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F O L H E T O

ONDE TRABALHAMOS

Nossa presença se adapta para responder às necessidades 
provocadas pelos conflitos armados e por outras situações 
de violência. Atualmente, temos representações em mais 
de 80 países e contamos com cerca de 11 mil colaboradores 
em todo o mundo. 

CONTATO

Visite nosso website: www.cicr.org 
Entre em contato com a delegação 
do CICV mais próxima ou com a 
Sociedade Nacional da Cruz Vermelha 
ou do Crescente Vermelho de seu país. 

Solicite nosso catálogo de publicações 
e vídeos selecionados através de 
nosso website ou escrevendo para o 
seguinte endereço: 
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QUIÉNES  
SOMOS

CÓMO 
TRABAJAMOS

QUÉ
hACEMOS 

QUEM SOMOS

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) é uma 
organização humanitária com sede na Suíça e membro-
fundador do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e 
do Crescente Vermelho (1863). Este Movimento é composto 
pelo CICV, pelas Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e 
do Crescente Vermelho e pela Federação Internacional das 
Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

A comunidade internacional designou ao CICV a tarefa de 
promover o Direito Internacional Humanitário e zelar por seu 
respeito.

Trabalhamos em todo o mundo para prestar assistência às 
pessoas afetadas por conflitos armados e por outras situações 
de violência.

O QUE FAZEMOS 

• Fazemos o possível para que os civis que não participam 
das hostilidades sejam protegidos e poupados dos ataques

• Visitamos prisioneiros de guerra e detidos de segurança
• Transmitimos mensagens entre familiares separados pelos 

conflitos armados e trabalhamos para reuni-los
• Ajudamos a buscar pessoas desaparecidas
• Oferecemos ou facilitamos o acesso a serviços básicos de 

saúde
• Fornecemos alimentos, água potável, abrigo e serviços de 

saneamento
• Promovemos o respeito ao Direito Internacional Humanitário
• Monitoramos o cumprimento do Direito Internacional 

Humanitário e contribuímos para seu desenvolvimento
• Ajudamos a reduzir os efeitos das minas antipessoal e 

resíduos explosivos de guerra sobre a população civil
• Apoiamos as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do 

Crescente Vermelho a se prepararem e responderem às 
necessidades das pessoas afetadas por conflitos armados 
e por outras situações de violência

COMO TRABALHAMOS

Os Princípios Fundamentais da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho de imparcialidade, neutralidade e 
independência orientam nosso trabalho e nos permitem 
cumprir nossa missão humanitária: proteger a vida e a 
dignidade das vítimas da guerra e de outras situações de 
violência e prestar-lhes assistência. Com essa finalidade, 
dialogamos com todas as partes. Apoiamos os esforços dos 
portadores de armas para respeitar o Direito Internacional 
Humanitário e outras normas fundamentais que conferem 
proteção às pessoas em situações de violência.

Visitamos prisioneiros de guerra e detidos de segurança e 
cadastramos seus dados a fim de prevenir desaparecimentos. 
Trabalhamos junto às autoridades para que as pessoas 
privadas de liberdade sejam tratadas com humanidade e 
conforme as normas reconhecidas internacionalmente, que 
proíbem a tortura e outras formas de abuso.
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