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AJUDAMOS AS PESSOAS A 
RETOMAR O CONTATO COM 
SEUS ENTES QUERIDOS
Em todo o mundo, pessoas são afetadas por desastres 

naturais, conflitos armados e outras situações 

de violência, em contextos de migração e outras 

necessidades humanitárias. Nesses casos, em meio 

a tanto sofrimento, uma das coisas que mais geram 

angústia é separar-se dos familiares e não saber o 

que aconteceu com um ente querido. Diante disso, 

consideramos que é necessário fazer todo o possível para 

saber o paradeiro das pessoas buscadas e restabelecer o 

contato entre elas e suas famílias. 
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A REDE DE VÍNCULOS FAMILIARES DA CRUZ 
VERMELHA E DO CRESCENTE VERMELHO

O Programa de Restabelecimento de Laços Familiares 

(RLF) do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e 

do Crescente Vermelho tem os seguintes objetivos:

• Prevenir desaparecimentos, separações e perdas de 

contato;

• Restabelecer os laços familiares;

• Manter o contato entre familiares;

• Esclarecer o paradeiro das pessoas desaparecidas.

Essa é a missão da nossa Rede de Vínculos Familiares, 

formada pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha 

(CICV) e as 190 Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha 

e do Crescente Vermelho. Trabalhamos em quase todos 

os países do mundo, para que uma pessoa migrante no 

Brasil, por exemplo, tenha a possibilidade de localizar um 

ente querido e retomar o contato com ele em qualquer 

país da América Latina ou de outros continentes, graças 

ao alcance dos serviços. 
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UMA GAMA DE ATIVIDADES NA ARGENTINA, 
BRASIL, CHILE, PARAGUAI 
E URUGUAI

O CICV e as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha na 

Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai prestam 

assistência a:

• Migrantes;

• Vítimas de desastres naturais ou causados pelo ser 

humano;

• Vítimas de conflitos armados e outras situações de 

violência.

Oferecemos a essas pessoas a possibilidade de restabelecer 

e manter o contato com seus entes queridos através 

de serviços gratuitos, confidenciais e estritamente 

humanitários. Aplicamos os mesmos procedimentos de 

trabalho em todos os países onde atuamos. 
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QUAIS SERVIÇOS OFERECEMOS

LIGAÇÕES TELEFÔNICAS: a perda ou dificuldade 

de manter contato pode ser solucionada com 

telefonemas gratuitos, que têm duração 

limitada e são utilizados unicamente para a 

transmissão de notícias familiares. 

CONECTIVIDADE: oferecemos acesso à internet 

para reconectar as pessoas. O uso da conexão é 

gratuito, com duração limitada, e deve ter como 

única finalidade a troca de notícias familiares. 

RECARGA DE CELULARES: muitas circunstâncias 

podem dificultar a recarga dos dispositivos 

móveis. Oferecemos a recarga de aparelhos como 

celulares e tablets com a exclusiva finalidade de 

reconectar familiares. 

PEDIDOS DE BUSCA: quando a comunicação 

telefônica ou por internet não é possível, 

ou não se sabe o paradeiro de um ente 

querido, tentamos localizá-lo com base nas 

informações fornecidas pelo familiar, como o 

último endereço conhecido. A Rede de Vínculos 

Familiares realiza as buscas. Trabalhamos 

exclusivamente com casos em que haja um 

interesse humanitário, fazendo o possível para 

que a pessoa seja localizada. 



MENSAGENS CRUZ VERMELHA: facilitamos o 

envio de uma mensagem escrita quando outros 

meios de comunicação são interrompidos, estão 

indisponíveis ou são inexistentes. A Rede de 

Vínculos Familiares se encarrega de entregar a 

mensagem, que deve ter um endereço válido e 

conter informações exclusivamente familiares.

MENSAGENS “SÃO E SALVO”: em situações 

de catástrofes/emergências e quando as 

comunicações não são possíveis, informamos 

os familiares sobre o paradeiro dos seus entes 

queridos nas zonas afetadas, indicando que 

estão a salvo. A Rede de Vínculos Familiares se 

encarrega de distribuir a mensagem, que deve 

ter um endereço válido.

TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS: entregamos 

documentos de identidade, certidões de 

nascimento, certificados de saúde e educação, 

entre outros, a pessoas e seus familiares 

quando os serviços de correio não funcionam 

de maneira adequada.  

MENSAGENS DE PREVENÇÃO DE SEPARAÇÃO: 

distribuímos mensagens e orientações para 

evitar a separação familiar em diferentes 

contextos (por exemplo, como fazer um 

telefonema aos familiares no país de origem 

para manter contato).



ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR

Comunique-se com a Cruz Vermelha em seu país ou com 

o CICV (na Argentina ou no Brasil).

Acompanharemos o seu pedido, dentro de nossas 

capacidades e critérios de trabalho. 

O site http://familylinks.icrc.org também pode ser útil.

IMPORTANTE: os dados pessoais que obtivermos serão 

usados com o propósito exclusivamente humanitário de 

realizar atividades de restabelecimento de laços entre 

familiares. Nós nos comprometemos a tratar os seus 

dados pessoais, assim como os de seu familiar, com a 

devida consideração pela segurança e a confidencialidade, 

no melhor interesse de ambos.
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O CICV ajuda pessoas no mundo todo afetadas 

por conflitos armados e outras situações de 

violência, fazendo o possível para proteger 

sua dignidade e aliviar seu sofrimento, com 

frequência em parceria com a Cruz Vermelha e o 

Crescente Vermelho. 

Comitê Internacional da Cruz Vermelha
Delegação Regional para Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai 
SHIS QI 15, conjunto 05, casa 23 
Lago Sul
Brasília, DF – Brasil
T +55 61 3106-2350
bra_brasilia@icrc.org

    facebook.com/cicv
    twitter.com/cicv_br
    @cicv_oficial

www.cicv.org.br
© CICV, Julho 2019 20

19
.1

0
6

2/
0
0
7 

0
7.

20
19

 1
0
0
0
  

  
Fo

to
 d

a 
ca

pa
: 

V
.M

or
iy

am
a/

C
IC

V


