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Migração e Refúgio: acolhimento, proteção
e integração em tempos de pandemia

Realização:

Apoio:



 IMDH – Irmã Rosita Milesi

ACNUR – Pablo Mattos

FICAS – Andreia Saul

SMH/CNBB – Ir. Claudina Scapini

FICAS – Andreia Saul e Bira Azevedo 

O XVII Encontro RedeMiR foi desenvolvido totalmente em ambiente
virtual – plataforma zoom meeting – mantendo o espaço aberto
para um número mais amplo de participantes do que os encontros
presenciais anteriores, qualidade já evidenciada também no ano
de 2020. 

Com isso, 166 pessoas, representando 81 organizações, incluindo
seus núcleos regionais, de 18 estados e o DF, e 42 cidades
participaram do encontro, além de participantes de fora do Brasil.
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Facilitadores/as: 

Participantes

Comitê Estratégico



Integração de migrantes e refugiados: o que aprendemos nesses últimos
tempos?; Inserção econômica e laboral: desafios e práticas

Estratégias de proteção para grupos em situação de vulnerabilidade, com
destaque para crianças e questões de gênero; Comitês Estaduais e
Municipais para Migrantes, Refugiados/as e Apátridas: funcionamento e
desafios.

Resiliência: desafios, apelos e estratégias de fortalecimento da ação em
favor da causa dos migrantes e dos refugiados; Garantia de direitos dos
migrantes e refugiados; A privação total de direitos: apatridia

Fronteira e acolhimento a migrantes e refugiados: exposição em sentido
amplo no âmbito do tema do Seminário; Acordo de Cooperação Técnica: a
prática da UNIVALI

O XVII Encontro da RedeMir foi composto por quatro encontros de três horas
cada um, realizados conforme descrito a seguir:

1.

 Data: 05/10, das 09h às 12h

1.

 Data: 07/10, das 09h às 12h

1.

 Data: 19/10, das 09h às 12h

1.

 Data: 21/10, das 09h às 12h

Encontros
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1º encontro – 05 de outubro

Vamos fazer a nossa homenagem às nossas parceiras, aos nossos parceiros,
companheiras e companheiros que construíram junto com a gente, que
dedicaram sua vida e que continuam inspirando o nosso caminhar por aqui.

Com a emocionante homenagem do grupo para as pessoas que se foram
devido à pandemia da COVID-19, foi aberto o 1º encontro do XVII Encontro da
RedeMir.
 

Integração de migrantes e refugiados: o que
aprendemos nesses últimos tempos? 

Inserção econômica e laboral: desafios e práticas

Na sequência Irmã Rosita, Diretora do IMDH, fez a abertura e o acolhimento:

    Com muita satisfação quero expressar que é importante ver como de forma
tão carinhosa, ampla, sensível e fraterna, trouxemos presentes tantas pessoas
que fizeram caminhada conosco em várias instâncias, em momentos diversos
de nossa trejatória. Como já foi dito, a maior homenagem que podemos fazer
para alguém que já partiu é recordar o que a pessoa nos deixou de herança
positiva, de herança exemplar para continuarmos a missão que nos ensinaram.
   



        Estamos no XVII ano da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados,
conhecida como Redemir, articulada pelo IMDH, com apoio do ACNUR e de
muitos colaboradores e colaboradoras.

Quem forma e dá vida à Rede, são as pessoas, as instituições, os próprios
migrantes e refugiados. 

Esta Rede é formada por instituições da sociedade civil. Esta é sua
configuração, sua finalidade e seu âmbito de abrangência. 

       Mas, não está fechada em si mesma. Por isso, todos os encontros
nacionais são enriquecidos com a participação de organismos
internacionais, de instâncias governamentais, de migrantes e refugiados, de
órgãos de defesa de direitos e de colaboradores. Esta interação é
particularmente benéfica, por isso, procuramos sempre considerar esta
articulação ampla e propiciar nos Encontros anuais a oportunidade de
interagir com muitas forças que atuam no campo da migração e do
refúgio.

A interação e colaboração de todas as pessoas inscritas e participantes é
a força motora do Encontro. 

Foi assim que o pensamos. Por isso, os assessores e facilitadores
procurarão dar oportunidade de interação entre todas as pessoas que
aderiram ao convite para este XVII Encontro da Redemir. 

Tenhamos presente que posições diversas, enfoques divergentes ou
coincidentes, são riqueza e aprendizagem, desde que colocadas na ótica
do debate construtivo. E este sempre foi um marco nos encontros
realizados.

 Com certeza de alguma forma, todos e todas vocês já leram, viram,
ouviram tanto cenas de sofrimento de migrantes e refugiados, quanto
homenagens, monumentos que a história lhe ergueu anos após sua
passagem por nossas terras.

     Os monumentos erguidos para celebrar os 50 ou 100 anos da chegada
dos imigrantes, como há em diferentes pontos do Brasil – e há na minha
cidade, Caxias do Sul – eu os vejo sempre com lágrimas nos olhos, porque
recordo que meu avô, já velhinho, contava para nós os sofrimentos, a fome,
o abandono, as penúrias que passaram. 
 



 E os monumentos erguidos em sua homenagem, em nada suavizaram o
sofrimento e as condições desumanas que viveram. “Aqui se vive e se
morre como os animais”, escreviam eles ao Bispo lá na Itália, a quem
pediam socorro e apoio espiritual. 

Por isso, amigos e amigas, a nossa hora de erguer ‘monumentos’ é agora.
Erguer o monumento humano e humanitário da acolhida, da proteção, da
promoção e da integração, em resumo, o monumento da promoção
humana integral dos migrantes e refugiados. E justamente porque este
monumento é ambicioso, é grande e desafiador, não o erguemos
isoladamente, mas de forma articulada, no apoio reciproco, na
complementaridade, em sinergia. 

       Os monumentos de cimento, de aço, as estátuas para celebrar os 50
ou 100 anos da migração haitiana, ganesa, senegalesa, afegã, venezuelana
e de tantas outras nacionalidades, deixemos para a história. Nós, hoje,
ergamos o monumento da humanidade, da solidariedade, de coração
aberto e com alma acolhedora.

         Boas-vindas a todos e todas! O Encontro será, sim, muito bom!

     Sigamos com muita satisfação, com muita alegria e muito ânimo,
porque muito temos sempre a aprender, a partilhar e a crescer com o
outro.

Passou-se ao tema do dia, que contou com dois palestrantes: Paulo
Sergio de Almeida, da ACNUR, e Padre Agnaldo Oliveira, representando o
Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados.

Paulo Sergio, da ACNUR, trouxe em sua apresentação o tema da Integração
e Inserção Socioeconômica das pessoas refugiadas e migrantes,
identificando que do ponto de vista formal/legal, direitos já foram
conquistados no Brasil por meio de muita luta. Porém o cotidiano das
organizações indica que na prática, a possibilidade ampla de acesso a
direitos públicos e ao mercado de trabalho ainda está distante desse
público. 

Paulo traz a problemática que existe na falta de informações sobre as
pessoas migrantes no país, colocando como exemplo a “Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua” feita pelo IBGE que ainda não traz o
recorte por nacionalidade, deixando lapsos nos registros do processo de
integração das pessoas migrantes no país. 



A inexistência de Planos e Programas Nacionais no Brasil que apoiem a
integração de pessoas refugiadas migrantes, 
Combate à discriminação e xenofobia,
Engajamento do poder público local,
Integração da população indígena refugiada migrante, principalmente
em questão de acesso a meios de vida,
Acesso a documentação da população refugiada migrantes
Inclusão digital, desafio ainda mais reforçado no período da pandemia
COVID-19.

Trabalho em rede é fundamental.

A expectativa é de que no próximo ano (2022) se tenha uma informação
relevante sobre a população refugiada no Brasil por meio do senso. Em
contrapartida, registros têm sido colhidos mais recentemente, como o feito
pelo Banco Mundial em parceria com a ACNUR, onde consta que das
pessoas venezuelanas em idade ativa de trabalho, apenas 33% delas tem
chances de conseguir um emprego formal se comparada a uma pessoa
brasileira, acentuando ainda mais a desigualdade quando colocado os
recortes de gênero, raça e população LGBTQIA+. 

Outra pesquisa que o palestrante trouxe foi feita no âmbito da plataforma
R4V - Plataforma de Resposta Interagências que inclui Organizações das
Nações Unidas e Sociedade Civil, onde coloca que a taxa de desemprego
da população venezuelana está no patamar de 35%, ou seja, mais do que o
dobro da taxa de desemprego da população brasileira, principalmente com
as consequências da pandemia COVID-19. Compartilhou também que a
partir dos dados do CADIN e do Programa Bolsa Família foi registrado que
desde 2018 até agora o número de pessoas venezuelanas inscritas no
programa bolsa família triplicou, somando em mais de vinte mil famílias.

