
FLUXO MIGRATÓRIO 
Aprendizados trazidos 

à Política de 
Assistência Social

Conceitos, Antecedentes e 
estratégias 

da  Operação Acolhida



SEGUINDO PARA UM DESTINO INCERTO

O respeito e  vigência dos 

direitos humanos nos 

países de origem é a 

melhor maneira de prevenir 

os deslocamentos forçados 

de pessoas

Fonte: Refúgio e hospitalidade / Organização de José Antônio 
Peres

Gediel e Gabriel Gualano de Godoy



A VIDA NOS FAZ TOMAR 
DECISÕES. MAS 

TEM HORA QUE A 
DECISÃO É PELA VIDA.

Fonte: Livro Pátria Mãe Gentil - MDS



O DESCONHECIDO 
PODE ASSUSTAR 

APENAS QUANDO 
NÃO SE TEM 

CORAGEM PARA 
SEGUIR.

Fonte: Livro Pátria Mãe Gentil - MDS



Às vezes a 
solidão aparece, 

o sorriso se 
esconde e a 

lágrima 
prevalece.

Fonte: Livro Pátria Mãe Gentil - MDS



Histórico de atuação da SNAS no contexto dos fluxos migratórios

1993 – Lei nº 8.742  - LOAS

2009 – Resolução nº 109 do CNAS -
Tipificação

2012 – Portarias nº 8 e 244 

Atender Ações de Caráter emergencial (arts. 12, 13 e 14) 

Tipificado  o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e 
de Emergência Social

Repasse de recursos federais para Acre e Amazonas em razão de imigrantes 
haitianos. 

Previsão de cofinanciamento federal do Serviço de Proteção em Situações de 
Calamidades Públicas e de Emergências Sociais. Estabelece parâmetros para a 
oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 
Emergências

2013 – Resoluções  nº 7 e 12, da CIT e CNAS,
e Portaria nº 90. 

2014  – Ofício Circular Conjunto nº 2 , da 
SNAS e SENARC

Esclarece a viabilidade de cadastramento e  concessão do Programa 
Bolsa Família aos estrangeiros. 

2014 – Resoluções nº 2 e 11, da CIT  e CNAS, 
e      Portaria nº 70 

Expansão de cofinancimento federal para Serviço de Acolhimento 
Institucional para Adultos e Famílias àqueles entes identificados como rota de 

destino de migrantes.  

Realização de Câmara Técnica na CIT  “O papel da assistência social no 
atendimento aos migrantes 

2015- Câmara Técnica 

1988-Constitução Federal
Reconheceu a Assistência Social como política pública não contributiva, 

dever do Estado e direito do cidadão que dela necessitar.



Histórico de atuação da SNAS no contexto dos fluxos migratórios

Ações a partir da Intensificação do fluxo migratório

2016

Crise financeira 
na Venezuela

Intenso Fluxo 
Migratório

Falta de 
equipamentos 
para atender a 

demanda  

Vulnerabilidade 
e risco de 

brasileiros e 
venezuelanos 

Sobrecarga de 
atendimento  
nos serviços 

públicos

Situação de 
mendicância dos 
indígenas Warao

Repasse de recursos federais para Gestão Estadual/Roraima  em razão 
de grande contingente de imigrantes venezuelanos nos municípios de 
Boa Vista e Pacaraima-indígenas warao

2017 – Portaria nº 131 – abril

Chegada dos primeiros Waraos
Visita técnica para diagnóstico da situação nos municípios de Boa Vista e 

Pacaraima, Manaus e Belém 

2016 – dezembro 

Apoio técnico para elaboração do Plano de Ação para Boa Vista e 
Pacaraima, Manaus, Santarém e Belém – Presença dos Waraos e 
não indígenas em grandes grupos

2017 – maio 

Fevereiro  - 2018 Federalização da atuação





CENAS EM BOA VISTA – RORAIMA 2017



•Como organizar as demanda dos imigrantes no rol dos serviços já disponíveis em
rede, integradas ao trabalho social com famílias no território?

•Que metodologias adotar ( específicas e eventualmente, especializadas) para
atender às especificidades com respeito à origem, sem, contudo, incidir em
segregação do atendimento ou em discriminação?

