ONGs para a identificação dos
pais de crianças que foram separadas pelo governo dos EUA através da implementação
17/12
de políticas anti-imigração nos últimos anos. Foi solicitado o apoio do IMDH e da
RedeMiR para que se busque pais brasileiros que foram deportados cujos filhos
permanecem nos EUA sob custódia do governo ou de outras pessoas.
Fonte: Registros IMDH

9.5 Participação em reuniões, seminários, conferências e outros eventos.
No 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:
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Tabela 9.4 – Reuniões, seminários, conferências e outros eventos
17/02

Reunião para articulação de curso online para migrantes e refugiados, notadamente
na área de trabalho, em conjunto com a DPU, representada pelo Dr. Gustavo Zortea.

13/03

Reunião com Fundação AVINA, FICAS e Missão Paz para tratar sobre adaptação do
Encontro Migração e Advocacy, em virtude da pandemia de COVID-19. Definiu-se que
o evento ocorreria na modalidade virtual.

18/03

“Encontro Migração e Advocacy 2020”. O encontro, realizado virtualmente. No Grupo
de Trabalho Comunicação às pessoas migrantes e refugiadas, foi desenvolvido
material informativo sobre a interrupção dos atendimentos da PF e orientações
sobre prorrogação de vencimentos de documentos migratórios.

01/07

Acompanhamento das transmissões da Websérie: “20 questões para entender o
tráfico de pessoas no Brasil”, promovidas pela Associação Brasileira de Defesa da
Mulher, da Infância e da Juventude (ASBRAD).
Live Migração, Gênero, Sexualidade e Fronteira. Acompanhamento do evento
transmitido pelo canal de YouTube da UNIFAP e que contou com a participação da
Dra. Adriana Piscitelli.

14/07

25/08

08/09

Reunião da Mesa Bice Brasil, onde foram apresentadas informações sobre o pedido
da Bice Internacional de participação na Conferência Regional Bice 2020, que foi
realizada entre os dias 19 e 20 de novembro. Como encaminhamento, os
participantes poderiam enviar projetos a serem apresentados como boas práticas na
conferência
Reunião davirtual.
RAC com o Ministério Público Federal, para apresentar suas
preocupações relativas à participação do MPF nas reuniões do CONARE; possibilidade
de participação do MPF nas reuniões do CNIg; processos de extradição com pedidos
de refúgio; inconstitucionalidade das portarias de fechamento de fronteiras;
revalidação de diplomas e alterações às Leis de Migração e Refúgio.

23/09

Webinar “Entendiendo la apatridia en el mundo”. Organizado pelo “Movimiento
RECONOCI.DO” de Jovens Dominicanos de descendência haitiana, que reivindicam
seus direitos e os direitos à nacionalidade. Foram apresentadas informações sobre o
contexto atual da República Dominicana e a luta pelo reconhecimento e respeito dos
direitos dos/as dominicanos/as de descendência haitiana.

13/10

Live promovida pela organização Palhaços Sem Fronteiras sobre abordagens para a
hospitalidade e proteção das crianças em situação de migração.

16/10

Reunião virtual com a DPU com o objetivo de criar uma publicação online conjunta
(IMDH, DPU e outros possíveis parceiros) que aborde a forma de acesso aos serviços
de proteção e direitos nas diferentes regiões do país. Foram apontados alguns
desafios quanto à disponibilização desta publicação no atual site da DPU, e
dificuldades a depender da temática por ter normativas específicas em cada estado.

19 e Conferência Regional Bice 2020. O evento, intitulado “Cómo poner fin a la violencia
20/11 contra los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia del COVID-19?”,
contou com a participação da Organización Panamericana de la Salud (OPS), UNICEF,
Governo Nacional do Paraguai e diversas instituições integrantes da Mesa BICE.
Discutiu-se aspectos gerais relacionados à proteção de crianças e adolescentes e os
desafios impostos pela pandemia da Covid-19.
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24/11

III Fórum Internacional Fronteiras Cruzadas, realizado pelo Colabor – Centro
Multidisciplinar de Pesquisas Colaborativa em Práticas Digitais (CRP-ECA-USP),
Diversitas – Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos – USP,
grupo de pesquisa Alterciência e Intercomunicação (Diversitas-ESP), grupo de
Pesquisa Mundo do Trabalho e suas Metamorfoses (IFCH-UNICAMP), Projeto de
Extensão Fronteiras Cruzadas (UNICAMP), grupo de Pesquisa Cidade e Trabalho
(FFLCH-USP) e LABPerformance-UFRN.
Fonte: Registros IMDH

9.6 Participação em Reuniões da Rede Advocacy Colaborativa - RAC
Durante o ano de 2020, diversas reuniões foram realizadas entre o IMDH e as
instituições integrantes da Rede Colaborativa de Advocacy – RAC. Em geral, as
reuniões foram realizadas mensalmente, objetivando manter a atualização do grupo,
bem como preparatórias a outras reuniões estratégicas realizadas no âmbito da RAC.
Tabela 9.5 - Reuniões Rede Advocacy Colaborativa – RAC
27/03

06/07

27/07

31/08

28/09

28/10

14/12

Reunião para analisar a continuidade dos processos de interiorização no momento de
crise sanitária. Ao final, as organizações decidiram por avaliar em conjunto o Plano
Emergencial de Contingência para o Covid-19 da Operação Acolhida.
Reunião para elaboração da Pauta para reunião com o Dr. Furquim (DEMIG). Definiuse como pauta para a reunião: possibilidade de prorrogação do prazo de validade dos
documentos das pessoas migrantes, solicitantes de refúgio, refugiadas e apátridas;
situação dos migrantes indocumentados; atendimento PF; Portaria 340/2020.
Reunião para definição sobre encaminhamentos após a reunião com o Dr. André
Furquim. Definiu-se a elaboração de petição pelo grupo para envio ao Dr. Furquim
com a solicitação da prorrogação do prazo de vencimento dos documentos.
Reunião para discutir aspectos relacionados ao Revalida, PL 2.482/2020, apresentadas
informações sobre a última plenária do CONARE e atualizações sobre a Operação
Acolhida. Discutiu-se, ainda, encaminhamentos para incidência junto ao CONARE e ao
Poder Legislativo referente ao PL do Revalida (2.482/2020).
Reunião em que foram apresentadas informações sobre a suspensão, até o trânsito
em julgado de ação judicial, da prova do Mais Revalida. Apresentada proposta de
advocacy internacional sobre a última Portaria de fechamento de fronteiras.
Reunião sobre a 5ª Sessão do Encontro da RedeMiR, e diálogo com instituições que
promovem atendimento à migrantes e refugiados, bem como apresentadas as
impressões sobre as falas das autoridades no Encontro da RedeMiR, com vistas a
definir encaminhamentos decorrentes da sessão. Definiu-se aguardar o decorrer do
mês de novembro/2020 para avaliar como serão realizados os agendamentos na
Polícia Federal para, a partir daí, avaliar eventual atuação estratégica.
Última reunião virtual do ano. A coordenação da RAC apresentou Feedback sobre as
atividades desenvolvidas no ano, resgatando informações sobre o andamento dos
trabalhos realizados. Discutiu-se sobre a última portaria de fronteiras, que restou
prorrogada por mais 07 dias.
Fonte: Registros IMDH
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9.7 Contribuições e Participação em Reuniões do Coletivo RPU
Devido à pandemia da COVID-19 em 2020, a reunião anual de planejamento do
Coletivo RPU Brasil, geralmente realizada na cidade de Brasília, foi realizada
virtualmente e decidiu-se que a principal ação em 2020 seria a elaboração e divulgação
de um relatório sobre os impactos da pandemia no cumprimento das recomendações
do 3º ciclo da RPU pelo Estado Brasileiro. Sendo assim, as entidades integrantes do
Coletivo trabalharam em grupos de trabalho (GT) e trouxeram dados atualizados sobre
o grau de violências e retrocessos na promoção e proteção dos direitos humanos no
país, elaborando o Relatório da Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos no
Contexto da COVID-19.
Além da contribuição na construção do Relatório da Revisão Periódica Universal
dos Direitos Humanos no Contexto da Covid-19, integrando os GT’s Migrações e
Trabalho e Renda, o IMDH também contribuiu nos debates e divulgação do
documento, participando do evento de lançamento do Relatório, realizado em 12 de
novembro, via YouTube. Também participou da Roda de Diálogo com Embaixadas,
promovida pelas Embaixadas do Canadá e da Noruega no Brasil, e com a presença das
Embaixadas da Austrália, Chile, Dinamarca, Estados Unidos da América, Nova Zelândia,
Países Baixos, Suécia e demais entidades integrantes do Coletivo RPU.
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 2020 foi
particularmente desafiador, tendo em vista a pandemia da Covid-19, entretanto, o
IMDH e a rede de incidência, reuniu esforços no sentido de amenizar ao máximo esses
desafios, fortalecendo e mantendo o diálogo próximo com os atores, mesmo que
virtualmente, e acompanhando as ações do Governo para com as pessoas de
interesses. Por outro lado, a realização de atividades online permitiu uma maior
participação de outras organizações, fortalecendo a atuação e organização em rede,
permitindo um resultado mais amplo e efetivo.
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 01.01.2020 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
Parte I - XVI ENCONTRO DA REDE SOLIDÁRIA PARA MIGRANTES E REFUGIADOS –
REDEMIR
Tema do Encontro: Refugiados e Migrantes: Contexto, Pandemia e Integração
Comitê Estratégico:
IMDH – Irmã Rosita Milesi
ACNUR – Pablo Mattos
Fundação Avina – Rogenir Costa
Missão Paz – Padre Paolo Parise
SJMR – Padre Agnaldo Junior
Facilitadores/as:
FICAS – Andreia Saul e Bira Azevedo
Participantes:
O XVI Encontro da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMiR),
promovido pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) e Alto Comissariado
das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), em parceria com Irmãs Scalabrinianas,
Fundação Avina, Organização Internacional para as Migrações (OIM), Serviço Jesuíta
para Migrantes e Refugiados (SJMR) e a Missão Paz, com a facilitação do FICAS; foi
realizado totalmente on-line para a segurança de todas e todos os participantes,
devido à pandemia de COVID-19. Este formato contribuiu para que um grande número
de pessoas e instituições de diferentes regiões do país pudessem participar. Ao longo
das 6 sessões do Encontro, participaram 159 pessoas, representando 72 organizações incluindo seus núcleos regionais, de 36 cidades e 20 estados + Distrito Federal, de
todas as regiões do país.
3ª feira – 13 de outubro (1º dia)
Temática central: Fronteira, refúgio e migração: fluxos e desafios
O momento de acolhida e conexão entre os participantes teve música e boas
energias, bem como suporte para o acesso à plataforma digital. Após a apresentação
dos temas do Encontro e sobre as atividades que seriam desenvolvidas no ambiente
virtual, os facilitadores/as convidaram os participantes para se conhecerem em
pequenos grupos.
Fala de abertura
Em sua fala de abertura, Irmã Rosita Milesi, diretora do IMDH, abordou sobre as
modificações trazidas pela pandemia nas interações humanas e sobre as tecnologias
adotadas para aproximações em determinados espaços. Ressaltou que a tecnologia é
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um grande elemento, mas, que a mesma não basta no processo construção de pontes
e união entre as pessoas. Deu as boas-vindas a todas e todos os presentes, e, com
belas palavras, desejou que este encontro virtual pudesse fortalecer e não substituir o
encontro afetivo do dia-a-dia, da escuta e da solidariedade em todos os espaços em
que ocupamos, que a presença e criatividades de todos continue fortalecendo a
articulação da RedeMiR, rede composta por pessoas, instituições, entidades e grupos
comprometidos e solidários na causa das migrações e do refúgio.
Introdução ao tema
Os convidados para a exposição inicial sobre a temática do dia foram: Pablo
Mattos, do ACNUR, e Irmã Telma Lage, coordenadora do Centro Migrações e Direitos
Humanos da Diocese de Roraima, representando a sociedade civil.
Pablo Mattos apresentou o histórico e estrutura do ACNUR no âmbito
internacional e no Brasil. Em seguida, convidou os participantes a verificar no Pacto
Global das Migrações sobre as categorias diversas e princípios fundamentais do refúgio
- non refoulemant e a territorialidade; e também o Relatório de Tendências Globais 20191 , o qual aponta para aproximadamente 80 milhões de deslocados forçados no
mundo, tendo a Venezuela entre os principais casos de emergência humanitária a nível
global atualmente, considerado o êxodo mais emblemático na história moderna das
Américas.
Sobre o panorama brasileiro de reconhecimento da condição de refugiados, e,
acerca do fechamento das fronteiras, Pablo Mattos salienta que as medidas de
combate a COVID-19 precisam ser proporcionais, razoáveis e sem discriminação.
Sobretudo, salientou que a resposta ao contexto atual não deve ser pautada no caráter
político e sim humanitário.
Irmã Telma Lage deu início à sua fala com uma reflexão sobre suportarmos uns
aos outros: ser suporte e dar suporte, especialmente neste momento difícil o qual
estamos vivendo. Em seguida abordou sobre a ação significativa da Operação Acolhida
na vida de migrantes, refugiados e solicitantes de refúgio em Roraima, mas destaca a
existência de milhares de migrantes sem proteção, vivendo em ocupações
espontâneas em situação de extrema precariedade e pobreza nas periferias das
cidades.
Segundo Ir. Telma, as políticas públicas de apoio social não alcançam estes
migrantes invisibilizados. Com a fronteira fechada, há uma demanda reprimida de
regularização documental, e a fome é alarmante, devido a perca das fontes de renda.
Sobre as entradas indocumentadas, há uma imensa dificuldade em regularizar estas
pessoas, com agravante de riscos de deportação e multa. E, além dos venezuelanos há
um fluxo de haitianos chegando, os quais também estão fora do registro migratório.
Para finalizar, ao fazer memória aos cinco anos de trabalho com a migração em Boa