Destacou o processo de fortalecimento de inclusão da população
refugiada migrante no mercado de trabalho feita pela iniciativa da
Sensibilização Empresarial junto com o Pacto Global, como por exemplo, a
plataforma lançada em 2019 “Empresas com refugiados”
(www.empresascomrefugiados.com.br) e também a plataforma
“Refugiados Empreendedores” que visa apoiá-los para fazer negócios via
suas próprias redes sociais e acessar cursos de capacitação
(www.refugiadosempreendedores.com.br).

Desafios

Aprendizados

Paulo Sergio - ACNUR

http://www.empresascomrefugiados.com.br/
http://www.refugiadosempreendedores.com.br/


A crise será de longa duração. Esgotamento dos migrantes e organizações,
Não existe a opção “Esvaziar Roraima”;
Cuidar da “tentação” de invisibilizar outros fluxos de migrantes/refugiados,
Importante a sensibilização do setor privado para a integração dos
migrantes/refugiados nas empresas,
É preciso distinguir os vários rostos dos migrantes/refugiados e o vazio da
resposta aos indígenas,
A resposta necessita seguir sendo articulada entre as esferas do poder público,
sistema ONU e Sociedade Civil Organizada com experiência na área,
Concentrar todos os esforços na emergência não trará os melhores resultados,
Importância da inclusão dos migrantes/refugiados nas mesas de discussão e no
processo de construção de certas respostas a eles,
É fundamental uma análise dos contextos para onde estão sendo enviados os
migrantes/refugiados,
Fortalecimento das redes locais nas cidades de destino.

 Após as exposições, os/as participantes foram divididos em pequenos grupos para
dialogar sobre duas principais questões, a saber:

1) Quais têm sido as estratégias que a organização tem utilizado pensando na
dimensão do acolhimento, proteção e integração?

Padre Agnaldo Oliveira, do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR),
iniciou sua fala trazendo um dos temas do encontro, “O que aprendemos
nesses últimos tempos?”. De forma ilustrativa, o palestrante compartilhou
ideias-chave que a organização adquiriu com o passar das experiências e
mostrou para o grupo a lista construída.



Ensino, atendimento remoto e a falta de acesso a tecnologia é um desafio,
refletindo no número de pessoas migrantes que não conseguiram agendar suas
vacinações;
Falta de informação e conhecimento da legislação dos migrantes e da
população geral, resultando em diversas fake news sobre a vacinação;
Implementação de projetos de acesso a direitos e recursos;
Trabalhar com as lideranças comunitárias para que pudessem ter acesso aos
migrantes e a facilitação de encontros com os migrantes para maior integração
e autonomia; 
Plataforma de empregabilidade para os migrantes/refugiados e a importância
de trabalhar em rede;
Mapeamento de serviços públicos nos bairros para que os migrantes sejam
atendidos na sua região;
Trabalho conjunto com instituições públicas como CAPS e CRAS.

2. Quais têm sido as aprendizagens/dicas práticas para isso?

Após a plenária, os facilitadores/as destacaram alguns pontos trazidos pelos
grupos e avançaram para a segunda parte do encontro, convidando Yssyssay
Rodrigues da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Mariana Reis do
Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) e o compartilhamento do vídeo de
Cristiane Sbalquero representando o Ministério Público do Trabalho (MPT), para
darem suas contribuições. 

Yssyssay Rodrigues, representante da OIM, destacou:
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- Governança e política migratória: treinamento e capacitação para o fortalecimento das
capacidades do setor público e da sociedade civil;
- Proteção e assistência aos migrantes: AVRR – Apoio ao Retorno Voluntário e Reintegração,
Prevenção e Enfrentamento do Tráfico de Pessoas;
- Migração e saúde: resposta à COVID-19;
- Pesquisa e informação: publicações disponíveis no site (www.brazil.iom.int);
- Operações e emergência: Operação Acolhida;
- Mobilidade laboral e desenvolvimento humano: Projeto Oportunidades - práticas de integração.

Os Eixos de atuação da OIM:

Yssyssay aprofundou as informações sobre o Projeto Oportunidades – práticas de integração
desenvolvido pela organização, onde o seu público atendente é principalmente de
venezuelanas/os e migrantes de países vizinhos, tendo como objetivo fortalecer os vínculos com
os setores privados, disponibilizar suporte à capacitação profissional e educacional e apoiar à
coordenação interinstitucional local no fortalecimento de capacidades. A palestrante também
contou a respeito dos Guias para Empreendedores feitos pela OIM para auxiliar na
documentação, contratação e integração do migrante.

http://www.brazil.iom.int/


Destaque 3
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Acesso à documentação,
Inserção de mulheres no mercado de trabalho formal e acesso aos
cuidados da criança,
Plano de carreira e acesso a melhores salários,
Acesso à moradia (moradia precária, coabitação),
Revalidação de diplomas,
Integração no ambiente de trabalho,
Integração na comunidade,
Idioma.

Aumento nos níveis de saúde, inclusive mental;
Favorece autonomia e o papel social ativo;
Aumenta autoestima;
Favorece ambientes livre de discriminação;
Contribui para romper ciclos de violência;

Para finalizar, foi compartilhado com o grupo os principais desafios
enfrentados pela OIM durantes os anos vividos:

Desafios

Mariana Reis, representante do IMDH em Brasília, referiu os principais
eixos de atuação do Instituto:

 1. Acolhida e Apoio Socioassistencial;
 2. Proteção e Documentação;
 3. Acesso à Educação e Cultura;
 4. Integração Comunitária e Econômica;
 5. Incidência.

 O objetivo da participação da Mariana, foi de descrever o trabalho
desenvolvido no IMDH em relação à inserção laboral. Inicialmente
discorreu sobre os serviços ofertados pelo instituto, adentrando assim ao
tema da sessão. Além disso, destacou reflexões como a necessidade de
favorecer a autonomia e o papel social ativo, contribuir para romper
ciclos de violência e aumentar níveis de saúde, incluindo a saúde mental.
A palestrante apresentou os benefícios a vida com a inserção laboral:

1.
2.
3.
4.
5.



Como valorizar os conhecimentos e talentos de pessoas atendidas para a
integração à empregos ou geração autônoma de renda?
Como oferecer serviços de acordo com a necessidade de mulheres?
Como facilitar a inclusão digital e acesso democrático às tecnologias?
Como aumentar a procura de empresas por trabalhadoras mulheres?
Como aumentar o acesso a melhores salários?

 
      Para efetivar esses elementos, o Projeto Geração Autônoma, sob gestão do
IMDH, e financiamento da OIM, desenvolve empreendimentos de migrantes e
refugiados, dando suporte financeiro, capacitação e monitoramento. O grupo
que recebe esse suporte são mulheres em situação de vulnerabilidade, que
através de um empreendimento podem obter renda, e conciliar com
maternidade.  

     A realidade da mulher ainda é distante da dos homens, elas ganham
menos, executam dupla jornada de trabalho, e ainda são responsáveis pela
criação dos filhos, Na condição de migrantes esses fatos são acentuados, por
isso o projeto visa superar as seguintes dificuldades:

Cristiane Sbalquero representando o Ministério Público do Trabalho (MPT) 
(por vídeo):

Contou que para a população migrante a Lei 13.684 criada em 2018, gerando o
Comitê Federal de Assistência Emergencial, estabeleceu uma política
assistencial que previu prioridade de contratação do serviço de formação e
qualificação profissional por parte das organizações. Ao longo da sua fala,
abordou indicativos que as populações migrantes estão sujeitas a maior
violação de direitos humanos, estando em situação de alta vulnerabilidade.
Detalhou o que se precisa conhecer sobre condições de trabalho para
migrantes antes que esses sejam interiorizados ou mudem de cidade no país:

Qual vai ser o salário?
Vai ter alojamento?

Existe algum benefício?
Qual jornada será efetivamente

esperada?
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Sbalquero trouxe também a problemática de pessoas que entram no país em
situações de tráfico e trabalhos análogos aos de escravidão. Compartilhou que
muitas vezes os empregadores brasileiros têm o interesse de contratar
migrantes para, na realidade, explorar esses contratados por sua situação mais
vulnerável. 

No intuito de orientar tanto as instituições que apoiam e auxiliam migrantes, e
até mesmo a própria comunidade foi desenvolvida uma campanha nacional
de combate ao tráfico de pessoas, por meio do Ministério Público do Trabalho
(MPT), a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e as demais
instituições que integram o projeto lançaram uma série de tirinhas em
Quadrinhos e em videos, e a Websérie de 20 Questões para entender o Tráfico
de Pessoas no Brasil.