•Como fortalecer a articulação interfederativa e intersetorial para uma atuação
conjunta?

•Como cofinanciar as cidades destinos dos imigrantes para além de Roraima?
Como apoiar as dificuldades operacionais dos governos locais diante da limitação
de capacidade instalada de politicas públicas do estado de Roraima (municípios de
Pacaraima e Boa Vista), Amazonas e Pará frente a demanda crescente?

•Como compreender as especificidades da etnia warao para inseri-los no rol das
nossas políticas públicas?

DESAFIOS DIANTE DO CRESCENTE FLUXO MIGRATÓRIO

COMO VENCÊ-LOS?



FEDERALIZAÇÃO – FEV/2018  

ACOLHIDA E GESTÃO DE ABRIGOS (RR)

A PARTIR DA FEDERALIZAÇÃO

A Gestão dos Abrigos em RR
passariam a ser geridos pelo
Governo Federal (Ministério da
Defesa – Infraestrutura e logística ) ,
organização de gestão pelo
Ministério da Cidadania, por
competência legal (SUAS)
.

A EXPERIÊNCIA EXIGIU NOVOS 
ARRANJOS DE GESTÃO DIANTE DA 

TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS NO 
ÂMBITO DO SUAS.

ANTES DA 
FEDERALIZAÇÃO:

Abrigos em Roraima em
situação precária,
infraestrutura
insuficiente para o
quantitativo de
acolhidos, sem equipe
técnica ou gestão,
elevado quantitativo de
pessoas em situação de
risco social, ocupando
praças e outros locais
públicos.



O QUE É A OPERAÇÃO ACOLHIDA?
Força Tarefa Humanitária, coordenada pelo Governo Federal, com o apoio da 
Organização das Nações Unidas e entidades sociais, para oferecer assistência 

emergencial aos venezuelanos que entram no Brasil pela fronteira com Roraima por 
conta da reconhecida  crise humanitária na Venezuela .

DECRETAÇÃO/RECONHECIMENTO DA CRISE HUMANITÁRIA NA VENEZUELA,  NASCE  A OPERAÇÃO ACOLHIDA



EIXOS DA FEDERALIZAÇÃO

Interiorização

Acolhida 
dos 

imigrantes

Ordenam
ento de 

fronteira

Ações federais de Assistência Emergencial 
aos imigrantes venezuelanos

Ministério da 
Cidadania

Ministério da 
Cidadania

Ministério da 
Justiça 

Acolhida dos 
imigrantes

Ordenamento 
de fronteira



ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
COMITÊ FEDERAL

• Coordenação Casa Civil da Presidência da República.

• MJSP, MD, MC, ME, MEC, MS, MDR, MMFDH e GSI.

• Coordenação Operacional da Força Tarefa Logística Humanitária (FTLOG). ( MD)

SUBCOMITÊ FEDERAL DE RECEPÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E TRIAGEM – Coordenado pelo MJSP

SUBCOMITÊ FEDERAL PARA ABRIGAMENTO – Coordenado pelo  Ministério da Cidadania

SUBCOMITÊ FEDERAL PARA INTERIORIZAÇÃO – Coordenado pelo  Ministério da Cidadania

SUBCOMITÊ FEDERAL PARA AÇÕES EM SAÚDE – Coordenado pelo Ministério da Saúde 

PARCERIAS: Nações Unidas; Sociedade Civil; Instituições Religiosas;
Iniciativa Privada; Estados e Municípios.



ATUAÇÃO FEDERALIZADA:

AÇÕES DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Apoio socioassistencial aos imigrantes que
chegam na fronteira na área de registro,
identificação, triagem e área de acolhimento.

ações de apoio emergencial para acolhimento de
imigrantes venezuelanos no estado e municípios que
participam da estratégia de interiorização e que
recebem imigrantes por demanda espontânea

Participação do MC no Comitê Federal de
Assistência Emergencial, regulamentado pelo
Decreto nº 9.286/2018;

Articulação/acompanhamento/monitoramento na
estratégia de interiorização dos imigrantes para
outros municípios brasileiros;