1

Disponível em: https://www.unhcr.org/5ee200e37/#_ga=2.253514752.863593529.16030606031197412362.1594585157.
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Vista, Ir. Telma relata que o maior desafio é buscar as políticas públicas necessárias
para estas populações.
Após as falas, os participantes foram divididos em pequenos grupos para
dialogar sobre quatro questões: 1. Perguntas e/ou comentários para os palestrantes, 2.
Aprendizados sobre a temática, 3. Desafios sobre a temática, 4. Estratégias nessa
temática.
Com relação aos desafios e aprendizados, os principais pontos trazidos pelos grupos
foram:
Desafios

Aprendizados

Xenofobia, a representação negativa de
venezuelanos na mídia e o “olhar” da
sociedade de que migrantes e refugiados/as
são os maiores transmissores do COVID-19.

Trabalho em rede e fortalecimento de ações
conjuntas – todo trabalho executado em rede
tem melhores resultados e a pandemia
reafirmou ainda mais a importância das
articulações.

Desemprego e diminuição da renda dos
migrantes e refugiados/as que trabalham
por conta própria, aumento do número de
pessoas em situação de vulnerabilidade
(violência doméstica, fome etc.).

A pandemia trouxe a necessidade de realizar
acompanhamentos e eventos online, gerando
inúmeros aprendizados sobre esse ambiente,
inclusive a capacidade de identificar
vulnerabilidades mesmo a distância e
orientar/encaminhar os migrantes da melhor
forma.

Com a reabertura das fronteiras, haverá um O tema fronteira atinge todas as instituições
aumento considerável de migrantes e independentemente de estar ou não nas
refugiados/as entrando no país ao mesmo fronteiras.
tempo – o que fazer para acolher todos/as
com dignidade?
Dificuldade de dialogar com as instancias de
governo e falta de atenção da Polícia
Federal, em algumas localidades, na
regularização migratória.

Foi também um momento de sensibilização da
sociedade – um exemplo é que algumas
famílias até receberam venezuelanos em casa
para evitar que ficassem nas ruas.

Regularização documental dos migrantes
paralisada durantes a pandemia e
dificuldades para acesso a documentação
pelos que entraram sem passar pelo
controle migratório (trochas).
Dificuldades para comunicação de forma
remota com migrantes e refugiados/as,
visto que muitos não têm acesso à internet
e/ou celular, o que pode limitar o público
atendido e deixar os mais vulneráveis sem
atendimento.

Os imigrantes conseguiram se reinventar
apesar da crise e ser colaborativos uns com os
outros criando ferramentas até de explicações
de como se inscrever no auxílio emergencial.
Valorização do olhar do outro, do
“estrangeiro”, aproveitando os potenciais que
os migrantes podem trazer para nosso país,
além de valorizar seu protagonismo na
resolução e apoio das redes de atenção.

Em plenária, os facilitadores/as destacaram alguns pontos trazidos pelos grupos.
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Apresentação da Plataforma R4V
Pedro Brandão, do ACNUR, e Ana Gama, da OIM, apresentaram a Plataforma
Regional de Coordenação Interagencial (R4V – Resposta a Venezuelanos e
Venezuelanas)2. A Plataforma foi criada no âmbito do Plano Regional de Resposta para
Refugiados e Migrantes, e do plano operacional com modelo de coordenação e
estratégia para responder às necessidades dos venezuelanos e das venezuelanas em
deslocamento e garantir sua inclusão social e econômica nas comunidades que os
recebem. No Brasil, são mais de 48 integrantes, entre agências das Nações Unidas e
organizações locais, nacionais e internacionais da sociedade civil.
Após a apresentação, os convidados responderam às perguntas dos
participantes e reiteraram o convite para que as organizações da RedeMiR acessem e
conheçam a plataforma. Ao final, Irmã Rosita agradeceu todos os convidados/as e
participantes do dia e teceu suas considerações para o encerramento do 1° dia do
Encontro.
5ª feira – 15 de outubro (2º dia)
Temática: Migração indígena: especificidades, acolhida e integração
Os facilitadores/as reforçaram os temas que seriam abordados ao longo do
evento, a temática central do Encontro e os combinados de participação. Na
sequência, convidaram os participantes para se engajarem em um exercício de
conexão com a terra e com o ar a partir de movimentos, para em seguida se
conhecerem em pequenos grupos.
Após o momento de integração, os participantes foram divididos em grupo para
dialogarem e registrarem suas reflexões sobre as seguintes perguntas:
●
●
●

O que sabemos sobre o tema?
O que queremos aprender mais sobre o tema?
Ouvimos algo na mídia sobre esse tema? O que e como é vinculado?

Após a atividade em grupo, nos reunimos em plenária para uma breve
apresentação das principais reflexões. A seguir, estão os principais pontos sobre a
pergunta - “o que queremos aprender mais sobre o tema?”:

2

Disponível em: https://r4v.info/es/situations/platform/location/7509.
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Introdução ao tema
Foram convidados para abordar acerca das migrações indígenas, Sebastian Roa
(ACNUR), Natália Maciel (OIM) e Lissandra Leite da Secretaria de Direitos Humanos e
Participação Popular do Maranhão (SEDIHPOP/MA).
Sebastian Roa, tratou sobre o processo migratório de indígenas venezuelanos
para o Brasil, em um contexto histórico de invasão progressiva de seus territórios e
intensificação de focos de violência devido à implementação de projetos
desenvolvimentistas na Venezuela. Os desdobramentos da crise social, política,
econômica e sanitária no país vizinho, também contribuíram para a intensificação dos
fluxos de migrantes indígenas para o Brasil, especialmente as etnias que já se
encontravam em um contexto urbano em seu país de origem, como é o caso dos
Warao.
No Brasil estima-se a existência de mais de 5 mil indígenas venezuelanos, dos
quais 3.306 são Warao. As outras etnias identificadas são Kariña, E’ñepa e Pemon.
Sebastian destaca os inúmeros desafios para a proteção destas populações,
especialmente durante a pandemia, devido suas especificidades culturais e sociais, e
pelo despreparo das organizações de proteção sobre a temática indigenista.
Em seguida, Natalia Maciel, da OIM, apresentou 3 publicações sobre a temática
lançadas pela OIM entre 2018 e 2020, as quais contam com estudos sobre a migração
indígena no Brasil, e trazem recomendações a partir dos respectivos estudos: 1-

