O CICV EM
RORAIMA
FOLHETO

PROMOVENDO RESPOSTAS ÀS
CONSEQUÊNCIAS HUMANITÁRIAS
DA MIGRAÇÃO

O CICV NO BRASIL
A Delegação Regional do Comitê Internacional
da Cruz Vermelha (CICV) para Argentina,
Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai está sediada
em Brasília, com uma missão em Buenos Aires
e escritórios em Boa Vista (RR), Fortaleza
(CE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).
No Brasil, o CICV desenvolve atividades e trabalha em
parceria com governos locais e organizações para responder
e promover respostas das autoridades às necessidades
humanitárias da população em três temas prioritários:

Violência armada
Em parceria com as autoridades locais, busca desenvolver
estratégias para prevenir e reduzir os efeitos da violência
na vida das pessoas.

Pessoas desaparecidas e suas famílias
Esforço para identificar e compreender as necessidades
dos familiares de pessoas desaparecidas e apresentar às
autoridades responsáveis recomendações e apoio que
permitam oferecer respostas adaptadas a tais necessidades.

Migrantes
Facilitação do contato de migrantes com seus familiares por
meio do programa Restabelecimento de Laços Familiares
(RLF); do seguimento de menores desacompanhados e/ou
separados de suas famílias; e do apoio para melhorar o
acesso a água e saneamento em benefício da população
local e migrante.

Outras ações
O CICV também promove o Direito Internacional Humanitário (DIH), o Direito Internacional dos Direitos Humanos
e os princípios humanitários na região, além de cooperar
com as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha.
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O CICV EM BOA VISTA
O CICV iniciou seu trabalho em Boa Vista em 2018 visando
ajudar a responder às consequências humanitárias da
migração, incluindo as necessidades das populações
acolhedoras. Neste sentido, a organização busca colaborar
com as autoridades federais, estaduais e municipais,
assim como com atores internacionais e a sociedade
civil para apoiar iniciativas relacionadas à temática
migratória. Além disso, desenvolve ações em diferentes
áreas, entre elas Restabelecimento de Laços Familiares
(RLF), infraestrutura de acesso à água e saneamento, e
proteção às pessoas vulneráveis.
A primeira atividade no âmbito da migração foi realizada
em julho de 2018, quando a organização implementou o
programa de RLF na cidade fronteiriça de Pacaraima.
A partir de setembro 2018, passou a oferecer o serviço
em Boa Vista, onde também começou a funcionar um
escritório do CICV.
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RESTABELECIMENTO DE LAÇOS FAMILIARES (RLF)
Em todo o mundo, pessoas são afetadas por desastres
naturais, migração, conflitos armados e outras situações
de violência que geram necessidades humanitárias. Em
circunstâncias assim, uma das coisas que mais causam
angústia é separar-se dos familiares e não saber o que
aconteceu com eles. Diante disso, o CICV considera
necessário fazer todo o possível para esclarecer o paradeiro
das pessoas buscadas e restabelecer o contato entre elas e
seus entes queridos.
O Programa de Restabelecimento de Laços Familiares (RLF)
tem os seguintes objetivos: prevenir desaparecimentos,
separações e perdas de contato; restabelecer os laços
familiares; manter o contato entre familiares; e esclarecer
o paradeiro das pessoas desaparecidas.
No Brasil, oferecemos os seguintes serviços: ligações
telefônicas, acesso à internet, recarga de celulares, pedidos
de busca de familiares, Mensagens Cruz Vermelha,
mensagens “São e Salvo”, transmissão de documentos de
identidade e mensagens de prevenção da separação familiar.
Em casos nos quais não se tem notícias do paradeiro de
um ente querido, o CICV acompanha as famílias na sua
procura por meio de buscas ativas no Brasil, na América
do Sul e no mundo.
Há mais de 15 postos em Roraima, nos quais trabalham
cerca de 30 pessoas migrantes, que apoiam o CICV como
colaboradores para prestar esses serviços.
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ÁGUA E SANEAMENTO
O CICV se preocupa com o acesso da população migrante
e das comunidades receptoras aos serviços básicos de
água e higiene. Nesse sentido, e em colaboração estreita
com as autoridades e outros atores, o CICV trabalha para
melhorar as condições das comunidades impactadas pelo
fluxo migratório por meio de projetos nas áreas de água,
saneamento e infraestrutura.
O apoio prestado pelo CICV visa contribuir à melhoria do
acesso à agua e da qualidade das estruturas de saneamento,
bem como à reforma de espaços comunitários de higiene.

PROTEÇÃO ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS
Com enfoque exclusivamente humanitário e sem promover ou desencorajar a migração, o CICV busca oferecer
uma resposta adequada às principais vulnerabilidades da
população migrante no estado de Roraima.
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Por meio do trabalho de proteção às pessoas vulneráveis,
o CICV desenvolve atividades e gestões que visam contribuir para que as autoridades e outros atores cumpram
com suas obrigações frente à legislação nacional e ao
Direito Internacional dos Direitos Humanos, entre
outras normativas relevantes.
O CICV também se preocupa com as necessidades
dos menores desacompanhados e/ou separados que
chegam ao estado de Roraima. Nesse sentido, são
oferecidos serviços de busca e contato familiar, assim
como apoio às autoridades na garantia da proteção de
crianças e adolescentes migrantes desacompanhados e/
ou separados.
Tais ações têm por objetivo preservar a vida, a segurança,
a integridade moral e física e a dignidade das pessoas
afetadas por diferentes situações, entre elas a migração.
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O CICV ajuda as pessoas afetadas por conflitos
armados e outras situações de violência no mundo
inteiro, fazendo todo o possível para proteger a
sua vida e dignidade e aliviar o seu sofrimento,
com frequência em conjunto com os parceiros da
Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Busca
também evitar o sofrimento com a promoção e o
fortalecimento do Direito Internacional Humanitário
(DIH) e a defesa dos princípios humanitários

Escritório em Boa Vista
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