1. ORDENAMENTO DE FRONTEIRA
- Recepção e orientação dos 
cidadãos que queiram atravessar a 
fronteira
- Identificação e controle de 
entrada 

POSTO DE RECEPÇÃO E 
IDENTIFICAÇÃO

- Cadastro e regularização 
migratória
- Imunização
- Emissão de CPF
- Atendimento Social

POSTO DE TRIAGEM

- Atenção médica de emergência 
e casos de isolamento

POSTO DE ATENDIMENTO 
AVANÇADO

1. Estrutura de ordenamento e controle do acesso à fronteira brasileira com a 
Venezuela, na cidade de Pacaraima.

Mais de 889 mil 
atendimentos nos 

Postos de Atendimento 
na fronteira em Roraima 

para documentação, 
vacinação e proteção 

social.
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2.ACOLHIDA DOS IMIGRANTES

Mais de 7 mil migrantes e solicitantes de refúgio abrigados 
e em ocupações espontâneas 

Nos abrigos 2.669 são crianças e adolescentes  



RONDON 1, 2 e 3 ATM MANAUS

JANOKOIDA

 Três refeições por dia;

 Distribuição de fraldas e kits de 
higiene pessoal e de limpeza;

 Limpeza diária;

 Aulas de português e atividades para 
crianças;

 Atividades culturais, lúdicas e 
recreativas;

 Fornecimento de matéria-prima para 
artesanato indígena Warao;

 Provisão telefônica para 
comunicação com parentes na 
Venezuela;

 Proteção e defesa de direitos e 
segurança 24hs

2. ACOLHIDA: AÇÕES NOS  ABRIGOS  



2.ACOLHIDA DOS IMIGRANTES

 A Secretaria Nacional de
Assistência Social do Ministério da
Cidadania (SNAS), é responsável
pela coordenação da gestão do
SUAS, pelo atendimento
socioassistencial, pelo
acompanhamento e pelo
referenciamento dos casos com
necessidades de proteção.

 A Federalização da atuação em Roraima subverte a lógica de atuação do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS): aqui temos o Governo Federal
assumindo a responsabilidade pela gestão dos Centros Temporários de
Acolhida em Roraima e Amazonas.

 A forma como o serviço federalizado tem sido ofertado no estado está em
sintonia com os princípios do SUAS. Com adequações necessárias à
situação de emergência social ( adequações de equipes, quantitativo de
acolhidos, entre outros).



Abrigamento

2.1 Gestão Federal dos Abrigos

Casas lares

03 Casas Lares implantadas (Pacaraima e 2 em Boa 

Vista) para acolhida de crianças e adolescentes que 

chegam desacompanhados.

Os abrigos são organizados conforme o perfil do 

público a ser acolhido, ou seja, famílias, solteiros e 

indígenas.

Gestão compartilhada entre MC, Forças Armadas e 

ACNUR

•MC e ACNUR:   coordenação de acolhimento e assistência

• Forças Armadas: logística e saúde.

13 abrigos federais em Roraima (2 em

Pacaraima e 11 em Boa Vista)

1 Abrigo de Trânsito em Manaus-ATM (HUB 

Manaus).



3. INTERIORIZAÇÃO É a principal estratégia do Governo Brasileiro 
para promover a inclusão socioeconômica dos 

imigrantes e refugiados venezuelanos. 



Objetivo
ampliar as possibilidades de inclusão socioeconômica de 

imigrantes que se encontram em situação de 
vulnerabilidade, acolhidos em Roraima ou Manaus, por 
meio do seu deslocamento para outros estados e cidades 
brasileiras, além de diminuir a pressão sobre os serviços 

públicos no estado de Roraima e Manaus. 