94

Diagnóstico e Avaliação da Migração Indígena da Venezuela para Manaus; 2Aspectos jurídicos da atenção aos indígenas migrantes da Venezuela para o Brasil:
publicado em 2018; 3- Soluções Duradouras para Indígenas Migrantes e Refugiados no
Contexto do Fluxo Venezuelano no Brasil.
Lissandra Leite, da SEDIHPOP/MA, trouxe informações sobre a experiência
prática da chegada de indígenas venezuelanos da etnia Warao em São Luis (MA), e as
iniciativas do poder público local em acolher esta população. Destacou-se os desafios
iniciais à resposta humanitária a população indígena, mas que hoje já existe um
processo de institucionalização da política estadual, com a construção de um fluxo
ampliado de atendimento, e coordenação das ações voltadas para migrantes e
refugiados, e uma matriz de monitoramento de deslocamento da população Warao no
município.
Os facilitadores /as abriram espaço para que organizações da sociedade civil
pudessem partilhar suas experiências. Deirys, indígena Warao, trouxe uma perspectiva
genuína sobre o assunto, bem como várias características da sua comunidade.
Perguntas e comentários para as /os palestrantes foram feitos e, na sequência, Irmã
Rosita encerrou a segunda sessão do Encontro agradecendo convidados /as e
participantes e se colocando à disposição, para a realização de uma live ou outra
atividade específica sobre o tema.
3ª feira – 20 de outubro (3º dia)
Temática: ACNUR e a assistência aos refugiados em tempos de pandemia
Esta sessão foi coordenada pelo ACNUR. José Egas, Representante do ACNUR
no Brasil iniciou sua exposição apresentando brevemente o histórico e mandato da
organização em seus 70 anos de atuação. Trouxe também o panorama global e
regional e nacional dos deslocamentos forçados. Destacou-se o protagonismo
brasileiro no reconhecimento da condição de refugiados venezuelanos pelo CONARE
(Comitê Nacional para Refugiados).
Pablo Mattos tratou sobre as parcerias estabelecidas ente o ACNUR e
Organizações Nãos Governamentais (ONGs) desde a sua fundação. Os diversos atores
envolvidos na rede de apoio e proteção contribuem para o fortalecimento da
capacidade de resiliência das comunidades de acolhidas, dos refugiados e refugiadas e
outras pessoas deslocadas e repatriadas.
Acerca dos desafios e ações futuras para a proteção de pessoas refugiadas no
Brasil frente ao COVID-19, Pablo Mattos retoma a compilação dos desafios e
oportunidades destacados pelas organizações participantes do Encontro da RedeMiR
em 2019. O objetivo desta exposição foi de apresentar as ações realizadas elo ACNUR
e parceiros na busca de minimizar ou superar os desafios apresentados no último
encontro, em especial no contexto de pandemia. Após a apresentação, os palestrantes
propuseram a realização de um trabalho em grupo. Divididos por região, os
participantes foram convidados a responder duas perguntas:
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1. Quais os desafios da sua região para a proteção de pessoas refugiadas?
2. Que ações coletivas concretas podem ajudar a minimizar esses desafios?
Desafios levantados durante o trabalho em grupo
Região Norte – Falta de flexibilização da Polícia Federal e do controle de fronteira. Não
efetivação de políticas prioritárias para refugiados/as. Xenofobia. Necessidade de
criação de abrigo permanente no Acre. Falta de assessoria jurídica constante para os
migrantes. Aumento de pessoas vulneráveis nas ruas, principalmente em Manaus, e
muitas ocupações espontâneas em Pacaraima. Demissão em massa como
consequência da pandemia. Famílias entrando no Brasil por meios irregulares, pelas
trochas em condições vulneráveis.
Região Nordeste – Falta de apoio financeiro para o trabalho realizado pelas
organizações. Formação em saúde indígena. Xenofobia. Trabalho específico com
crianças e jovens. Exploração de mulheres. Como podemos ativar a rede em
Pernambuco? Em Salvador existe o desafio de saber como ajudar no processo
regulatório do refugiado, por ser um processo muito desorganizado, os órgãos ficam
passando funções uns para os outros. Ocupações em João Pessoa.
Região Centro Oeste - Em Dourados a interiorização teve início sem acordo formal
com a prefeitura, com isso, as responsabilidades de apoio acabaram recaindo nas
instituições religiosas. Aumento significativo da situação de mendicância em Dourados.
Falta de capacitação do serviço público e sociedade civil (especialmente instituições
religiosas). Violência doméstica entre os migrantes. Falta de coordenação das ações do
ACNUR e OIM com os atores locais. Número crescente de venezuelanos chegando pela
fronteira em Corumbá, mesmo com a fronteira fechada. Pessoas chegando pela
interiorização por reunificação familiar ou social e que ficam desamparados.
Região Sudeste – Atendimento desqualificado da Polícia Federal em SP. Falta de
trabalho em rede de todas as instituições que atuam com migração no país.
Dificuldade na inscrição do CPF e bancarização, os migrantes têm tido muitos
problemas com a documentação na abertura de contas, registros em cartórios etc.,
pois as agências não aceitam a documentação migratória.
Região Sul – Empregabilidade. Falta de informação do setor privado em relação aos
migrantes. Acesso à moradia digna. Dificuldades pela falta de conhecimento do idioma
ou discriminação por gênero. Falta de atenção para a saúde mental de migrantes e
refugiados e para o estresse intensificado com a pandemia. Preconceito e
discriminação. Falta de apoio continuado das organizações.
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Com relação as ações coletivas, seguem algumas ideias trazidas pelos grupos:

Os desafios e ações coletivas foram compartilhados em plenária. Ao fim das
apresentações, Irmã Rosita agradeceu ao ACNUR pelo encontro e a cada participante
pelas contribuições. Na sequência, os facilitadores/as também agradeceram e
convidaram todos/as para o encontro seguinte.
5ª feira – 22 de outubro (4º dia)
Temática central: Integração dos refugiados e migrantes: práticas e desafios
Introdução ao tema
Yssyssay Rodrigues, Coordenadora de Projetos do escritório da OIM em
Florianópolis, apresentou o trabalho que a organização vem realizando no âmbito da
integração de migrantes e refugiados. Reforçou a importância das parcerias e alianças
para ações que promovam ou contribuam para esse processo, como a capacitação de
agentes públicos para o atendimento de demandas específicas, criação de projetos de
inserção econômica e laboral, apoio na regularização documental e aulas de
português.
Sobre os desafios, Yssyssay destaca desafio particular da integração de grupos
que experimentam de maneira desproporcional efeitos das desigualdades, e no
momento atual, da pandemia. São populações com necessidades especiais de
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proteção, como mulheres, crianças, indígenas. Para estes grupos o empreendedorismo
tem sido uma saída palpável para as necessidades imediatas, especialmente para as
mulheres.
Organizações da Sociedade Civil
Thais Viana do núcleo do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR) em
Belo Horizonte, apresentou brevemente sobre a missão e os eixos de atuação da
instituição no Brasil, em especial os resultados e desafios atuais das iniciativas de
inserção laboral em parceria com o programa “Acolhe Minas”.
Um dos desafios enfrentados é a elevada redução no índice de
empregabilidade de migrantes e refugiados interiorizados para o estado em relação a
2019. Esta realidade demonstra os impactos da pandemia de COVID-19 na população
migrantes a qual intensifica as condições de vulnerabilidade. Diante deste panorama, o
SJMR e outros parceiros como SEBRAE, IBMEC e Fundação Avina buscaram alternativas
para impulsionar a geração de renda dessas populações.
Camila Suemi, advogada na ONG Compassiva, iniciou sua fala tratando sobre as
principais normativas do Ministério da Educação sobre o processo de revalidação de
diplomas, reconhecimento de mestrado e doutorado e certificação relacionada ao
ensino médio. Foram apresentadas as principais problemáticas enfrentadas pelos
migrantes e refugiados no Brasil para revalidar o diploma, e ressaltada a importância
da revalidação por permitir que migrantes e refugiados/as trabalhem na sua área de
formação recebendo um salário digno, e para que tenham melhores perspectivas no
país de acolhimento.
A terceira apresentação ficou a cargo de Padre Paolo Parise, da Missão Paz, que
trouxe a experiência da organização com Advocacy e Relação com a Mídia. Padre Paolo
reforçou a importância de integrar os serviços realizados pelas instituições com a
incidência política, pois isso traz credibilidade. Com relação a mídia, destacou que é
fundamental não falar sempre para “os mesmos”, para os que já estão “convertidos”.
Ainda segundo Pe. Paolo, ter um/a profissional focado em advocacy na organização,
conhecer o contexto, mapear os atores chaves no processo de decisão e manter
contato permanente são algumas estratégias importantes de incidência política.
Mariana Reis, do IMDH, fez a quarta apresentação trazendo a experiência do
projeto de assistência psicossocial a migrante e refugiados realizado pelo Instituto.
Com a crise relacionada a COVID-19, a população de forma geral tem sofrido impactos
em seu bem-estar psicossocial. Sendo assim, fortalecer as redes e serviços de apoio a
refugiados e migrantes é essencial para otimizar os cuidados com a saúde mental e
bem-estar destes grupos. Para finalizar, Mariana compartilhou as práticas e desafios
do projeto. Na ocasião foi apresentado a cartilha sobre saúde mental, lançada pelo
IMDH no Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro.
A última apresentação foi feita por Raquel Catalani, do FICAS, que compartilhou
a experiência da organização com a formação de Mulheres Migrantes, em especial,
bolivianas. Raquel iniciou destacando a importância da escuta de mais de 400
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mulheres migrantes e refugiadas para ‘descobrir’ que a invisibilidade com que vivem
no país as torna ainda mais vulneráveis a todo tipo de exploração e para planejar o
projeto. “Entre Nós e Entre Rendas”, são itinerários formativos que visam,
respectivamente, o desenvolvimento socioemocional e o empoderamento econômico
das mulheres atendidas no projeto. Redução da violência doméstica, busca de seus
direitos e acesso aos equipamentos públicos e privados foram alguns resultados
destacados pela convidada.
Após a última apresentação, os facilitadores/as agradeceram a todos/as os
convidados/as e propuseram um trabalho em pequenos grupos com duas questões
centrais:
1. Aprendizados sobre a integração. 2. Passo a passo de uma prática que pode
contribuir com o processo de integração de migrantes e refugiados/as.
Para finalizar, Irmã Rosita agradeceu os convidados/as do dia, destacando a
importância de as organizações estarem sempre articuladas e fortes para vencerem os
desafios. Contextualizou o encontro seguinte, momento de ouvir órgãos
governamentais, que responderão as perguntas feitas pelos participantes na ficha de
inscrição, e reforçou o convite a todos/as para estarem presentes no próximo
encontro.
3ª feira – 27 de outubro (5º Encontro)
Temática central: Medidas governamentais e proteção dos direitos dos migrantes e
refugiados
A 5° sessão do XVI da RedeMiR teve como tema “Medidas governamentais e
proteção dos direitos dos migrantes e refugiados”. O evento contou a participação dos
seguintes expositores: André Furquim, Diretor do Departamento de Migrações da
Polícia Federal (PF); Flávio Diniz, Coordenador Geral de Política Migratória do
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Bernardo Laferté, Coordenador Geral
do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE); e Gustavo Zortea, Defensor Público
Federal na Defensoria Pública da União (DPU).
Dr. André Furquim (PF) abordou a Portaria nº 18, da Polícia Federal, e a Portaria
nº 4, do Departamento de Migrações, publicadas nos dias 21 e 23 de outubro,
respectivamente, as quais dispõem sobre a retomada dos prazos migratórios. A
paralização dos atendimentos do departamento de migrações e a suspensão dos
prazos processuais migratórios ocorreram através da Portaria Nº 1, de 25 de março de
2020.
O convidado também falou sobre a Portaria nº 18, da Polícia Federal, expedida
em 21 de outubro, a qual visava reestabelecer a contagem dos prazos suspensos a
partir do dia 03 de novembro de 2020. A mesma prevê mudanças internas importantes
no Departamento de Migrações, para que se reestabeleça o atendimento de forma
gradativa de acordo com a capacidade de efetivo de cada escritório nas diversas
regiões do país, tomando todos os cuidados sanitários necessários.
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Dr. Flávio Diniz (MJSP) destacou alguns tópicos de interesse previamente
enviados pelos inscritos no Encontro da RedeMiR. Um dos tópicos trata sobre a
Portaria de autorização de residência para fins de acolhida humanitária de haitianos3 a
qual tinha como prazo final 31 de dezembro de 2020. Segundo ele, já existem estudos
e uma minuta tramitando no âmbito do MJSP e MRE para a prorrogação desta
Portaria, por pelo menos mais um ano.
Sobre a naturalização, Flávio informou que no dia 03 de novembro de 2020
entraria em vigor, em todo território nacional, o sistema Naturalizar-se4. Estima-se que
este sistema acelere o processo de naturalização. Com o sistema será possível fazer o
pré-atendimento interativo junto ao MJSP e à PF de maneira otimizada e econômica.
O sistema permite ainda a interação com outros sistemas, garantindo maior segurança
e rapidez nas análises das solicitações.
Dr. Gustavo Zortea, na sequência, abordou pontos de interesse indicados como
relevantes pelos participantes, quando realizaram suas inscrições. Um dos assuntos foi
os alcances e os limites da Lei de Migração, os quais remetem a uma análise sobre
termos da Lei: muito avançada, a qual superou o Estatuto do Estrangeiro, baseada na
garantia de direitos, com princípios bem estabelecidos os quais rompem com uma
série de paradigmas, mas, que por vezes acaba sendo restringida por alguns atos
infralegais (decretos, portarias, regulamentos).
Outro tema foi a superexploração do trabalhador migrante. Para Dr. Zortea esta
realidade decorre não apenas de uma hipótese de regularização migratória, mas
também da própria desinformação. Para finalizar, Dr. Zortea destacou a ações que a
DPU tem realizado para garantir os direitos de migrantes e refugiados/as durante a
pandemia, e exemplificou casos específicos de violações e a intervenção do órgão em
cada caso.
A seguir, Dr. Bernardo (CONARE) fez a última fala do dia. Retomou as medidas
adotadas diante da pandemia para a suspenção dos prazos e também das reuniões do
CONARE. Na prática as reuniões não ficaram suspensas, pois o Comitê continuou se
reunindo por vídeo conferência. Laferté destacou também a distinção entre refúgio e
autorização de residência, sobre as vantagens e desvantagens da residência e do
refúgio; salientou a necessidade de explicá-las para o público ao qual se presta o
atendimento; a decisão, no entanto, não deve ser de quem explica e sim do migrante
ou refugiado.
Ao final das exposições, os facilitadores/as agradeceram os convidados e
fizeram as perguntas, de modo agrupado, para facilitar as respostas. Em seguida, todos
os convidados puderam responder e complementar suas falas iniciais.