Para conhecer o projeto, abaixo link de acesso.
https://www.asbrad.org.br/projetos/projeto-liberdade-no-ar/

Um pouco do material do projeto se encontra nos links abaixo:
https://drive.google.com/file/d/1O5s6dpoPhXr3UQebUD2Q5s4kJWeQ7jBV/view?
usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1QhzGtdfmDzxpSUB7cHhl4ZTSKB_djYuG/view?
usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1Gcn8mEYbPkG7E5X4KgBLHfNvtc7oNlk0/view?
usp=drivesdk

Posteriormente, os/as palestrantes responderam às perguntas e fizeram suas
considerações finais para o primeiro dia do encontro da RedeMir.

Na sequência foram feitos os agradecimentos e encerrado o primeiro dia do
encontro.
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2º encontro – 07 de outubro

Com um momento de acolhimento, foi iniciado o 2º encontro do XVII Encontro
da RedeMir. Os facilitadores/as reforçaram a temática central do encontro e os
combinados estabelecidos no encontro anterior. Na sequência, convidaram a
primeira palestrante para contribuir com a discussão dos temas.

Cristina Ascencio (ACNUR), começou sua fala a partir da temática “Estratégias
de Proteção para Grupos em Situação de Vulnerabilidade” elencando fatores
que causam riscos a população migrante e refugiada no processo de
migração, principalmente as pessoas com necessidades específicas de
proteção, como pessoas que estão dentro dos marcadores sociais: mulheres,
populações indígenas, pessoas LGBTQIA+ e pessoas com deficiência, trazendo
uma abordagem transversal de idade, gênero e diversidade. 

 Estratégias de proteção para grupos em situação de
vulnerabilidade, com destaque para crianças e questões

de gênero; 2)  Comitês Estaduais e Municipais para
Migrantes, Refugiados/as e Apátridas: funcionamento e

desafios.



Não identificação: maiores riscos de proteção, como discriminação, abuso,
violência e estigma;
Maior invisibilidade: sem mecanismos para identificação de pessoas em
maior risco; 
Riscos de segurança: podem ser gerados por respostas tardias ou não
efetivas.   

Identificar indivíduos que estejam em maior situação de vulnerabilidade;
Implementar mecanismos para a identificação e cooperação com as
comunidades e suas estruturas;
Planejar e implementar respostas de proteção e programas de assistências;
Priorizar indivíduos em maior risco que precisam de respostas urgentes e
imediatas;
Fortalecer parcerias e mecanismos de referenciamento com outros atores
de proteção e assistência;
Estabelecer e manter um sistema de gestão de casos confidencial.   

A abordagem de proteção baseada na comunidade;
Autonomia das pessoas em situação de deslocamento forçado;
Expansão dos recursos das pessoas refugiadas e migrantes;
Reduzir a sensação de isolamento (barreiras na integração);
Encorajar relações com a comunidade acolhida;
Empoderamento da comunidade e trabalho conjunto para identificar
desafios de proteção e integração;
Monitoramento e feedback.

Riscos de Proteção

Colocando o enfoque na violência em relação às questões de gênero a partir
das populações migrantes, a convidada compartilhou com o grupo estratégias
de proteção que a ACNUR desenvolve, a saber:

Posteriormente, a palestrante comentou como o trabalho em rede tem sua
importância para o combate às vulnerabilidades proporcionadas à população
migrante e detalha as qualidades desse trabalho:

Para finalizar seu comentário, a convidada abordou os aspectos da proteção
comunitária como meio de desenvolver as comunidades afetadas, apoiando
em seu empoderamento para o exercício de seus direitos com segurança e
dignidade. Algumas ações podem ser feitas para o fortalecimento desses
espaços de proteção, como grupos de trabalhos de mulheres, idosos,
populações indígenas e a construção de espaços seguros para essas pessoas.   
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Quais desafios vocês têm enfrentado com relação à vulnerabilidade de
crianças e de mulheres/gênero?
Que estratégias e dicas práticas são importantes para o enfrentamento
destas situações?

Mulheres têm remuneração inferior do que homens e assumem
relacionamentos violentos e abusivos com o intuito de buscar um amparo;  
As instituições não conseguem suprir toda a demanda, faltando estrutura
adequada;
Submissão cultural e de gênero;
Idioma;
Choque cultural entre crianças indígenas migrantes;
Tráfico de pessoas para o garimpo;
A dificuldade de integração das crianças migrantes nas escolas brasileiras;
Obtenção de documentação;
As pessoas migrantes preferem não comentar sobre suas orientações
sexuais e de gênero. 

Estabelecimento de confiança com o interlocutor para falar de seus
problemas;
Incentivar o empreendedorismo dessas pessoas;
Formação de Comitês Municipais com migrantes;
Difusão de informações entre a população brasileira sobre a questão da
migração;
Sociedade civil e poder público como estratégia para se pensar políticas
públicas locais;
Treinamento de colaboradores em órgãos públicos sobre os direitos dos
migrantes;
Identificar situações de alto risco e encaminhar para organizações que
apoiem;
Agentes de sensibilização para os profissionais que atuam na ponta de
atendimento a migrantes e refugiados em vulnerabilidade;
Estratégias de geração autônoma de renda.

Logo após, os/as participantes foram divididos em grupo para dialogarem
sobre duas questões, listadas abaixo, e colocarem suas reflexões em um
Google Docs:

Na plenária, foi lido rapidamente o que os grupos refletiram. A seguir, estão os
principais pontos sobre a primeira pergunta – Quais desafios tem enfrentado
com relação à vulnerabilidade de crianças e de mulheres/gênero?

As organizações foram trazendo também suas experiências e ações no
combate a essas problemáticas, tais como:
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Após a plenária, Anderson Beltrame, da UNICEF, foi convidado para trazer sua
contribuição.

Anderson compartilhou dados sobre a realidade da migração venezuelana, em
especial das crianças e adolescentes, que hoje são 38% da população migrante
no Brasil. Das 258.824 das pessoas venezuelanas vindas para o país, 98.353
são do público infanto-juvenil. Destacou que, dos diversos desafios mapeados
pelo UNICEF, a vulnerabilidade socioeconômica ficou acentuada depois das
consequências da pandemia COVID-19, dificultando ainda mais o acesso
dessas pessoas a órgãos públicos, possibilidades de documentações e
exposição a situações de vulnerabilidade, como violência física, psicológica e
sexual. As estratégias de resposta, contou Anderson, se deram a partir do
desenvolvimento de ações de advocacy com atendimento individual e de
forma Inter setorial, da prevenção da violência baseada em gênero e
populações indígenas, fortalecimentos dos mecanismos familiares entre a
comunidade e a escola como espaço de proteção, incentivando o ingresso de
crianças e adolescentes migrantes refugiados.

Após as reflexões e contribuições do palestrante Anderson Beltrame, Cristina
deu suas considerações finais reforçando a importância de cada organização
para a causa da migração.

O segundo momento do encontro foi aberto pela Irmã Rosita – Diretora do
IMDH, que elencou os motivos de ter uma sessão sobre Comitês e Conselhos: 

1. Entendemos que os Comitês são um espaço da comunidade, que propiciam
a participação de migrantes, refugiados, brasileiros, brasileiras, setores
governamentais e associações. São espaços onde as organizações podem
apresentar demandas ao poder público e influenciar na política local. 

2. Após uma breve introdução, ouviremos depoimentos de alguns migrantes e
refugiados para perceber que atividades podem ser propostas ou que
iniciativas já aconteceram que possam ser replicadas como boas práticas em
outras localidades.
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Irmã Rosita destacou que no mapeamento realizado pela equipe do IMDH,
foram identificados: 10 Comitês Estaduais; 5 comitês municipais; 1 Conselho
Estadual; e, 2 Conselhos Municipais. 

Relatór io  do  XVI I  Encontro  da Rede So l idár ia  para
Migrantes  e  Re fugiados  –  REDEMIR

2021

Hortense Mbuyi (Conselho para Migrantes de São Paulo)
Mirta Virginia (Associação Venezuelana de Campo Grande, MS)
James Derson (Associação da Comunidade Haitianos de Porto Alegre, RS)
 

Ao final de sua fala, Irmã Rosita passou a palavra para os convidados
migrantes para compartilharem suas experiências:

Hortencie dialogou com o grupo sobre a importância dos Conselhos no país,
pois é um espaço aberto de protagonismo para as pessoas migrantes,
composta da sociedade civil, pessoa física e poder público. No entanto, a
advogada trouxe também a problemática da aplicabilidade das leis no Brasil,
pois se percebe que mesmo possuindo as leis e projetos, a prática da
integração social do migrante prevista não acontece de fato. Hortencie
compartilhou que no mandato passado houve muita falta da presença do
poder público, refletindo sobre a necessidade do poder público em de fato
ocupar o seu assento dentro do Conselho, somente assim é possível articular
juntos os projetos de leis, fomentar projetos administrativos, entre outros.



