
  
 

Apoiando os migrantes venezuelanos no Brasil 

 

 

 

Todas as manhãs, cerca de 600 a 800 venezuelanos fazem fila 

em frente à delegacia federal de Boa Vista para pedir asilo ou 

solicitar residência temporária no Brasil. Eles estão fugindo da 

crise política, econômica e humanitária em seu país de origem. 

Muitos chegam com necessidades urgentes de saúde. 

 
Desde 2015, estima-se que 52.000 venezuelanos (incluindo imigrantes não 

registrados) chegaram a Roraima, o estado mais setentrional e menos populoso do 

Brasil.  Eles agora representam cerca de 15% da população da capital de Roraima, 

Boa Vista. 

Esse fluxo crescente de migrantes sobrecarregou as instalações de serviços sociais 

e intensificou as tensões sociais em Roraima. 

Canadá une forças com parceiros locais para causar impacto 

Uma delegação liderada pelo Embaixador do Canadá no Brasil visitou recentemente 

Roraima para apresentar dois projetos apoiados pelo Fundo Canadá para Iniciativas 

Locais (CFLI). Estes projetos dão apoio aos migrantes venezuelanos mais 

vulneráveis que vivem nos abrigos de Roraima, incluindo indígenas dos povos 

Warao e Panare. 

A delegação lançou os projetos e se reuniu com o Governador do Estado, o 

Comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, o Superintendente Regional da 
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Polícia Federal, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e 

os parceiros do projeto, a Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento (sigla 

em inglês PADF) e a Fraternidade - Federação Humanitária Internacional. 

Os projetos, elogiados localmente e na capital do Brasil, e a visita do embaixador 

Savone (o primeiro embaixador a visitar os abrigos de Roraima), receberam 

significativa atenção da mídia brasileira. O Canadá é o primeiro país estrangeiro a 

prestar assistência na linha de frente aos migrantes venezuelanos mais vulneráveis 

no Brasil. 

A Ministra das Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, anunciou um dos 

projetos durante a reunião de outubro de 2017 do Grupo de Lima, um grupo 

estabelecido para coordenar posições e ações para a restauração da democracia na 

Venezuela. 

 

 

 

 

A parceria com a PADF resultou na adição de uma escola e clínica médica para os 

migrantes indígenas venezuelanos no maior abrigo de Roraima, o Centro de 

Referência ao Imigrante. 

 

 

  

“Devemos continuar a apoiar o povo venezuelano - na defesa 

de seus direitos humanos e de suas necessidades humanas 

básicas”.   Chrystia Freeland, Ministra das Relações Exteriores 

do Canadá 

Embaixador Savone fala com os moradores 
do Abrigo do Centro de Referência ao 
Imigrante em Roraima, Brasil. 

Embaixador Savone, parceiros do projeto e 

membros da delegação com crianças do 
abrigo. 



Respondendo às necessidades mais urgentes 

O sofrimento humano é mais visível em abrigos que estão acima da capacidade e 

muitas vezes carecem de suprimentos sanitários básicos. Graças ao CFLI, os 

migrantes venezuelanos vulneráveis recebem kits de comida e higiene ao chegarem 

ao abrigo, ou quando partem, já prontos para seguir em frente. Esse suporte rápido 

e pontual ajuda a suprir as necessidades familiares mais prementes, permitindo-

lhes tempo para procurar oportunidades de emprego. 

Além disso, o CFLI proporciona a infraestrutura para uma clínica de saúde e uma 

escola em um abrigo para migrantes indígenas. O Fundo Canadá oferece abrigo 

para os moradores, bem como serviços de saúde em um local privado e higiênico. 

Eles também podem continuar sua educação, incluindo a aprendizagem dos idiomas 

português, espanhol e sua língua nativa. Essas atividades educacionais os ajudam a 

desenvolver habilidades para sua integração bem-sucedida enquanto protegem sua 

própria cultura. 

 

 

 

 

 

Fortalecimento das relações entre o Canadá e o Brasil 

A liderança do Canadá na prestação de assistência oportuna a projetos direcionados 

do CFLI, embora pequena, é amplamente reconhecida pelo governo brasileiro, pela 

comunidade diplomática e pela sociedade civil. Enquanto outros países planejam 

sua assistência, o Brasil mantém o seu empenho por meio de engajamento 

diplomático e identifica opções para a assistência contínua do CFLI neste novo ano 

fiscal. 

O governo brasileiro, junto com o ACNUR e a Organização Internacional para as 

Migrações (OIM), está em processo de realocação de imigrantes venezuelanos que 

querem se mudar para outros Estados brasileiros que oferecem melhores 

perspectivas de emprego e integração. O Brasil abriga muitos refugiados e 

migrantes, incluindo haitianos e sírios, e o Canadá está trabalhando com 

autoridades brasileiras para compartilhar nossa experiência com programas de 

reassentamento e patrocínio privado. 

“A nova clínica e escola criarão espaços privados e dedicados 

para o aprendizado e a atenção médica, atendendo a centenas 

de pessoas deslocadas pela crise em seu país de origem.” - 

Luisa Villegas, Diretora Sênior Assistente de Programas na 

PADF 