3

Disponível
em:
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-12-de-20-de-dezembro-de-2019234972085.
4 Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/servicos/naturalizar-se-brasileiro-naturalizacao-provisoria.
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5ª feira – 29 de outubro (6º dia)
RedeMiR: aprendizados, reflexões e articulações
Após uma reflexão inicial foi aberto o 6º e último encontro do XVI Encontro da
RedeMiR. Apresentou-se os cinco temas já trabalhados, em seguida os facilitadores/as
convidaram os participantes para um exercício chamado “nossas vozes”, no intuito de
fortalecer a unidade da rede, formada por cada voz, cada pessoa, cada organização.
Na sequência, foi feito o lançamento do livro – fruto do Encontro anterior da
RedeMiR: “Migração e Refúgio: ações em rede e práticas acolhedoras no Brasil”.5 Irmã
Rosita, do IMDH, e Rogenir Costa, da Fundação Avina, falaram do processo de
construção do livro e da importância de publicações como essa.
A publicação tem o objetivo de compartilhar iniciativas e práticas de ação
desenvolvidas por instituições participantes da RedeMiR, bem como os resultados e
desafios vivenciados. A publicação traz, ainda, um registro da trajetória da RedeMiR, a
qual conta hoje com mais de 65 instituições situadas em todas as regiões do país. São
abordados seus desafios e suas conquistas, com o desejo de incentivar a expansão e o
fortalecimento da atuação em rede por parte das diversas instituições e atores sociais,
a fim de melhor acolher, proteger e integrar a população migrante e refugiada.
Em seguida os facilitadores/as apresentaram as reflexões trazidas pelos
participantes nos cinco encontros, em especial nos trabalhos em pequenos grupos.
Após a apresentação das reflexões, os participantes foram convidados a um último
trabalho em grupo para dialogar sobre duas questões: 1. As reflexões, insights,
descobertas e destaques, e 2. Articulações.
Seguem algumas reflexões, insights, descobertas e destaques levantados pelos
grupos:
- Aprendizado com os Warao – trazer uma indígena para falar da sua realidade foi
muito rico,
- As dificuldades impostas pela pandemia e como cada instituição criou sua forma de
superar as barreiras e continuar ajudando, orientando os imigrantes,
- O trabalho com os migrantes precisa continuar sendo em rede, pois exige
criatividade, flexibilidade e compreensão das demandas,
Importância da circulação de informações e contato direto com instituições do poder
público,
- Maior uso de instrumentos como a internet e suas potencialidades para os encontros
das redes,
- As reflexões feitas nos trabalhos em grupo deram força para cada pessoa,
- Foi um encontro esclarecedor, as atividades as palestras foram enriquecedoras,
gostei bastante, importante o aprendizado sobre articulação. Para um próximo buscar

5

Disponível em: https://www.migrante.org.br/rede-solidaria/redemir-faz-registro-da-trajetoria-empublicacao-on-line/
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inserir mais a presença dos migrantes, especialmente em atividades neste formato
online.
Após o encerramento do encontro, foi realizada uma avaliação. Mais de 90%
dos participantes apontou como ÓTIMO tanto nas informações prévias, metodologia,
interação entre os participantes e os palestrantes convidados para o Encontro.
Foram indicados como principais pontos fortes:
 Participação ativa de todos/as, os temas e o crescimento da rede,
 A integração e articulação das entidades,
 Partilha de conhecimentos sobre a migração indígena e a conversa com o poder
público,
 Englobar várias instituições que trabalham com migrantes e refugiados/as,
 A criatividade de todos os encontros,
 Participação e integração dos migrantes e refugiados,
 A coordenação e organização do encontro,
 As acolhidas calorosas dos facilitadores/as.

Parte II - Outras atividades no âmbito da Redemir
A RedeMiR também é uma rede de advocacy que procura ampliar os esforços
para influenciar a legislação e as políticas públicas em prol das comunidades migrantes
e refugiadas. Por meio da RedeMiR, o IMDH incentiva o trabalho de advocacy, a
atuação em rede e o intercâmbio entre parceiros ao longo de todo o ano. Além da
organização do Encontro anual da RedeMiR, o IMDH fornece às entidades membros
orientações, assistência técnica jurídica e publicações, bem como ferramentas e
materiais informativos sobre a temática migratória para aprimorar sua capacidade de
ação e intervenção.
Ao longo do ano, a articulação e o intercâmbio de informações tem sido uma
grande expressão de apoio que as entidades promovem entre si e em favor dos
migrantes. O grupo de WhatsApp funcionou com um veículo útil e valioso,
especialmente durante a pandemia de COVID-19, no compartilhamento de
informações sobre prevenção e impactos da pandemia na vida da população de
interesse e também dos profissionais e voluntários que trabalham na resposta
humanitária.
O IMDH atendeu, em 2020, um amplo elenco de demandas, no âmbito da
assessoria jurídico-administrativa, vindas de agentes que atuam nas entidades da
RedeMiR. Cabe ainda ressaltar ao longo de todo o ano, foram produzidos e enviados às
entidades da Rede milhares de publicações, tais como: Cartilha Multilingue para
Migrantes e Refugiados; Apostila Pode Entrar – Português do Brasil para Refugiados e
Refugiadas; o folder “La salud mental durante el brote de COVID-19”; Cartilha de
Orientações para o Trabalho para migrantes e refugiados; dentre outros. Informações
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mais concretas sobre esta distribuição constam no relato do Projeto n. 11, neste
Relatório.
Avaliação
A RedeMiR, distribuída em todas as regiões do país tem grande importância no
encaminhamento de casos específicos, os quais requerem intervenções ou capacidade
de resposta do IMDH e outras instituições especializadas. A contribuição da RedeMiR é
muito ampla e significativa, que não se expressa em termos quantitativos. No entanto
é de grande e valioso apoio complementar na melhoria de práticas legislativas
relacionadas à proteção, e monitoramento do bem-estar de migrantes e refugiados, no
apoio à integração local dos venezuelanos que foram interiorizados pela Operação
Acolhida, e na avaliação e coordenação das necessidades destas populações a nível
local.
O Projeto tem sido altamente proveitoso e as atividades previstas foram
satisfatoriamente realizadas, beneficiando de modo muito particular a ação articulada
em âmbito nacional em favor dos migrantes, dos refugiados e da causa das migrações
e do refúgio. O resultado do Encontro Nacional realizado em outubro, teve um efeito
muito positivo, o formato on-line possibilitou a participação de centenas de pessoas de
diferentes organizações. O espaço viabilizou visibilidade de entidades em regiões
remotas do país, e oportunizou o compartilhamento de vivências, práticas e desafios, e
também na criação e fortalecimento de laços com as demais instituições participantes.
Total de beneficiários: Encontro da Rede: 159; ao longo do ano, 1.500 = 1.659
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 01.01.2020 a
31.12.2020.
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;
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;
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.
Recurso financeiro utilizado:
Convênio com o ACNUR, Fundação Avina, capacidade instalada e insumos do IMDH.
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. Introdução
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.
Igualmente, o IMDH atua em relação à informação pública através da criação,
divulgação e distribuição de materiais informativos sobre as temáticas em questão,
fornece informação para pesquisadores acadêmicos e grupos estudantis e publica
notícias e informes relevantes aos imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados.
11.1 Utilização de plataformas sociais
No que se refere à utilização das plataformas sociais, o uso do Facebook tem se
afirmado como ferramenta de difusão de conteúdo. No gráfico abaixo, é possível notar
o aumento de seguidores da página da Instituição:
Gráfico 11.1 – Total de curtidas na página do Facebook