A comunicação com o poder público local e metropolitano –
representatividade dos interiores dos estados;
A falta de interesse do poder público com a temática da migração;
A falta das vozes migrantes nos Conselhos de alguns Estados por razão da
estrutura burocrática que não avançou (Paraná é um exemplo);
A partir de 2015 e com a grande presença do fluxo migratório haitiano, se
realizaram diversas audiências no Mato Grosso do Sul;
Experiência no Comitê do Ceará;

Trouxe, ainda, um aspecto fundamental para a causa, que são os espaços de
protagonismos de migrantes, dando o exemplo da Coordenação das políticas
públicas para os migrantes na Secretaria de Direitos Humanos que precisa ser
ocupada pelos próprios migrantes, pois apenas estes saberiam a realidade de
ser quem se é.

Mirta Virgínia, começou sua apresentação contando do processo de formação
do Comitê Estadual do Migrante e Refugiado no Mato Grosso do Sul no qual é
representante da Associação Venezuelana. O Comitê tem como principal
objetivo a criação de políticas públicas especialmente voltadas à população
migrante e o acompanhamento/controle social da implementação dessa
política, a articulação junto com órgãos públicos e privados para suporte da
manutenção dos membros do Comitê, entre outros. A convidada compartilha a
problemática de que muitas vezes a população migrante venezuelana sai do
seu país sigilosamente e sem os diplomas que já possuem, o que dificulta
ainda mais a entrada dessa população no mercado de trabalho.

James Derson, iniciou sua apresentação falando dos aspectos positivos do
Brasil no processo de recepção de migrantes se comparado a outros países,
como por exemplo a existência dos Comitês e Conselhos municipais e
estaduais que acompanham, de certo modo, os processos migratórios,
juntamente com as atuações das Organizações da Sociedade Civil.     

O convidado compartilhou sua experiência com a Ocupação Progresso, na qual
participou em 2018, onde a comunidade municipal e a comunidade estadual
foram assuntos recorrentes nas rodas de diálogo como sendo, apesar dos
desafios, lugares onde se consegue alguma recepção. Reafirmou a importância
de os espaços de diálogo continuarem existindo, dando como exemplo o
próprio Encontro da RedeMiR, para que os processos de migração sejam vistos
não como situações apenas desafiantes, mas também como uma potente
troca de culturas, costumes e ideias para as futuras sociedades desse território.  
Após as falas das convidadas e do convidado, foi aberto um espaço para a
plenária, cujos principais pontos foram:
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Em Roraima, duas organizações estão atuando nas políticas públicas dos
migrantes venezuelanos: a primeira é uma OSC feita pela Rede e pessoas
que querem fazer parte desse espaço e a segunda, uma organização feita
por pessoas venezuelanas por acreditarem que não estão sendo integradas
nas políticas migratórias;
A documentação das pessoas venezuelanas é um desafio, principalmente
por questões políticas de cada país envolvido;
A falta de vagas escolares também é um desafio, resultando em um grande
número de crianças e adolescentes fora da escola;
O acesso a saúde é precário e limitado e as consequências da pandemia
COVID-19 são acentuadas; 
Espaços de articulação e apoio;
Aprender na prática e na reflexão.
 

Encerrada a plenária, foi aberto um espaço para as considerações finais dos
convidados

A Irmã Rosita agradeceu a presença dos convidados e dos participantes no
encontro. 

Para finalizar, o FICAS disponibiliza um link pelo chat para que cada pessoa
possa compartilhar três palavras que tenham relação com reflexões,
aprendizados, questionamentos com o qual estavam saindo do encontro.
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Após a última atividade, o FICAS reforça o calendário dos próximos encontros –
nos dias 19 e 21 de outubro – e finalizam o encontro com as diversas vozes se
despedindo ao som de muita música. 



3º encontro – 19 de outubro

O terceiro momento do XVII Encontro da RedeMir foi iniciado com um
grande e caloroso “Bom dia!”, passando entre as diversas partes do
Brasil: de Norte a Sul, de Leste a Oeste, todos/as conectados/as. 

O FICAS apresentou os temas principais daquela manhã e relembrou os
dois primeiros encontros anteriores, sublinhando conteúdos como a
Integração dos Migrantes e Refugiados e os Impactos da Pandemia
COVID-19, a Inserção Econômica e Laboral, as Questões de Gênero
juntamente ao Público Infantil dentro da Migração e os Comitês
Estaduais e Municipais. Na sequência, os objetivos e combinados
firmados no primeiro dia do Encontro RedeMir, foram colocados
novamente à luz dos/as participantes para um melhor aproveitamento
dos fluxos e trocas. 

Com a finalidade de resgatar ainda mais os aprendizados construídos
na semana anterior e integrar os/as participantes que estavam se
conectando pela primeira vez ao encontro, as pessoas foram divididas
em pequenos grupos para dialogarem sobre as colheitas que levaram
para sua prática. 

Resiliência: desafios, apelos e estratégias de
fortalecimento da ação em favor da causa dos migrantes

e dos refugiados | Garantia de direitos dos migrantes e
refugiados |  A privação total de direitos: apatridia



Voltando para a sala principal, Irmã Rosita – Diretora do IMDH, fez
sua fala inicial de acolhimento. 

     Bom dia a todos e todas, estamos no terceiro dia do XVII
Encontro Nacional da RedeMir 2021. 

Saudações ao IMDH e ACNUR, que são os articuladores desse
encontro, com o apoio de inúmeras outras Organizações e também
participantes colaboradores. Estamos muito felizes e expressamos
um agradecimento muito especial tanto a quem nos apoia, aos
palestrantes e sobretudo a todas as pessoas que estão aqui
conosco, sempre ampliando essa Rede forte e de caráter nacional.

O principal da Rede é a articulação e a partilha das experiências. É
uma Rede leve, agradável, que articula e que quer, mais do que
tudo, ampliar o espaço de aproximação entre as organizações de
um ponto ao outro do país para que essa articulação favoreça o
trabalho de cada uma e de cada um e que, sobretudo, favoreça o
trabalho das organizações que se dedicam incansavelmente a
causa das migrações, do refúgio e do enfrentamento ao tráfico de
pessoas. 

Quero dar as boas-vindas ao Doutor José Egas, representante do
ACNUR no Brasil, que está aqui hoje para nos falar sobre esse tema
importante no momento atual, a “resiliência”, e como vamos
caminhar diante de tantas dificuldades que o Brasil e o mundo nos
apresentam. É uma grande satisfação recebê-lo Doutor José Egas
para falar com este grande grupo.

Aproveito para dizer que após a fala do Sr. Egas, teremos também
duas pessoas da Rede que vão apresentar as suas reflexões:
Beatriz Level do IMDH/Roraima e Padre Paolo Parise da Missão Paz
de São Paulo. 
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Resposta Humanitária | Espaço de Proteção no Brasil – O que
está acontecendo no Brasil? Há perspectivas de melhora? Quais
são as condições que as organizações estão trabalhando no
país? 
Situação dos refugiados e migrantes - Quais são as situações
dos/as refugiados/as que já estão no país e quais são as
situações dos/as refugiados/as que irão chegar? 
Nossas equipes e cada um de nós - O cuidado para com o
cuidador e todos/as que trabalham nas organizações é
fundamental, pois sem ele não há como apoiar as pessoas que
chegam de diversos contextos.   

José Egas reforça a importância do tema “resiliência” neste
momento tão desafiador, colocando o como é necessário refletir e
atuar nas temáticas do cuidado com o próprio cuidador, pois se
essas pessoas não estiverem firmes, não poderão apoiar e auxiliar
outras. Em seguida, apresentou um breve resumo sobre a ACNUR,
criado em 1950 pelas Nações Unidas com o objetivo de reassentar
refugiados/as europeus que estavam sem lar após a Segunda
Guerra Mundial. Atualmente, a agencia trabalha para garantir que
qualquer pessoa possa exercer o direito de buscar e receber refúgio
em outro país e, caso assim deseje, regressar ao seu país de
origem.   