Subcomitê Federal para Interiorização

Competências:

I. estabelecer diretrizes e procedimentos para a interiorização dos imigrantes que se encontram em 
fronteira com intenso fluxo migratório;

II. Apoiar a Organização das Nações Unidas na elaboração, na manutenção e na atualização de cadastro 
dos imigrantes;

III. articular com as unidades federativas a disponibilização de vagas de acolhimento provisório, mediante 
integração da rede de políticas públicas estaduais e Locais;

IV. manter cadastro atualizado de vagas de abrigamento no Pais;

V. selecionar os imigrantes a serem interiorizados;
VI. elaborar e emitir orientações relativas à interiorização;
VII. realizar o acompanhamento dos imigrantes interiorizados;
VIII.elaborar estratégias de inserção social nos Municípios de destino dos imigrantes;
IX. articular oferta de qualificação profissional dos imigrantes interiorizados; e
X. articular o atendimento de saúde dos imigrantes para interiorização.

artigo 4° da Resolução CC nº 9, de 2019, compete ao Subcomitê Federal para Interiorização:



•Ministério da Cidadania
•Ministério da Justiça e Segurança Pública
•Ministério da Economia
•Ministério da Mulher, Familia e Direitos 
Humanos
•Ministério das Relações Exteriores
•Ministério da Saúde

Subcomitê Federal para Interiorização
Composição :



INTERIORIZAÇÃO
Critérios

• Regularizados no país.

• Vacinados.

• Aptos clinicamente.

• Informados sobre a cidade de
destino, seus direitos e deveres no
processo.

• Com o Termo de Voluntariedade
assinado.

• Termo de concordância do receptor
assinado



INTERIORIZAÇÃO DE MIGRANTES E
SOLICITANTES DE REFUGI0

MODALIDADES PROCESSADAS TANTO PELO 
GOVERNO COMO PELA SOCIEDADE CIVIL 

INSTITUCIONAL 

ABRIGO-ABRIGO

Transferência de imigrantes voluntários 
abrigados em Boa Vista para abrigos no 

interior do país mantidos pelo poder 
público e/ou em parceria com a sociedade 

civil.

REUNIFICAÇÃO

FAMILIAR

Viabilização da ida do imigrante localizado 
no estado de Roraima, abrigado ou não, 

para a localidade no país onde se encontra 
algum familiar que possa recebê-lo e 

integrá-lo na sociedade.

REUNIÃO SOCIAL

Viabilização da ida do imigrante localizado 
no estado de Roraima, abrigado ou não, 

para a localidade no país onde se encontra 
um amigo que esteja trabalhando, com casa 

alugada, e que se disponha a acolhê-lo.

VAGA DE

EMPREGO SINALIZADA

Direcionamento do imigrante para 
uma vaga de emprego definida



Embarque dos Imigrantes no Aeroporto de Boa Vista/RR

Desembarque e Recepção dos Imigrantes nas Cidades de Destino

ESTRATÉGIA DE INTERIORIZAÇÃO -



• Voos da Força Aérea Brasileira

• Cooperação com Companhias Aéreas
Brasileiras e Concessionárias de
Aeroportos.

• Voos fretados pela FTlogHuman e
OIM

• Passagens em voos comerciais – OIM
e FTlogHum

• Deslocamento Terrestres onde for
possível

INTERIORIZAÇÃO
Como é viabilizada ?



HUB
Estratégia para agilizar/apoiar 
a  interiorização Hub

Se trata de um Centro de Apoio Temporário  
em município de alta capilaridade aeroviária 
que ofertará maiores possibilidades de 
deslocamento aos migrantes ou refugiados  
com destino pré-definido em  outras 
Unidades da Federação.



• Objetivo

• Apoiar o Subcomitê Federal de Interiorização para fortalecer a
estratégia de interiorização de imigrantes e refugiados
oriundos da Venezuela, promovendo articulação com as
redes locais para o devido referenciamento às redes
protetivas

Núcleos Regionais de Interiorização - NURINS



Nucleos Regionais de Interiorização -NURINS



Composição – Documento referência  em 
construção

• Ministério da Justiça e Segurança Pública;

• Ministério da Cidadania

• b. Ministério da Defesa ( Oficiais das Brigadas Militares das Regiões)

• c. Ministério das Relações Exteriores;

• d. Ministério da Saúde; e

• e. Defensoria Pública da União.