Fonte: Página do IMDH no Facebook

Dados retirados da plataforma revelam, igualmente, o alcance dos conteúdos
divulgados. Importante destacar que o a métrica estimada do alcance, calcula o
número de pessoas que viram qualquer uma das publicações pelo menos uma vez:
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Gráfico 11.2 – Alcance das publicações

Fonte: página do IMDH no Facebook

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 conteúdo, o IMDH contribui com os veículos de
comunicação, especialmente na produção de matérias ou entrevistas, buscando da
mesma forma alimentar o site e redes sociais da instituição.
Buscando dar uma maior visibilidade ao site do IMDH, foi realizada sua
reestruturação, dando maior destaque para as notícias. Também está em uma fase em
que se inicia a criação de conteúdos em audiovisual, num formato específico para
redes sociais. Esses conteúdos obtiveram um bom resultado, conseguindo gerar maior
engajamento dos usuários. Na imagem abaixo, apresentamos os dados de
engajamento de vídeo produzido com Ir. Rosita Milesi para a “Maratona A Economia
de Francisco”, publicado no Facebook do IMDH.
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11.2 Matérias jornalísticas que o IMDH produziu
A partir do mês de outubro, deu-se continuidade ao trabalho de atualização do
site e criação de conteúdo específicos do IMDH. Durante esse mês, destacamos as
seguintes notícias:

IMDH colabora com a geração de renda: “anjos no nosso caminho de
migrantes” - Notícia na íntegra em: https://www.migrante.org.br/migracaotrabalho/imdh-colabora-com-a-geracao-de-renda-anjos-no-nosso-caminho-demigrantes/

IMDH mobiliza ações para reduzir a desigualdade social - Notícia na íntegra
em:
https://www.migrante.org.br/migracoes/imdh-mobiliza-acoes-para-reduzir-adesigualdade-social/

IMDH participa da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência
contra
as
Mulheres
Notícia
na
íntegra:
https://www.migrante.org.br/migracoes/imdh-participa-da-campanha-16-dias-deativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres/

Migrantes e refugiados venezuelanos, da etnia Warao, recebem cartãoalimentação
Notícia
na
íntegra
em:
https://www.migrante.org.br/migracoes/migrantes-e-refugiados-venezuelanos-daetnia-warao-recebem-cartao-alimentacao/


IMDH Solidário ajuda mulheres migrantes em Boa Vista (RR) - Notícia na
íntegra
em:
https://www.migrante.org.br/migracoes/imdh-solidario-ajudamulheres-migrantes-em-boa-vista-rr/


Ateliê de costura contou com apoio do IMDH na geração de renda para
migrantes - Notícia na íntegra em: https://www.migrante.org.br/migracaotrabalho/atelie-de-costura-contou-com-apoio-do-imdh-na-geracao-de-renda-paramigrantes/

IMDH realiza capacitação sobre gênero e proteção para mulheres e meninas Notícia na íntegra em: https://www.migrante.org.br/diversos/imdh-realizacapacitacao-sobre-genero-e-protecao-para-mulheres-e-meninas/

Migrantes warao que vivem em Brasília receberam bolsa subsistência Notícia na íntegra em: https://www.migrante.org.br/migracoes/migrantes-warao-quevivem-em-brasilia-receberam-bolsa-subsistencia/

IMDH/Irmãs Scalabrinianas e o Dia Internacional dos Migrantes - Notícia na
íntegra em: https://www.migrante.org.br/migracoes/imdh-irmas-scalabrinianas-e-odia-internacional-dos-migrantes/
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Espaço para acolhida de venezuelanos em Brasília inaugura em 2021 - Notícia
na íntegra em: https://www.migrante.org.br/destaques/espaco-para-acolhida-devenezuelanos-em-brasilia-inaugura-em-2021/

IMDH capacita atores de comunidade escolar de São Sebastião (DF) - Notícia
na íntegra em: https://www.migrante.org.br/destaques/imdh-capacita-atores-decomunidade-escolar-de-sao-sebastiao-df/

Relatório do IMDH sobre a campanha que busca combater a violência contra
as
mulheres
e
meninas
Notícia
na
íntegra
em:
https://www.migrante.org.br/migracoes/relatorio-do-imdh-sobre-a-campanha-quebusca-combater-a-violencia-contra-as-mulheres-e-meninas/

Equipe de colaboradores do IMDH realiza momento de reflexão ao final do
ano - Notícia na íntegra em: https://www.migrante.org.br/destaques/equipe-decolaboradores-do-imdh-realiza-momento-de-reflexao-ao-final-do-ano/
11.3 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, email, consultas via videoconferências, através da disponibilização de materiais
relacionados ao tema e disponibilizando uma biblioteca específica no tema. Nesse
sentido, em 2020, foram apoiados 7 estudantes e pesquisadores.
Tabela 11.1 - Estudantes e pesquisadores acadêmicos
Nome
Raquel da
Costa do
Nascimento

Data da
Contribuição

Profissão

Localidade

Campo de Interesse

17/01/2020

Estudante

Brasília

Imigrantes em
Taguatinga

Cyntia
Sampaio

02/08/2020

Estudante

Brasília

Atuação da Sociedade
Civil no Processo de
Advocacia pela Lei
13.445/2017

Vitor Jasper

04/08/2020

Doutorando
em
Antropologia

Curitiba

Redes de Atenção a
Migrantes Haitianos

Brasília

Por uma
socioterminologia sobre
a dor que auxilie a
pacientes migrantes
hispanófonos no Brasil

Marta Ingrith
Molina
Cabrera

14/09/2020

Doutoranda no
LIP/UnB
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Sabine
Gorovitz

16/09/2020

Estudante

Brasília

Alcenir Souza

06/12/2020

Juiz

Roraima

Lara Andreia
Sant’Ana
Cardoso

10/12/2020

Mestranda na
UnB

Brasília

Migrações e fronteiras: a
integração linguística
como garantia dos
direitos humanos
Política Migratória no
Brasil
Políticas Públicas

Fonte: IMDH

11.4 Publicações e distribuição de materiais
A divulgação de informações para migrantes, solicitantes de refúgio e
refugiados de forma acessível e orientadora é de muita relevância. Nesse sentido, o
IMDH produz materiais informativos para distribuição à população acolhida,
diretamente e através das redes de apoio.
Em 2020, o IMDH produziu, coordenou e distribuiu os seguintes materiais:
1 – Caderno de Debates: Refúgio, Migrações e Cidadania, 15º edição, publicação
anual que discute o fluxo migratório contemporâneo e questões relativas ao tema.
Neste ano, foram impressos 1.000 exemplares.
2 – Reedição da publicação “Migração & Refúgio: Ação em rede e práticas
acolhedoras no Brasil”, 2ª edição, produzido em parceria com FICAS e Fundação
AVINA, que tem o objetivo de compartilhar iniciativas e práticas de ação, bem como
incentivar a expansão e o fortalecimento da atuação em rede. Impressas 800 unidades.
3 – Cartilha Multilíngue, em 5 idiomas: português, inglês, francês, kreyol e espanhol,
cujo objetivo é auxiliar e incentivar a aprendizagem de palavras e termos para
comunicação básica. Neste ano, foram impressas 3.000 unidades destinadas ao IMDH
Solidário, em Roraima.
4 – 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 300
exemplares.
5- Folder “Projeto Angel Gabriel”, publicado em espanhol, cujo objetivo é colaborar
com orientações e informações sobre alimentação, nutrição e bem-estar de crianças,
especialmente nos primeiros anos de vida, a fim de contribuir com seu
desenvolvimento e evitar a desnutrição infantil. Foram impressas 2.000 unidades para
distribuição.
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6 – Folder “La Salud Mental Durante el Brote de COVID 19”, que contém estratégias e
práticas simples de autocuidado para adultos e crianças e alerta para a importância do
cuidado com a saúde mental, principalmente diante dos efeitos desencadeados
pandemia. O material, cuja tiragem foi de 4.000 exemplares, foi publicado em
espanhol.
Ademais, cabe destacar, a cartilha “Orientações sobre Trabalho para
Migrantes e Refugiados”, o folder institucional, e o “Guia para Comunicadores” material que visa apoiar profissionais de comunicação na temática migratória, assim
como os folhetos informativos que são distribuídos aos atendidos presencialmente na
sede do IMDH, que contém orientações sobre saúde, educação, programas públicos de
assistência social, albergues públicos, alimentação, aulas de português gratuitas,
agências de trabalho e orientações sobre a obtenção de documentos.
Por fim, o IMDH também 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 Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o
Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Devido a suspensão da maior parte dos atendimentos presenciais e a adoção
do regime de teletrabalho em razão da pandemia do COVID 19, a quantidade de
materiais distribuídos aos atendidos presencialmente na sede do IMDH foi bastante
inferior se comparado os anos anteriores. Contudo, o Instituto continuou a realizar o
envio de publicações e subsídios, via correio, para instituições parceiras, apoiadores e
interessados.
Tabela 11.2 - Instituições da RedeMiR que receberam materiais / subsídios
Caritas Diocesana de Rio Branco

AC

Serviço Pastoral dos Migrantes de Bayeux

PB

Centro de Defesa dos Direitos
Humanos e Educação Popular
Pastoral do Migrante de Manaus

AC

Caritas Arquidiocesana de Cascavel

PR

AM

Caritas Diocesana de Londrina

PR

Caritas Arquidiocesana de Manaus

AM

PR

Paróquia São Geraldo/ Manaus

AM

Centro de Atendimento ao Migrante
(CEAMIG)/Curitiba
Caritas Diocesana de Maringá

Serviço Jesuíta Missionário (SJMR)

AM

Casa do Migrante/ Foz do Iguaçu

PR

CDDH- Diocese de São Gabriel da
Cachoeira
Caritas Diocesana de Tefé

AM

Caritas Diocesana de Umuarama

PR

AM

Caritas Arquidiocesana de Cascavel

PR

Paróquia Nossa Senhora das Graças

AP

Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro

RJ

Caritas Diocesana de Ilhéus

BA

RO

Pastoral do Migrante de Salvador

BA

Pastoral do Migrante da
Arquidiocese/Porto Velho
Serviço Pastoral dos Migrantes

Serviço Pastoral do Migrante Bahia -

BA

IMDH Solidário/ Boa Vista

RR

PR

RR
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Paróquia Nossa Senhora da Conceição
Aparecida
Pastoral dos Migrantes da
Arquidiocese/ Fortaleza
Caritas Brasileira de Brasília
Pastoral da Mobilidade Humana da
CNBB
Aldeias Infantis SOS