Egas compartilhou com o grupo dados globais coletados pelo
ACNUR, mostrando que no ano de 2021 cerca de 82,4 milhões de
pessoas foram forçadas a se deslocar em todo o mundo, onde 26,4
milhões são pessoas refugiadas e 86% do número total de
deslocamentos estão em países em desenvolvimento, possuindo a
Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar como
principais territórios afetados. No Brasil, o ACNUR está presente nos
Estados do Amazonas, São Paulo, Roraima e Pará.

Em continuidade, Egas introduz o tema “Resiliência: desafios, apelos
e estratégias” refletindo através de três eixos distintos e
fundamentais:

1.

2.

3.
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Egas refletiu também sobre as estratégias utilizadas pelo ACNUR,
trazendo a Operação Acolhida como uma das práticas que
merecem ser preservadas, por ser eficiente e consolidada, porém
também pontuou que é preciso o aprimoramento das ações,
principalmente devido à crescente recusa dos países e parte da
sociedade em geral para com a população migrante e as crises
que se enfrenta dentro desse sistema. Devido a isso, parcerias com
os Ministérios (Mulher, Saúde, Cidadania, Direitos Humanos, Justiça,
Educação) se fazem cruciais, pois está chegando a um desgaste
da força tarefa do Ministério da Defesa que atua fortemente com a
Operação Acolhida.

Em relação ao Espaço de Proteção no Brasil, existe uma tendência
de buscar alternativas migratórias para o reconhecimento da
condição do refugiado/a, em razão dos desafios iminentes no
momento: o ano eleitoral que se aproxima e os altos índices de
discriminação e xenofobia impactando inclusive a atuação das
Respostas Emergências e dos Espaços de Proteção no país.
Destacou os impactos de todos esses desafios na manutenção da
garantia de direitos e de soluções duradouras para a inserção
socioeconômica dos/as refugiados/as, impedindo que muitas
pessoas possam migrar para o Brasil.       
  
O segundo eixo, Situação dos Refugiados e Migrantes: o aumento
do número de pessoas com necessidades de proteção
internacional a partir da flexibilização da fronteira com a Venezuela,
onde muitas pessoas estão em abrigos ou em situação de rua, com
dificuldades para se integrar economicamente. Outro ponto de
atenção levantado por José Egas é o de que a população indígena
refugiada e migrante continua sem a devida resposta em termos
de integração e assistência, resultando em uma falta de
perspectiva de futuro, desafio ainda mais acentuado com os
impactos da pandemia COVID-19.  
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Como podemos fortalecer as nossas redes ainda mais?
Como podemos pensar/atuar fora dos esquemas até agora
pré-estabelecidos?
Quais são as alternativas que temos aprendido durante esta
pandemia?
Como podemos nos aproximar dos setores da
população/sociedade que estão mais solidários?
Aproveitar os novos mecanismos de trabalho em rede e
aproximação digital.

Como podemos fortalecer os espaços de resposta humanitário
e o espaço de proteção internacional no Brasil (i.e. podemos
aproveitar os 25 anos da Lei do Refúgio no Brasil em 2022)?   
Como podemos assegurar acesso a serviços, processos de
documentação e redes de proteção?
Como continuar/mudar/adaptar nosso trabalho para responder
as novas necessidades das pessoas que cuidamos (i.e.
integração socioeconômica, documentação, saúde mental
etc.)?    
Como começar a nos cuidar e cuidar das nossas equipes
assegurando o bem-estar e um bom equilíbrio nas nossas vidas
(incluindo flexibilização nos horários, equipamentos adequados,
apoio para equipes)?     

No terceiro eixo, Nossas equipes e cada um de nós, foi mencionada
a situação das equipes e de cada trabalhador/a que se encontra
cansado/a e doente (física e mentalmente). Também como uma
consequência da COVID-19, o home-office trouxe diversos desafios
entre o equilíbrio pessoal/familiar e o profissional. A dificuldade em
continuar com a assistência e as atividades de proteção mantendo
as medidas indispensáveis de distanciamento social é uma
questão: como encontrar mecanismos para nos proteger e cuidar
em atividades diretas com a população de interesse?       

Avançando um pouco mais, o palestrante elencou questionamentos
a partir dos eixos discorridos.

Para finalizar, o Doutor José Egar compartilhou perguntas
disparadoras para reflexão do grupo:
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Como mudar nosso comportamento como lideranças, como
mentores, para fortalecer nossas equipes nos processos de
empoderamento e de construção de uma nova visão e
paradigma?
Como assegurarmos processos de comunicação e diálogo
permanente dentro das equipes e da organização?   

Beatriz Level, representante do IMDH Solidário, situado em Boa Vista
– Roraima iniciou sua fala refletindo sobre o uso da palavra “crise”,
principalmente ao se referir a casos de migração. O uso do termo
pode levar ao agravamento do caso, pois o uso do vocábulo pela
mídia em referência ao fluxo migratório venezuelano em Roraima
resultou em maior comportamento xenofóbico da população.
  Trouxe ao debate a resiliência como o poder de se adaptar e de
caminhar em constante mudança, principalmente em tempos tão
incertos como os dos últimos anos. Em seguida, compartilhou a
experiência de vida de uma mulher migrante, que o IMDH Solidário
prestou apoio, contando a trajetória desde sua chegada ao país
até o momento em que conseguiu abrir seu próprio negócio e se
inserir no mercado de trabalho. 

A palestrante ressaltou a relevância do trabalho em rede e o como
esses contatos fortalecem o trabalho das organizações, trazendo
inclusive a viabilidade de resolver problemas, tanto dentro da
própria organização como também com as pessoas migrantes.
Concluindo seu comentário, Beatriz destacou que o tema da
migração sempre será pautado, pois o fluxo migratório continuará a
ocorrer, quando não em uma fronteira em Roraima - local onde se
encontra – em alguma outra fronteira.

Padre Paolo Parise, representando a Missão Paz, iniciou a
apresentação reforçando a alegria de estar participando do XVII
Encontro RedeMir, momento que proporciona muitas
aprendizagens. Discorreu sobre resiliência como capacidade de
superar uma ou muitas adversidades. 
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Em nível de meios de subsistência - No programa da Prefeitura
de São Paulo, Cidade Solidária, um grupo de migrantes
bolivianos conseguiram ter acesso a 500 cestas básicas
mensais, fazendo com que coletivos de migrantes conseguissem
se inscrever no programa e não apenas organizações que
trabalham com migração. Sublinhou ainda a coletividade de
grupos migrantes que se conectam e trocam soluções de
problemas entre si;
Em nível de moradia - a resiliência no movimento de
agrupamento de 700 famílias, em São Paulo, para ocuparem um
galpão onde conseguissem morar, mesmo que precariamente
para não irem morar na rua. Outro exemplo foi de uma
comunidade em Guarulhos, onde famílias brasileiras e
paraguaias estão colaborando para sobreviver;
Em nível de trabalho - Casos de superexploração no trabalho
onde migrantes se apoiam, como o acolhimento de uma pessoa
haitiana que estava trabalhando sob altos níveis de exploração
e conseguiu o apoio de uma comunidade haitiana em São
Paulo; 
Em nível de espiritualidade - O fator religioso se torna muitas
vezes um instrumento de resiliência, um elemento de proteção
diante da sensação de desamparo e insegurança, também
sendo um fator de dignidade diante do contexto de
marginalização e preconceito.  

 Na área da migração e refúgio é um processo constante, sendo
algo construído a cada instante, desde o momento da chegada do
migrante (com uma carga no que se refere a saída - trânsito -
destino), aos marcadores sociais que também interferem nas
adversidade (questões de gênero, raça, LGTBQIA+, faixa-etária), o
país de origem, entre outros fatores que interagem. 
Atualmente, constata o palestrante, se existem ensaios de
resiliência, é onde a crise (se referindo a fala de Padre Agnaldo
Oliveira no primeiro dia do encontro) está longe de ser superada, o
que gera nas organizações uma sensação de esgotamento,
resultando nos ensaios de resiliência. Logo depois, compartilhou
com o grupo quatro desses ensaios concretos a partir da
criatividade e flexibilidade dos migrantes: 

1.

2.

3.

4.

Relatór io  do  XVI I  Encontro  da Rede So l idár ia  para
Migrantes  e  Re fugiados  –  REDEMIR

2021



Pergunta: Como as instituições mais estruturadas podem auxiliar
os grupos e coletivos menores a se estruturarem e se
fortalecerem?
Resposta: O diálogo e a troca de experiências é fundamental,
para que possamos sonhar juntos, compartilhar metodologias
para crescerem juntos. Juntos somos muito mais fortes!
Pergunta: Como vocês têm percebido o protagonismo das
pessoas migrantes nas organizações que trabalham com a
causa da migração?;  
Resposta: O avanço que fortaleceu os coletivos foi tirar o
protagonismo individual e colocar à luz o protagonismo coletivo;
Ir. Rosita: Um aspecto muito importante foi o desenvolvimento de
associações (não necessariamente formais) dos próprios
migrantes. O aprendizado de um é a riqueza do outro. 