• Secretarias estaduais e municipais de assistência social e direitos humanos, 

• b. Secretarias estaduais e municipais de saúde, 

• c. Secretarias estaduais e municipais de educação, 

• d. Defensorias Públicas Estaduais

• Entidades da sociedade civil, Religiosas 

Núcleos Regionais de Interiorização - NURINS



Casas de Passagem – Estruturas de Apoio 

• As Casas de Passagens, com gestão da Sociedade Civil, são articuladas 
pela Força Tarefa e conta com o apoio da OIM e ACNUR e vem 
contribuindo para acelerar a estratégia de interiorização de imigrantes 
que saem de Boa Vista e Pacaraima já com destinos definidos. 
Funcionam como um “abrigo de trânsito”.

• Parceiros atuais
• Brasilia ( CDDH/Caritas e Instituto Auta de Souza

• Rio de Janeiro ( CSM e Igreja Presbiteriana)

• São Paulo ( Casa Minha Pátria e CDDH) 

• Belém ( DEJOB)

• Belo Horizonte ( SJMR –Bairro Sta. Amélia e  Cruz Vermelha)



1ª. Interiorização: abril2018 - Chegada em São Paulo 



Chegada aos Abrigos

INTERIORIZAÇÃO UM RECOMEÇO: Histórias de vida



INTERIORIZAÇÃO
BUSCA INCLUSÃO DO IMIGRANTE NO MERCADO DE 

TRABALHO



Realização de seminários de 
sensibilização e parcerias com o 

empresariado brasileiro para contratação 
de imigrantes e refugiados venezuelanos

Realização pelo Governo Federal, 
FTlogHUm,  Agências da ONU – OIM e 

ACNUR – Sociedade Civil   

INTERIORIZAÇÃO



Inserção Laboral

Importância de trabalho conjunto entre 
Governo Federal, Estados e Municípios, 
Agências e Sociedade civil

Inserção Comunitária



INTERIORIZAÇÃO
EM TEMPO DE PANDEMIA

• Plano de Emergência com 
protocolos para todas as ações 
desde o abrigamento, seleção, 
avaliação clinica pre interiorização, 
monitoramento pós interiorização.





Balanço da Interiorização – Dados de maio de 2020

• 563 municípios  receberam imigrantes



Desafios para a oferta de serviços, programas e projetos para 
migrantes na rede socioassistencial

• Necessário normativo que regulamente a emergência social.
• A estruturação de normativos específicos que norteiem a atuação dos profissionais dos

diversos equipamentos e serviços sócio assistenciais
• Garantir que a barreira linguística não seja um impedimento para o acesso aos serviços

públicos, seja com contratação de profissionais que possam auxiliar no processo de tradução
e interpretação, seja com a oferta de cursos de língua portuguesa para os migrantes que
necessitem. Essas duas estratégias devem funcionar de maneira complementar.

• Organizar a demanda dos migrantes no rol dos serviços já disponíveis em rede, integradas
ao trabalho social com famílias no território.

• Inserção dos imigrantes no mercado de trabalho – estratégia que permite o alcance da
autonomia dos indivíduos e saída dos abrigos.

• Continuidade da prática da Coleta pelos indígenas
• Compreensão quando da necessidade de hospitalização ( indígenas)
• Compreensão da necessidade de seguir regras e cumprir legislação ( indígenas)



ATUAÇÃO FEDERAL NA FRONTEIRA E NOS ESTADOS E MUNICIPIOS

A Atuação Federal brasileira no âmbito da questão migratória se tornou referência internacional 
por aliar a perspectiva da Proteção Integral do migrante ou Solicitante de Refúgio com a 

Integração Socioeconômica
Esse processo que se inicia com a recepção no Posto de Triagem em Pacaraima e vai até a 

acolhida com vistas a inserção laboral dessas pessoas em diferentes Unidades da Federação

Trabalho em Rede

Inclusão Social 

Otimização de
RecursosArticulação Intersetorial

Reconhecimento do 
direito de Cidadania

Troca de saberes

Parcerias

Inserção Laboral





COMO ACESSAR INFORMAÇÕES 

www.gov.br/acolhida



Obrigada!

Niusarete Margarida de Lima 

Subcomitê Federal para Acolhimento

Subcomitê Federal para  Interiorização 

migrantes@cidadania.gov.br

www.gov.br/acolhida

mailto:migrantes@cidadania.gov.br