DF

Centro de Migrações e Direitos
Humanos/Boa Vista
Serviço Jesuíta Missionário (SJMR)/Boa
Vista
CIBAI Migrações/ Porto Alegre

DF

Centro de Atendimento ao Migrante - CAM

RS

Movimento dos Focolares

DF

Centro de Atendimento ao Migrante - AESC

RS

Serviço Jesuíta Missionário (SJMR)

DF

RS

Núcleo de Apoio aos Refugiados no ES
- Universidade de Vila Velha
Caritas Arquidiocesana de Vitória

ES

Projeto Resgate /Goiânia

GO

Associação Antônio Vieira (ASAV)/ Porto
Alegre
Pastoral das Migrações- Arquidiocese de
Passo Fundo
Pastoral do Migrante da Arquidiocese de
Florianópolis
Caritas Diocesana de Caçador

Pastoral dos Migrantes

GO

Caritas Diocesana de Criciúma

SC

Centro de Acolhida ao Migrante/
Goiânia
Serviço Jesuíta para Migrantes e
Refugiados (SJMR)/ Belo Horizonte
Pastoral do Migrante / Campo Grande

GO

Pastoral do Migrante de Nova Erechim

SC

MG

Pastoral do Migrante de Chapecó

SC

MS

SC

Pastoral do Migrante de Três Lagoas

MS

Centro De Referência em Direitos
Humanos/Chapecó
Centro de Apoio ao Migrante (CAMI)
Centro de Referência e Atendimento para
Imigrantes (CRAI)
Caritas Arquidiocesana de São Paulo

SP

MS
MT

CDHIC - Centro de Direitos Humanos e
Cidadania do Imigrante
Casa de Acolhida para Mulheres

SP

Centro de Defesa de Direitos Humanos de
Guarulhos

SP

Pastoral da Mobilidade
Humana/Campo Grande
Centro de Pastoral do
Migrante/Cuiabá
Comissão Justiça e Paz - CNBB
Regional N2/ Belém
Caritas Arquidiocesana de Belém
Aldeias Infantis SOS/ João Pessoa

CE
DF

ES

PA
PA
PB

RR
RR
RS

RS
SC
SC

SP

SP

SP

Fonte: IMDH

Além das instituições membros da RedeMiR, foram enviados materiais para:
escritórios da OIM, ACNUR, Rede Clamor Brasil e a Rede Um Grito pela Vida de Manaus
(AM), Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP) no
Maranhão, Pastoral da Mulher Marginalizada em Rondonópolis-MT, Comissão Pastoral
da Terra/CPT em Belém (PA), a Casa Latino-Americana em Curitiba-PR, Centro de
Direitos Humanos e Memória Popular (CDHMP) em Natal (RN), Comissão Diocesana
Brasil-Bolívia em Guajará Mirim (RO), Centro de Referência em Direitos Humanos de
Chapecó (SC), Curso de Mestrado P. I. Direito das Migrações Transnacionais da
Universidade do Vale do Itajaí, entre outros.
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Gráfico 11.3 - Distribuição de materiais por Estado

Fonte: IMDH

É possível notar que a Unidade da Federação que mais recebeu materiais foi
Roraima (47%), seguido de São Paulo (18%), Goiás (7%) e Paraíba (6%). A grande
quantia de materiais enviados para Roraima se deve, em parte à alta quantidade de
migrantes que o Estado recebe, bem como ao envio de cartilhas multilíngue para o
escritório do IMDH solidário realizado durante o ano.
Tabela 11.3 - Materiais e subsídios enviados e distribuídos pelo IMDH
Material/ Publicações
Folder do IMDH
Povo em Itinerância
Guia para Comunicadores
Caderneta IMDH
Migração e Refúgio
Agenda IMDH 20 anos
Caderno de Debates n° 11
Caderno de Debates n° 12
Caderno de Debates n° 13
Caderno de Debates nº 14
Folder Projeto Angel Gabriel
Folheto -SISCONARE - ACNUR
Folheto - Revalidação de Diplomas
Folder Saúde Mental durante a Pandemia
Orientações Pastorais sobre o tráfico de pessoas
Cartilha Multilíngue Crioulo Haitiano - Português
Cartilha Multilíngue/Port/Esp/Ing/Fran/Crioulo
Guia de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (ICMPD)
Lei 9.474/97 e Proteção Intern. De Refugiados e Apátridas- 4ª edição.

Número de
Exemplares
197
1
11
1
423
115
1
1
42
579
116
1
108
115
167
340
4.914
51
1
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Guia de Informação sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados - Espanhol
Guia de Informação sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados - Crioulo
Pode Entrar - Livro de estudantes - Português do Brasil para Refugiados
Guia de Orientação em Direitos Humanos para Venezuelanos - OIM
Protegendo Refugiados No Brasil e No Mundo - ACNUR
Cartilhas para Solicitantes de Refúgio no Brasil – ACNUR
Cartilha de Informação Financeira para Migrantes e Refugiados - Português ACNUR/BACEN
Guia de Assistência e Referenciamento de Vítimas de Tráfico de Pessoas
(ICMPD)
Total

1.956
120
144
56
7
1
6
76
9.550

Fonte: IMDH

Gráfico 11.4 – Percentual de materiais enviados e distribuídos

Fonte: IMDH

O gráfico aponta que metade dos materiais (51%) distribuídos pela sede do
IMDH em Brasília foram exemplares da “Cartilha Multilíngue”, seguido do “Guia de
Informação sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados” (20%). Isso se deve,
sobretudo, ao fluxo migratório de venezuelanos e à urgência de apoiar e acolher essa
população.
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O “Caderno de Debates: Refúgio, Migrações e Cidadania”, em sua 15ª edição,
publicado em 2020, conta com o seguinte conteúdo:
Tabela 11.4 - Artigos do Caderno de Debates 2020
Título do Artigo

Autores

Apresentação

Rosita Milesi, Paula Coury,
Adriana dos Santos Corrêa

Proteção aos migrantes e refugiados em áreas de Estado
limitado: Análise da região fronteiriça de Corumbá-MS

Adriana dos Santos Corrêa

Contribuições de refugiados e migrantes venezuelanos à
Roraima: Evidências e subsídios para políticas públicas

ACNUR

Migração venezuelana e a interiorização: Respostas aos
fluxos migratórios recentes e as redes sociais em Minas
Gerais

Denise Figueiró Mendes e Duval
Fernandes

Como refugiados respondem ao COVID-19 no Brasil?
Acolhimento de Pessoas Deslocadas no Espaço Urbano:
lições e reflexões a partir de práticas em Nova York
João Batista Scalabrini: observações e escritos sobre
migrações

Patrícia Nabuco Martuscelli
Aryadne Bittencourt Waldely
Fabrício Toledo de Souza
Marileda Baggio

Fonte: IMDH

Tabela 11.5 - Pessoas Beneficiadas - Resumo
Estudantes e pesquisadores orientados

7

Cartilhas Multilíngue enviadas

5.254

Materiais e subsídios enviados e distribuídos para parceiros

9.550

Fonte: IMDH

Avaliação dos Resultados
A realização deste projeto voltado à distribuição de material, orientação à
comunidade acadêmica, publicações e difusão de conteúdo através dos meios de
comunicação social é de fundamental importância, não apenas informativa, mas de
sensibilização da sociedade e de apoio às entidades que atuam com migrantes e
refugiados. Assim como se mostra valiosa por contribuir com as discussões sobre
migração e refúgio, temática que permanece sendo de relevância nacional e
internacional.
A produção, distribuição e divulgação de materiais informativos e de linguagem
acessível, é parte da estratégia do IMDH para estimular a difusão de informação e o
acolhimento solidário, assim como garantir a proteção da população migrante,
solicitante de refúgio, refugiada e apátrida. Dessa forma, no ano de 2020, cerca de
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11.100 exemplares de publicações que abordam a questão da migração e do refúgio
foram impressos. Desse total, foram distribuídas 9.550 unidades.
Devido ao contexto da pandemia do COVID-19, a distribuição de materiais por
ocasião dos atendimentos foi significativamente inferior em comparação com anos
anteriores, uma vez que o trabalho foi prioritariamente remoto, de março a dezembro.
Total de pessoas alcançadas com materiais enviados: 9.550 (este número não será
incluído em pessoas atendidas, pois se trata de materiais distribuídos para
sensibilização da sociedade em geral. É uma ação indireta em favor da causa das
migrações e do refúgio).
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Parte III - Acordos, Convênios e Parcerias do IMDH com entidades
diversas
1. Convênio ACNUR
2. Projeto apoiado pela Fundação Porticus
3. Parceria com Paróquia da Consolata / Diocese de Roraima
4. Parceria com ONU Mulheres
5. Parceria com Visão Mundial
6. Parceria com CIEE – Programa Jovem Aprendiz
7. Membro da Rede de Advocacy Colaborativo (RAC)
8. Parceria com a OIM - PRM - USA
9. Parceria com a AVSI
10. Parceria com Caritas Arquidiocesana de Brasília (Casa de Passagem Raio de Luz)
11. Membro da Mesa BICE Brasil
12. Parceria com ICMPD - Projeto “Atenção Brasil”
13. Parceria com a SUBAV - Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência do GDF
14. Parceria com o ACNUR / Banco Pérola
15. Parceria com o ACNUR / Plataforma Coursera
16. Parceria com o Migraflix – Plataforma digital Migralab
17. Membro da rede de atenção aos migrantes e refugiados indígenas no DF

1. CONVÊNIO ACNUR (BRASÍLIA E RORAIMA)
Título:

Proteção e Assistência Emergencial e Soluções Mistas

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 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 2020

Em Brasília, o convênio com o ACNUR permite a remuneração de vários funcionários
nas áreas de atendimento socioassistencial, humanitário e jurídico a migrantes e refugiados.
Além dos recursos humanos fundamentais ao atendimento à população refugiada, o convênio
disponibiliza recursos para a concessão de bolsas subsistência (CBI) a refugiados e solicitantes
de refúgio em situação de vulnerabilidade, conforme critérios estabelecidos nos termos do
convênio. Também viabiliza a realização de 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
necessitadas de apoio e atendimento socioassistencial.
Em 2020 recursos adicionais do convênio possibilitaram a atenção emergencial a
refugiados e migrantes que tiveram a situação de vulnerabilidade agravada pela pandemia de
COVID-19.
Perspectivas: Renovação do Convênio para 2021 e continuidade do amplo atendimento que
ele permite, principalmente na atenção a venezuelanos, mas sempre aberto a todas as
nacionalidades.