No último ano, em quais situações vocês perceberam que você
e sua organização, precisaram ser mais resilientes?
Como as nossas organizações têm se fortalecido e sustentado
suas ações?

Pe. Parise encerra sua fala agradecendo a todos/as e a seus
parceiros/as de mesa.
A plenária é aberta com as dúvidas que foram surgindo a partir das
abordagens feitas: 

Para encerrar a plenária, foi levantada a provocação de como a
RedeMir poderia auxiliar os municípios mais afastados dos centros
urbanos, que também tem uma entrada grande de pessoas
migrantes, mas não tem tanto recurso? Como se articular
politicamente quanto sociedade civil? 
Posteriormente os/as participantes foram divididos/as em grupos
pequenos para dialogarem a partir de duas perguntas
disparadoras:

Avançando para a segunda parte do terceiro dia de Encontro da
RedeMir 2021, foram convidados Matheus Nascimento,
representando a DPU, e Maha Mamo, ativista dos direitos humanos.

Matheus Nascimento, começa com o pensamento de que o Brasil
foi construído a partir de diversas migrações, onde no território já
existiam os povos indígenas originários e ao longo do período da
colonização houveram diversas migrações, muitas vezes
involuntárias e forçada a migrar.

Relatór io  do  XVI I  Encontro  da Rede So l idár ia  para
Migrantes  e  Re fugiados  –  REDEMIR

2021



De início, explicou sobre a migração voluntária e involuntária, e a
seguir discutiu sobre as diferenças entre o antigo Estatuto do
Estrangeiro Lei Nº 6.815, de 19 de agosto 1980 e a Nova Lei de
Migração Nº 13.445, de 24 de maio de 2017.

Destacou que os migrantes no Brasil de acordo com a visão do
Estatuto, eram pessoas com potencial risco para o território do
Brasil, e logo destacou que com a promulgação da Constituição em
1988, ficou clara a divergência entre o Estatuto e a Constituição a
percepção sobre o migrante. Após anos de trabalho do movimento
da sociedade civil, organizações internacionais de Direitos
Humanos, e os próprios órgãos de justiça conquistou-se a
aprovação da Nova Lei de Migração.

A Nova Lei de Migração trouxe um elenco sobre os direitos dos
migrantes, estabelecendo sua igualdade de tratamento com os
brasileiros, permanecendo apenas algumas diferenças e requisitos,
como o direito ao voto que é reservado apenas a nacionais ou
naturalizados. Algumas entre as grandes contribuições dessa lei
está o combate à criminalização da migração, acolhida
humanitária, compromisso com a erradicação da apatridia, e o
acesso a direitos independente do status migratório.

Além de todas as problemáticas levantadas acerca da negação de
direitos dessa população, com a pandemia COVID-19 houve uma
grande política no fechamento das fronteiras em diversos países. O
que parecia ser apenas uma medida de contenção da propagação
do vírus, na realidade se tornou uma medida de endurecimento na
recepção de pessoas migrantes, prevendo que as pessoas que
entrassem sem regularização migratória no país poderiam
responder a processos administrativos, civis e até criminais. Além
disto, prevê a possibilidade de imediata ordem de exportação e ser
impedido/a de solicitar o refúgio, o que viola a lei fundamental do
direito à vida e segurança por qualquer ser humano.
O palestrante concluiu sua fala destacando que a luta das
organizações, dos órgãos governamentais e de toda a sociedade
deve ser para que se conquiste direitos permanentes para a
população migrante e refugiada. 
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Maha Mamo, palestrante e ativista dos direitos humanos, iniciou sua
fala definindo o que seria uma pessoa “apátrida” (circunstância que
permeou sua vida durante 30 anos) e compartilhou sua trajetória,
desde o casamentos dos seus pais (que por razão de divergências
religiosas com a Síria, migraram para o Líbano, onde ambos os
países não permitiram que os filhos do casal tivessem
nacionalidade), passando pela sua adolescência e juventude onde
os desafios começaram a aparecer e ela precisou de muita
resiliência e paciência para enfrentá-los. 

Uma das estratégias utilizadas pela palestrante para a resolução
dos desafios com a documentação da sua família foi escrever sua
história e mandá-la para diversos países, chegando a ser rejeitada
por muitos deles. Após 10 anos tentando, foi aceita no Brasil e em
2014 (nesse momento o país ainda não possuía uma definição nas
leis para pessoas apátridas) Maha pediu seu refúgio e em 2016 foi
reconhecida como refugiada, recebendo seus documentos
(carteira de trabalho, CPF etc.).

Para concluir sua fala, a palestrante colocou para o grupo que seu
desejo mais forte era de não querer morrer como apátrida, mas sim
ter o pleno direito da existência. Movida por este desejo, juntou-se
às organizações que trabalhavam com a causa da migração e
refúgio onde descobriu que a estimativa de pessoas apátridas
chega a 10 milhões no mundo inteiro, dado que intensificou a
vontade e disponibilidade de Maha para trabalhar e contribuir com
a causa. Resultado de sua união às organizações e do trabalho
intenso que a sociedade civil desempenhou, aprovou-se a nova lei
de Migração e a partir dela, conseguiu ser reconhecida como
Apátrida e finalmente, receber a cidadania brasileira.

Em toda a sua trajetória, a resiliência ocupou um papel
fundamental para que ela pudesse construir caminhos sólidos na
resposta aos desafios e também apoiar as inúmeras pessoas que
se encontram em situações de apatridia. Uma das campanhas é
“Eu Existo, Eu sou Rayan”. 
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Em seguida, foi aberto um espaço para o grupo possa contribuir
com depoimentos, comentários ou questões para os palestrantes. 

Para concluir o terceiro dia de Encontro RedeMir, os palestrantes
trouxeram como resposta a importância das ações da Sociedade
Civil para a cobrança e manutenção dos direitos das pessoas
migrantes e refugiadas, destacando a resiliência e o trabalho em
rede, articulado, como fatores principais para se seguir construindo
e somando na causa. 
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4º encontro – 21 de outubro

Fronteira e acolhimento a migrantes e refugiados:
exposição em sentido amplo no âmbito do tema do

Seminário | Acordo de Cooperação Técnica a prática da
UNIVALI

Atravessei o mar. Um sol da América do Sul me guia.
Trago uma mala de mão, dentro uma oração, um adeus. 

Eu sou um corpo, um ser, um corpo só.
Tem cor, tem corte e a história do meu lugar.

 

Com a música “Um Corpo no Mundo” da artista Luedji Luna, é dado
o início ao quarto e último dia do XVII Encontro RedeMir. O FICAS
convidou os/as participantes para que tenham em mãos papéis e
lápis coloridos, e os convidou a olhar para dentro de si e de sua
atuação dentro da RedeMir. A visualização se desenvolveu desde
uma percepção do corpo e respiração, passando pela reflexão das
relações pessoais e coletivas com a RedeMir, até o desenho das
imagens que foram surgindo durante o momento de visualização.  



Após a dinâmica, Irmã Rosita fez a fala de abertura do quarto dia
de Encontro RedeMir 2021.

Com muito prazer, quero apresentar aos participantes como irão
estar conosco nas sessões de hoje: Teremos duas exposições sobre
o contexto do Acolhimento e Integração de Migrantes e Refugiados
em tempos de pandemia – Flávio Diniz, representante do
Departamento de Migração do Ministério da Justiça, e em seguida,
Pablo Matos, representante da ACNUR. 

Na segunda seção teremos Rafael Padilha, representante da UNIVAL,
que irá compartilhar a vivência prática da parceria entre a
Universidade e a Polícia Federal e, em seguida, o grupo todo se
dedicará a propostas para as instituições da REDEMIR.

Flávio Diniz, representando o Departamento de Migrações do
Ministério da Justiça começou sua abordagem ressaltando os
impactos da pandemia COVID-19. A mobilidade passa a exigir além
de medidas pessoais de cuidado (uso de máscara, álcool em gel,
entre outros), alguns países adotaram a redução temporária de
voos como medida para contenção do vírus e a imposição de
testes e declarações da saúde, resultando em uma redução
drástica do fluxo migratório, especialmente entre março e
dezembro de 2020, chegando a aproximadamente 90% em alguns
territórios. Gradualmente e com o avanço da vacinação em alguns
lugares, as práticas de migração e a possibilidade de refúgio tem
voltado a crescer. Tentando mitigar os impactos da pandemia, o
Departamento de Migrações estabeleceu a suspensão de prazos
processuais para não prejudicar as pessoas migrantes e
refugiadas, que muitas vezes não conseguiam ter acessos a suas
documentações, continuou publicando deferimentos e qualquer
outro direito dos migrantes, e suspendeu a publicação dos
indeferimentos.  
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O palestrante compartilhou com o grupo algumas ações do
Departamento de Migração destacando o funcionamento do
Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), que acontece
atualmente de forma online, o lançamento do Sistema Naturalizar-
se (https://www.gov.br/pt-br/servicos/naturalizar-se-brasileiro)
onde ocorre a tramitação de naturalização e do SisApatridia
(https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-reconhecimento-como-
apatrida) para a tramitação dos pedidos de reconhecimento da
condição de apatridia. Sublinhou também a finalização do Edital
Migra Justa, um chamamento público para a seleção de
organizações da sociedade civil com o intuito de trabalhar a
divulgação de informações migratórias, a integração social, a
promoção de direitos dos migrantes e o avanço que vem sendo
trabalhado na regularização das Portarias.

Para finalizar, Flávio Diniz compartilhou um informativo com o grupo
para ilustrar as atividades do movimento migratório feitas pelo
Subcomitê Federal para a recepção, identificação e triagem dos
Imigrantes, vinculada ao Comitê Federal de Assistência
Emergencial. O representante, utilizando-se da tabela “Registros de
residência e solicitações de reconhecimento da condição de
refugiado/a por mês”, acrescenta que apesar do impacto da
pandemia COVID-19, ao longo que a situação aparentemente se
estabilizou, os números voltaram a crescer exponencialmente.   
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O acesso ao território e o não retorno forçado ao país de origem
– Obrigação Estatal;  
O acesso ao pedido de refúgio – Amplo direito de acesso às
documentações de condição de refugiado/a.

Ir. Rosita aproveitou o momento em que Diniz apresentou o Boletim
mensal e sublinhou que até fins de setembro de 2021, entraram no
Brasil 642.714 pessoas venezuelanas e 363.088 saíram,
permanecendo, pois um saldo de 270.626 pessoas que estima-se
estejam realmente vivendo no país.

O FICAS abre uma rodada de diálogo, lendo as considerações que
foram surgindo no bate-papo durante a exposição de Diniz.   
Irmã Rosita reforça o compromisso que os organizadores do
Encontro RedeMir estabeleceram de, após o evento, elencar as
dificuldades para encaminhá-las ao Ministério, para que em
conjunto se possa buscar soluções para os quadros tão
preocupantes que estão vigentes, sobretudo em relação aos
indocumentados.  

Pablo Matos, representante do ACNUR em Brasília, começa sua
abordagem valorizando o quão necessário é a articulação da
RedeMir e o papel central de protagonismo que as organizações
têm em conter retrocesso e retirada de direitos. Em seguida,
adentrando na temática da redução de direitos nas fronteiras
durante a pandemia COVID-19, o palestrante resgata com o grupo
que o refúgio em si não é uma identidade, mas sim uma condição
da pessoa que precisou se deslocar forçadamente do seu país de
origem. Destacou dois importantes ponto para mergulhar o olhar:

1.

2.

Foi ressaltado que mesmo com algumas medidas de flexibilização
das fronteiras por meios terrestres, as populações que entram nos
países por outras vias ainda encontram severas restrições, como a
inabilitação do pedido de refúgio e a deportação imediata. O
cuidado com a não discriminação, mesmo quando se pensa as
políticas de contenção em uma pandemia, é fundamental. Garantia
a saúde pública e proteger os refugiados não são mutuamente
excludentes, é possível gerenciar as fronteiras de maneira eficaz e
permitindo o acesso ao território por parte das pessoas migrantes
refugiadas.   
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A dificuldade de acesso por parte das pessoas migrantes
refugiadas nos sistemas de saúde e educação, mesmo esse
direito sendo garantido por lei, é uma realidade (teoria X
prática);
Crianças filhas de migrantes refugiados nascidas em território
brasileiro têm o pleno direito de se registrarem sua
nacionalidade – direito garantido na Constituição, e caso os
pais estejam sem documentação é preciso levar o caso para a
DPU, Defensoria Pública da União;
Como avançar com incidência para que os direitos sejam
efetivados? Quais estratégias utilizar?

O atendimento e a recepção de casos são feitos via WhatsApp;
O primeiro passo é a triagem para verificação de documentos, o
segundo é o atendimento pelos mestrandos e acadêmicos, e o
terceiro é o agendamento na Polícia Federal; 
São agendados por semana 60 migrantes. São atendidos mais
de 80 migrantes semanais;

O FICAS abre uma rodada de diálogo lendo as considerações que
foram surgindo no bate-papo a partir da apresentação de Pablo.

Reflexões/Questionamentos:

A segunda parte do Encontro deste dia, dedicado especialmente a
um diálogo sobre a RedeMir, teve um convidado que partilhou sua
experiência como forma de inspirar essa conversa e de estimular as
organizações a firmarem parcerias. Professor Rafael Padilha dos
Santos, representando a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI),
compartilhou as práticas que estão sendo feitas em parceria a
Polícia Federal em relação ao atendimento das pessoas migrantes,
desenvolvidas no Mestrado Profissional Internacional- Conjunto em
Direito da Migrações Transnacionais.

Rafael compartilhou como tem funcionado o atendimento ao
migrante da Universidade em parceria com a Polícia Federal e
destacou alguns métodos e resultados:
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Os atendimentos são virtuais (tempo de atendimento, custos e
tempos de locomoção);
Antes da chegada na Polícia Federal a própria UNIVALI já faz o
check-list necessário para retirar a Autorização de Residência
Temporária Nacional.

Atendimento psicológico;
Atendimento para Integração Laboral – elaboração de
currículos;
Realização de oficinas com Migrantes;
Curso de Português como língua de acolhimento;
Produção de Software para otimizar e automatizar os
atendimentos;
Participar na criação de políticas públicas para o município;
Parcerias com o CRASs para digitalização dos documentos dos
migrantes;
Replicar esta iniciativa para outros lugares do Brasil.

O palestrante destaca a capacidade das Universidades no diálogo
com as Instâncias Governamentais e discorre sobre as ampliações
de projetos em ação:
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Como a atuação articulada local e/ou a RedeMir tem apoiado
ou pode apoiar a minha atuação ou a atuação da organização
onde trabalho?; 
Que propostas podemos deixar para serem enviadas às
instâncias governamentais para superar as principais
dificuldades de hoje na atenção aos migrantes refugiados? 

A importância da articulação da rede para a assistência
integrada, para que o migrante e refugiado possa receber todos
os serviços que as instituições que compõem a rede oferecem;
A importância dos momentos de fala e protagonismo das
pessoas migrantes para juntos/as construir soluções para os
desafios;
A visibilidade da pauta migratória por meio da RedeMir;
A importância do apoio mútuo entre a Sociedade Civil e Polícia
Federal;
A atuação da RedeMir faz a conexão de Brasília para outros
Estados, estabelecendo pontes com redes locais;
A RedeMir apoia também na construção e cobrança de políticas
públicas para o público migrante.

Cartas de demandas e desafios atuais como sugestão de
instrumentos para utilização da Rede (de forma regular); 
O fortalecimento de uma rede nacional de contato com
intérpretes para a comunicação (a Assistência Judiciária já
possui um banco de intérpretes);
Fortalecer os termos “migrantes não documentados” e
“migrantes em situação irregular” em detrimento do termo
“migrante ilegal” para a desvinculação do ato de migrar como
ilegalidade;

Após a apresentação, o FICAS conduziu uma dinâmica em
pequenos grupos guiando o olhar dos/as participantes para os
seguintes disparadores: 

1.

2.

Após os grupos trocarem entre si, foi aberta a plenária para a
exposição das considerações:

Sugestões:
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A entrega de documento informativo e integrado para as
instâncias governamentais informando os avanços e os pontos
mais vulneráveis;
O acompanhamento da Operação Acolhida para com o
migrante no processo de interiorização é fundamental, para que
não aconteça desafios que firam os direitos humanos.  