2. PROJETO APOIADO PELA FUNDAÇÃO PORTICUS
Título:
Objetivos:

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

Abrangência:

Nacional

Período de
execução:

01 de dezembro de 2018 a 31 de dezembro de 2020.

Através do projeto foi possível beneficiar diretamente milhares de pessoas no Distrito
Federal, em Roraima e outras localidades, preponderantemente venezuelanas, inclusive
indígenas da etnia Warao, nas diferentes linhas de ação que o projeto visava: atendimento
para verificação de necessidades, bolsas de subsistência, entrega de alimentos, auxílio
transporte, Programa Jovem Aprendiz e apoio à geração de renda. Estima-se que o número de
pessoas impactadas indiretamente seja muito maior, especialmente pela produção e difusão
de materiais informativos sobre a temática e em ações de advocacy realizadas junto a outras
organizações, em particular as que compõem a RedeMiR.
Perspectivas: Não há previsão de renovação para 2021, pois a Porticus priorizou outras áreas
de atuação.

3. PARCERIA COM PARÓQUIA DA CONSOLATA / DIOCESE DE RORAIMA
Título:
Objetivos:

Parceria de cessão de espaço para funcionamento do escritório do
IMDH Solidário
Possibilitar o 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.
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Abrangência:

Boa Vista - Roraima

Período de
execução:

Prazo indeterminado.

O IMDH Solidário, como é chamada a extensão do IMDH em Roraima, está bem
instalado e continua o atendimento e os serviços amplos que alcança prestar a mulheres e
crianças migrantes e 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 2020 foram atendidas 4.731 pessoas.
Perspectivas: Continuidade do Projeto em 2021, com alguma ampliação no atendimento às
crianças dentro das possibilidades de prevenção à COVID-19.

4. CONVÊNIO COM ONU MULHERES
Título:
Objetivos:

Projeto de transferência de renda e capacitação de mulheres em Boa
Vista
(RR) auxílio financeiro através de bolsas de subsistência para
Conceder
mulheres migrantes, refugiadas e solicitantes de refúgio morando no
estado de Roraima.

Abrangência:

Boa Vista - Roraima

Período de
execução:

Janeiro a junho de 2020.

As articulações para a parceria entre a IMDH e ONU Mulheres para o referido projeto,
iniciaram em 2020. Além da operacionalização da distribuição das bolsas de subsistência, o
IMDH irá integrar o comitê técnico do Programa de Transferência Monetária, liderado pela
ONU Mulheres. Este comitê será responsável por selecionar, entre as mulheres identificadas
por organizações e movimentos envolvidos na resposta humanitária, quais serão
beneficiadas, de acordo com os critérios previamente definidos, bem como apoiar a
participação das beneficiárias e pessoas de interesse nos cursos e atividades complementares
do programa. O êxito no projeto desta parceria em outros anos, traz boas perspectivas para o
alcance dos objetivos propostos.
Perspectivas: Novo projeto, já encaminhado, para o período janeiro e maio de 2021, com o
alcance dos objetivos propostos quanto alcance de beneficiárias e resultados esperados.

5. PARCERIA COM VISÃO MUNDIAL
Projeto Adelante: un mundo de nuevas oportunidades
Título:
Objetivos:

Contribuir para a integração econômica sustentável, promoção do
nano-empreendedorismo de mulheres venezuelanas e de países
vizinhos, através de cursos de capacitação e apoio financeiro a
iniciativas de empreendedorismo.

Abrangência:

Distrito Federal
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Período de
execução:

Outubro a dezembro de 2020.

O IMDH apoiou o projeto na identificação dAS beneficiárias no DF: envio dos
levantamentos realizados, a partir da lista do grupo “Madres y Niños Ven-Bras”, lista de
mulheres residentes no Varjão, e outros registros do Setor de Integração Comunitária e
Econômica. Enquanto resultados, 202 mulheres completaram o curso de capacitação
profissional, destas, 109 foram identificadas a partir dos levantamentos encaminhados pelo
IMDH; a formatura e entrega dos certificados ocorreu em uma cerimônia virtual no dia 10 de
dezembro de 2020 e contou com a participação do IMDH e demais instituições parceiras. As
202 concluintes do curso receberão apoio financeiro de Visão Mundial para iniciar suas
respectivas atividades de geração de renda.
Perspectivas: Foi um projeto pontual e não há previsão de outros nesta modalidade.
Tampouco Visão Mundial acenou para novas ações. Contudo, parcerias pontuais são sempre
possíveis.

6. PARCERIA COM CIEE – PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
Programa Jovem Aprendiz
Títulos:
Objetivos:

Contribuir para a capacitação preparação de jovens migrantes e
refugiados no mercado de trabalho formal.

Abrangência:

Distrito Federal

Período de
execução:

Fevereiro a setembro de 2020.

A parceria com o CIEE para o programa Jovem Aprendiz já é de longa data, em 2020 por conta
da pandemia as atividades de formação foram adaptadas para o ambiente virtual. Uma das
atividades recebeu o nome “Projeto Acolhida” e foi realizada em formato de oficina criativa online. O IMDH contribuiu para a realização desta oficina direcionada a 11 jovens migrantes e
refugiados, a qual tratou sobre acesso e permanência no Programa, técnicas básicas de
entrevistas, informações sobre formalidades do mundo do trabalho, postura profissional,
ética e responsabilidade. Um dos resultados da edição 2020 foi a abertura de 4 vagas de
trabalho pela instituição Isbet a serem preenchidas por migrantes participantes do “Projeto
Acolhida” no âmbito do Programa Jovem Aprendiz.
Perspectivas: Espera-se que migrantes e refugiados participantes do programa possam
ocupar as vagas de trabalho sinalizadas, e que a parceria com o CIEE terá continuidade em
2021, mas a realização das atividades está pendente devido à pandemia COVID-19.

7. MEMBRO DA REDE DE ADVOCACY COLABORATIVO (RAC)
Rede de Advocacy Colaborativo (RAC)
Títulos:
Objetivos:

Compreender
grupos
temáticos
sobre
desenvolvimento
socioambiental, direitos humanos, transparência e integridade e nova
economia em estratégia de atuação junto a Legislativo Federal.
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Abrangência:

Nacional

Período de
execução:

Indeterminado.

A RAC foi criada em 2018 e reúne dezenas de instituições da sociedade civil e
organizações internacionais em ações de incidência sobre eixos que incluem a proteção aos
direitos de migrantes e refugiados no Brasil. Em 2020, o IMDH participou ativamente das
ações e reuniões do Grupo de Trabalho (GT) de Direitos Humanos, em especial no Sub GT de
Migração e Refúgio da RAC, as quais incluem reuniões importantes com autoridades de
órgãos públicos como MJSP, PF, CONARE e MPF sobre a prorrogação do prazo de validade da
documentação de migrantes em virtude da pandemia de COVID-19 e outros impactos
relacionados; articulação para envio de petições ao MJSP; elaboração de notas técnicas e
realização de oficina sobre revalidação de diplomas.
Perspectivas: O IMDH continuará a integrar p GT Migrações e Refúgio da RAC.

8. PARCERIA COM A OIM - PRM - USA
Títulos:

Resposta Covid-19: assistência direta a migrantes e refugiadas (os)
para alimentação e itens básicos

Objetivos:

Suprir de forma emergencial e temporária a demanda por gêneros
alimentícios e bens de primeira necessidade da população migrante em
situação de vulnerabilidade impactada pela pandemia de COVID-19.

Abrangência:

Brasília

Período de
execução:

Outubro a dezembro de 2020.

No âmbito da parceria foi organizada e realizada uma ação de apoio, que consistiu na entrega
de cartões - “vale-alimentação” - para famílias ou indivíduos migrantes em situação de
vulnerabilidade. O processo de concessão do auxílio contou com entrevistas remotas para
avaliação de vulnerabilidade conduzidas pelas colaboradoras do Setor de Integração do IMDH.
Após avaliação foram realizados agendamentos para a entrega presencial dos cartões,
respeitando as regras de biossegurança em prevenção a COVID-19. Ao todo, o IMDH entregou
cartões de “vale alimentação” a 100 famílias, beneficiando diretamente 298 pessoas
pertencentes aos respectivos núcleos familiares.
Perspectivas: trata-se de parcerias pontuais, para as quais o IMDH está sempre aberto, visando
a assistência emergencial e integração de migrantes e refugiados na sociedade brasileira.
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9. PARCERIA COM A AVSI
Parceria para promoção da integração de refugiados e migrantes
venezuelanos, no âmbito do Projeto “Acolhidos por meio do
Trabalho”.
Promover a integração por meio do emprego de refugiados e migrantes
venezuelanos interiorizados e outras pessoas vulneráveis no brasil, com
especial atenção às mulheres, crianças e pessoas em situações de maior
vulnerabilidade.

Títulos:

Objetivos:

Abrangência:

Brasília

Período de
execução:

Início das articulações em 2020, implementação em 2021.

No âmbito desta iniciativa é prevista a instalação e funcionamento de um centro de
acolhida, na cidade de Brasília, com capacidade para receber 15 famílias, considerando uma
rotatividade deste grupo a cada 3 meses. O local, identificado como Casa Bom Samaritano, é de
propriedade da CNBB é cedido em comodato para AVSI Brasil, entidade gestora da estrutura
que conta com a parceria do IMDH e apoio do Governo norte-americano. A ação estará focada
no aspecto laboral e sociocultural, buscando fundamentalmente a promoção humana integral
dos migrantes e refugiados.
Perspectivas: Desenvolvimento do projeto, acolhendo e integrando famílias de migrantes
advindas de Roraima, especificamente para este projeto.

10. PARCERIA COM CARITAS ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA (CASA DE
PASSAGEM RAIO DE LUZ)
Acolhia em trânsito e assistência a venezuelanos
Títulos:
Objetivos:

Abrangência:

Atuar em conjunto a Caritas 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.
Brasília

Período de execução:

Novembro de 2019 a dezembro de 2020.