O fim da discriminação via migração terrestre e aérea (baseada
em renda); 
A realização de capacitação nas pontas – escolas, creches e
outras áreas;
A desburocratização das documentações e acessos aos direitos
fundamentais;
A necessidade da criação de mais Comitês e Conselhos;
Criar ações com as entidades que atuam nas localidades para
a solução da questão dos agendamentos na Polícia Federal;
Incluir nos formulários de cadastro do governo a identificação
da população migrante para questões de pesquisa de dados;
Organizar uma ação para documentar os migrantes que
entraram pela fronteira terrestre no período da pandemia
COVID-19 e que estão em situação irregular;  
Em São Paulo há necessidade de uma rede única e fortalecida
para atuar nas causas dos migrantes e refugiados, atualmente o
que se tem são pequenas redes;
Revisão da aplicação de multas e deportações por parte do
governo;
Treinamento de agentes da Polícia Federal e assistência social
para a atendimentos diretos do migrantes e refugiados;
Regularização migratória (Anistia) para os migrantes que se
encontram sem documentos ou em situação irregular no país;
Abrigos seguros e sem violência;  
A padronização das informações e exigências para a
documentação junto à Polícia Federal;
Trabalhos análogos à escravidão são um desafio nos interiores
do país com relação à população migrante;

Demandas: 
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Criar um grupo de apoio para migrantes e refugiados para
favorecer a inclusão dos migrantes nas áreas de atuação que
exerciam no seu país de origem;
Promover o surgimento de mais Associações, como o projeto de
Acolhida ao migrante;
É preciso fortalecer a articulação das instâncias governamentais
locais e criar um meio de atendimento jurídico para os
migrantes;   

 Irmã Rosita fez uma fala final agradecendo a todas e todos que
estiveram presentes, reforçando o quanto as redes ensinam sobre a
fraternidade, o amor e a gratidão.

 Em seguida, FICAS disponibilizou um link para que juntas e juntos os
participantes construíssem uma nuvem de palavras com as
relações e os aprendizados colhidos do XVII Encontro RedeMir.
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Após a última atividade, FICAS relembra a homenagem prestada no
início do XVII Encontro todas aquelas pessoas que partiram vítimas
da pandemia COVID-19 e que eram inspiradores. Todas e todos se
despedem encerrando o XVII Encontro RedeMir 2021. 
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Troca de experiências, construção coletiva,
Conhecer as pessoas e ouvir seus relatos e experiências, e
também ouvir os migrantes. Refletir conjuntamente sobre as
atividades.
As propostas que vieram dos trabalhos em grupo,
Formação proporcionada pelo encontro,
Todos os temas abordados são de grande interesse e lutas,
desta forma as discussões/perguntas foram um espaço bem
importante,
Acolhimento dos facilitadores/as – gratidão!
A leveza do encontro e os momentos de interação (sala de
conversas),
Conhecer mais sobre o trabalho de outras instituições.
Oportunidade da padronização de atendimento, de processos e
de aplicação das leis aos imigrantes,
Testemunho de imigrantes, refugiados e apátridas,
Palestras e palestrantes,
Relatos das experiências das pessoas que atuam nas
organizações, que enriquecem a discussão e fortalecem ainda
mais a vivência de todas e todos na área,
As palestras feitas por migrantes contando suas experiências e
desafios, e com pessoas envolvidas no auxílio aos migrantes,
como representantes do governo, das agências e de entidades,

Principais pontos fortes:
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Informação, acolhimento, trabalho em rede e articulação,
Sempre a presença forte de Irma Rosita – “devemos erguer o
Monumento da Humanidade, da Solidariedade e da Igualdade”,
A presença da Maha Mamo, testemunho forte do que é ser
Apátrida,
A reunião do grupo do último dia, 
O sentido de grupo,
A interação do grupo, a programação bem elaborada, a
pontualidade, a dinamização das sessões, as palestras, a
diversidade de palestrantes,
Os encontros com os órgãos específicos e as trocas de
trabalhos entre as organizações da rede,
Tudo no encontro foi forte e maravilhoso!
Fala do representante do Ministério da Justiça, troca de contatos
e reforço aos objetivos desta rede.
Fortalecimento de um caminho em rede.

O atendimento jurídico e o acompanhamento das situações dos
imigrantes por mais tempo,
Aumentar o tempo das atividades em conjunto, as conversas
com as outras pessoas e as dinâmicas de integração,
Mais interação entre os participantes,
Mais tempo para os grupos,
Mais palestrantes que desempenham atividades cotidianas,
Maior divulgação e mais dias para os encontros,
O encontro é cada vez melhor – Parabéns Irmã Rosita! Parabéns
FICAS!
Melhorar o atendimento na polícia federal com os documentos.
Aplicação das leis e políticas públicas,
Mais interação entre os participantes,
Ampliar o tempo para exposição,
O evento tem que ser maior – mais tempo e mais gente, é muito
bom!
Poderia ser mais direto e em menos dias, ou seja, dias seguidos,
Dar continuidade a essa articulação,
Um tempo maior para ações de encaminhamentos e
orientações ao trabalho em rede.

Principais pontos de melhoria:
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Condução do encontro - pontual, organizada, gentil,
Os trabalhos em grupo, onde há efetivamente conversa entre os
participantes,
Troca de ideias, conhecimentos e sugestões a serem
encaminhadas, 
Discussões em grupo foram muito interessantes e inovadoras
em eventos desse tipo (virtuais),
Ser on-line possibilitou a participação de mais instituições e
pessoas,
Possibilidade de ter mais pessoas de vários estados
participando,
As nuvens de palavras e as ferramentas on-line usadas, 
As palestras e poder interagir em pequenos grupos,
Escutar as boas práticas de outras organizações e coletivos,
Capacidade de se superar durante essa pandemia, por meio da
WEB e sem perder a qualidade do presencial - foi mais um
encontro riquíssimo!
Acolhida e regularizar documentos,
Aprender, conhecer, ouvir e trocar experiências,
As dinâmicas em grupos aleatórios,
Conhecer a RedeMir,
A atualização sempre é inovadora,
O método foi o mais inovador,
Tempo dedicado à contribuição dos participantes e as falas não
superiores a 15 ou 20 minutos,
Participação dos refugiados e migrantes,
A equipe é que dinamiza e é maravilhosa!
O testemunho de vida e resiliência de apátridas e a amplitude
de projetos que vão no objetivo de garantir os direitos dos
migrantes,
O segundo dia de encontro ter abordado a parte de incidência
política, mostrado o mapa com conselhos e comitês no Brasil,
partilha das experiências,
A interação dos participantes com as ferramentas utilizadas
também foi algo que ajudou o encontro a ficar mais leve (por
exemplo, a nuvem de palavras),

Principais inovações:
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Ferramentas de interação com os participantes,
Trabalho mais coletivo,
Uso da tecnologia para aproximar as pessoas,
Diversidade de palestrantes e temas pertinentes.

Uma visão mais humana ao processo migratório,
Contatos, ideias e sugestões que podem apoiar no atendimento
aos imigrantes,
“Que não estamos sozinhos/as”,
Compartilhamentos de documentos, dados e material foram
excelentes,
Importância da atuação em rede para o atendimento aos
migrantes e refugiados/as,
Funcionamento dos grupos e das organizações, sobre a vivência
de cada um e, principalmente, sobre a vivência dos próprios
imigrantes, foi um evento muito rico,
Saber sobre os esforços que ainda estão deficitários nas regiões
mais no interior e cidades pequenas,
“Que temos muito o que fazer, mas não estamos sós”,
Incentivo nos conselhos de migrantes, 
As leis e os locais que amparam esse público migrante,
Acolhimento e difusão dos direitos dos migrantes internacionais,
Poder, a partir de informações e das trocas, planejar projetos
com olhar do migrante,
“Quanto mais articulados em rede mais longe chegaremos”!
Necessidade de procurar mais parceria com as autoridades
locais,
Novas estratégias e integração do trabalho em equipe para que
a ação seja feita com o coração,
“Que existe uma longa caminhada para mim e meu propósito”,
As experiências com a sociedade civil e entidades que
trabalham com migrantes e refugiados,
A quantidade e qualidade de pessoas que se dedicam aos
migrantes,

Principais aprendizagens e comentários:
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A coesão do grupo mesmo sendo tão grande e tão disperso no
território nacional,
Dados e análises foram importantes,
Novas ideias e a possibilidade de firmar acordos de parceria
com a Polícia Federal, 
A importância do cuidar de nós mesmos e de nosso agir e de
cultivar sempre uma atitude de resiliência, isto é capacidade de
superar uma ou mais dificuldades. Com articulação e em rede
sempre é mais fácil superá-las,
“Que o trabalho de equipe é essencial”.
Assimilação, de novas modalidades de trabalho, e novas
perspectivas em trabalho de campo com migrantes e
refugiados, com base nas palestras de representantes da
ACNUR.
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