A Casa de Passagem Raio de Luz acolhe temporariamente, migrantes e refugiados
venezuelanos em trânsito ou recém-hegados em Brasília, advindos em sua maioria pelo
programa de interiorização do Governo Federal. O IMDH firmou parceria com a Cáritas Brasília
para viabilizar a execução do projeto. Em 2020 contribuiu para a compra de alimentos,
utensílios domésticos, pagamento de despesas básicas e para a compra de equipamentos para
a Casa. Esta parceria teve especial importância neste ano devido as necessidades emergenciais
agravadas pela COVID-19 e contou também com o direcionamento de recursos do ACNUR e da
Porticus, administrados pelo IMDH, para apoio a iniciativa.
Perspectivas: Espera-se que novos recursos possam ser alocados para apoiar a Casa de
Passagem em 2021, e que o IMDH consiga manter seu apoio em outras atividades e ações
desenvolvidas junto aos beneficiários/as.
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11. MEMBRO DA MESA BICE BRASIL – ACORDO DE COOPERAÇÃO PELA
DIGNIDADE E DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BRASILEIROS
Acordo de Cooperação pela Dignidade e Direitos das Crianças
e Adolescentes Brasileiros

Títulos:
Objetivos:

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

Em novembro de 2020 o IMDH participou da Conferência Mundial das entidades
integrantes da Mesa BICE. No âmbito do acordo, foram disponibilizadas duas vagas por
organização ativa na Mesa BICE, para o curso “Técnicas de prevención y acompañamiento para
niños, niñas y adolescentes implicados en el ciclo de la violencia: miradas transversales” a ser
realizado de forma virtual entre fevereiro e junho de 2021. Os participantes que concluírem a
formação receberão certificado da Universidade Católica de Milão, UCSC (Departamento de
Psicologia) e da BICE.
Perspectivas: Continuidade e consolidação do Acordo, buscando oferecer maior colaboração
aos articuladores e fortalecer a atenção a crianças e adolescentes.

12. PARCERIA COM ICMPD - PROJETO “ATENÇÃO BRASIL”
Títulos:
Objetivos:

Abrangência:
Período de
execução:

Atenção Brasil: fortalecendo a capacidade do governo brasileiro no
enfrentamento ao tráfico de pessoas
- 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.
- 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.
- Aprimorar o serviço prestado às vítimas de tráfico de pessoas.
Nacional
Fevereiro de 2018 a junho de 2020

O projeto foi implementado pelo ICMPD e financiado pelo Escritório de Monitoramento
e Combate ao Tráfico de Pessoas do Departamento de Estado dos Estados Unidos (JTIP Office).
O IMDH foi 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).
Perspectivas: Espera-se que esta parceria seja fortalecida nos anos seguintes para esta e outras
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iniciativas que contribuam para a integração de migrantes e refugiados em Brasília.

13. PARCERIA COM A SUBAV - SUBSECRETARIA DE APOIO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
DO GOVERNO DO DF
Inserção Econômica e Laboral de Migrantes e Refugiados
Títulos:
Objetivos:

Contribuir para a inserção profissional de migrantes e
refugiados, a partir de um fluxo de encaminhamentos entre
IMDH e SUBAV para cursos, capacitações e vagas de empregos
sinalizadas.

Abrangência:

Brasília

Período de execução:

Indeterminado

Esta parceria prevê a criação de um fluxo de encaminhamentos entre IMDH e SUBAV
para as iniciativas de inclusão econômica e laboral realizadas pela subsecretaria. Em 2020 o
IMDH avaliou e encaminhou currículos para encaminhamentos de vagas de trabalho sinalizadas
pela SUBAV, bem como tem auxiliado na divulgação nos grupos de WhatsApp e outro canais os
cursos de capacitação ofertados pelo GDF.
Perspectivas: Espera-se que esta parceria seja fortalecida nos anos seguintes para esta e outras
iniciativas que contribuam para a integração de migrantes e refugiados em Brasília.

14. PARCERIA COM O ACNUR / BANCO PÉROLA
Microcrédito para migrantes e refugiados
Títulos:
Objetivos:

Democratizar acesso a crédito produtivo entre refugiados e
migrantes, oferecendo empréstimos com prazo e condições
justas a pessoas que dificilmente seriam incluídas no sistema
financeiro tradicional.

Abrangência:

Brasília

Período de execução:

Indeterminado

A parceria teve início em dezembro de 2020 e pretende se estender ao longo de 2021.
Em 25 de novembro de foi realizada uma reunião de apresentação do projeto, a qual contou
com a participação de refugiados e migrantes, os quais terão seus perfis analisados para o
recebimento de microcrédito para desenvolverem suas atividades de empreendedorismo. O
IMDH tem contribuído para a identificação de potenciais beneficiários do projeto, a partir das
atividades desenvolvidas pelo Setor de Integração Comunitária e Econômica.
Perspectivas: Espera-se que a parceria se consolide para o próximo ano e que novos migrantes
possam ser beneficiados pelo apoio ao microcrédito.
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15. PARCERIA COM O ACNUR / PLATAFORMA COURSERA
Piloto parceria Coursera e ACNUR – plataforma de educação
online
Viabilizar o acesso por migrantes e refugiados à Plataforma
Courseira: plataforma de educação online que oferece vários
cursos ministrados por universidades de prestígio em todo o
mundo.

Títulos:
Objetivos:

Abrangência:

Brasília

Período de execução:

Indeterminado

O projeto conta com a parceria entre o ACNUR e a Coursera, teve início em 2020 e será
desenvolvida ao longo de 2021. Em 2020, o IMDH encaminhou 20 migrantes e refugiados para
o projeto, interessados em fazer parte de capacitações através da plataforma de cursos,
especializações e graduação, Coursera. Os participantes que concluírem a formação receberão
certificado de conclusão de cursos profissionalizantes ou de graduação sem custos.
Perspectivas: Que o projeto seja desenvolvido e consolidado em 2021 e que a parceria possa
beneficiar mais e mais migrantes e refugiados atendidos pelo IMDH.

16. PARCERIA COM O MIGRAFLIX – PLATAFORMA DIGITAL MIGRALAB
Plataforma Digital Migralab
Títulos:
Objetivos:

Capacitar refugiados e imigrantes com foco na aceleração dos
seus negócios e na inserção no mercado laboral.

Abrangência:

Brasília

Período de execução:

Indeterminado

A parceria com o Migraflix visa auxiliar migrantes a empreenderem ou se inserirem no
mercado de trabalho através da plataforma digital chamada Migralab. A plataforma atua em
três pilares importantes: capacitação, mentoria personalizada e inserção no mercado. Em 2020
o IMDH encaminhou migrantes e refugiados atendidos pelo setor de Setor de Integração
Comunitária e Econômica para esta iniciativa.
Perspectivas: Continuidade da parceria para o encaminhamento de mais migrantes e
refugiados para as atividades propostas pelo projeto.

17. MEMBRO DA REDE DE ATENÇÃO AOS MIGRANTES E REFUGIADOS INDÍGENAS
NO DF
Títulos:

Projeto piloto para integração de migrantes e refugiados
indígenas no DF.

Objetivos:

Estabelecer através da articulação com os diferentes órgãos do
GDF, OIs e OSCs planos de ação com caráter duradouro para a
população migrante e refugiada indígena no DF.
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Abrangência:

Brasília

Período de execução:

Indeterminado

O IMDH tem atuado em conjunto a outras organizações da sociedade civil (Cáritas
Brasileira, SJMR, CSEM), ACNUR, OIM e Governo do Distrito Federal (GDF), na resposta aos
fluxos migratórios indígenas na região, especificamente um grupo de venezuelanos da etnia
Warao que está acampado de forma improvisada em Brasília. As ações coordenadas ocorrem
em duas frentes: um plano emergencial, o qual tem como foco levá-los para uma moradia
segura; e o desenvolvimento de medidas duradouras como garantir o acesso a serviços públicos
de promoção à cidadania e iniciativas para geração de renda. Algumas ações emergenciais já
têm sido realizadas pelo IMDH e parceiros: fornecimento de água potável, alimentos e
produtos de higiene, apoio financeiro através de bolsas de subsistência, encaminhamentos
para a regularização documental, etc. As articulações também possibilitaram a realocação
temporária dessas famílias para um imóvel de propriedade da Caritas Arquidiocesana de
Brasília, no DF, em 15 de janeiro de 2021.
Perspectivas: O IMDH seguirá apoiando diretamente estas famílias na atenção legal e
socioassistencial e no fornecimento de alimentos e materiais à entidade acolhedora desta
comunidade indígena.
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QUADRO SÍNTESE NO QUE SE REFERE A BENEFICIÁRIOS
NOS PROJETOS DO IMDH EM 2020
Projeto

Resultados –
Pessoas
beneficiadas

1

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

2.740

2

Imigrantes: defesa de direitos e documentação

3

IMDH Solidário, em Roraima: atenção a mulheres e crianças

4

Trabalho decente, uma via de integração

422

5

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

375

6

Migrantes internos: documentação e orientações

35

7

Ação Pastoral da Mobilidade Humana

8

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

9

Incidência por políticas públicas e acesso dos imigrantes e refugiados às Critério não é
políticas existentes
numérico

1
0

Apoio e fortalecimento da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados

1659

1
1

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

Critério não é
numérico

1
2

Acordos, Convênios e Parcerias do IMDH com entidades diversas

209 (Adelante
e OIM)

TOTAL

557
4.731

2.000
1.526

13.745

Conclusão
A ação do IMDH/Irmãs Scalabrinianas se desenvolve em vários âmbitos e seu
alcance beneficia diversos grupos humanos – migrantes, refugiados, mulheres,
crianças, famílias – assim como algumas das atividades tem um aspecto voltado a
apoios ou complementação em favor de atividades habituais – produção e distribuição
de materiais, Caderno de Debates, folders, cartilhas.
Outra área de forte atuação é a da incidência, juntamente com outras
entidades, alcançando importantes resultados e muitas vezes agindo para evitar
retrocessos na proteção de direitos e políticas públicas na área do refúgio, migração e
direitos humanos.
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Destaca-se, ainda, a atuação na área da articulação das entidades, com
permanente contribuição e dinamização da Rede Solidária para Migrantes e
Refugiados e na Rede CLAMOR Brasil.
Ante tantos desafios, agravados em 2020 com os efeitos e ameaças da
pandemia COVID-19, o ano foi bastante difícil, não apenas para os colaboradores e
colaboradoras do IMDH, mas também e sobretudo para os próprios refugiados e
migrantes a quem o IMDH presta serviços, ampara, acolhe, orienta e ajuda a superar
os desafios e carências do dia a dia. Nesta jornada, sempre marcada pelas dificuldades
do processo migratório, agravada pelas circunstâncias atípicas e graves de 2020,
refugiados e migrantes carregam marcas e passam por necessidades e carências que
só a fé, a esperança e muita solidariedade podem suavizar. Incansável foi a
generosidade e imensa a dedicação dos colaboradores, voluntários/as, Irmãs da
comunidade, amigos e amigas.
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, um 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. E nos braços e sob a bênção deste Pai prossigamos em
nossa missão e compromisso.
Brasília, 13 de março de 2021

Ir. Rosita Milesi
Diretora

