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No ano de 2016, uma crise econômica e política emergiu na Venezuela, levando mais de três de milhões 

de venezuelanos a abandonarem o seu país. O Brasil, país lindeiro com a Venezuela, passou a receber milhares 

de solicitações de refúgio, dando início a um intenso fluxo migratório. Essa situação sobrecarregou os limitados 

serviços essenciais básicos fornecidos pelos governos Municipais, Estadual e Federal no estado de Roraima. 

Em resposta à crise imigratória, o Governo Federal, no ano de 2018, por meio da medida provisória nº 

820, regulou medidas de assistência emergencial para as ações de acolhimento de imigrantes em situação de 

vulnerabilidade, criando a Força Tarefa Logística Humanitária Operação Acolhida. Essa importe missão destina-

se a adotar soluções conjuntas com organizações não governamentais; órgãos dos governos em suas diversas 

instâncias; as Forças Armadas; e Organismos Internacionais com a finalidade de mitigar a situação de 

vulnerabilidade dos imigrantes venezuelanos. 

A mobilização do Estado Brasileiro, desencadeada por meio da Operação Acolhida, emprega um grande 

efetivo de militares das Forças Armadas e agências dos governos de várias esferas, buscando a cooperação com 

outros atores civis, ONG e agências internacionais. Dentre os quais destacam-se o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR) e o Rotary Clube Internacional. Observa-se aqui, que a ajuda humanitária não 

poderia ser executada isoladamente por qualquer um das entidades mencionados, seja por limitações logísticas, 

operacionais ou mesmo legais, levando à necessidade de sinergia entre todos, retratando  uma atividade com 

caráter de Cooperação Civil-Militar – CIMIC (Civil-Military Operation), conforme o manual EB70-MC-10.221, 

Cooperação Civil-Militar [...] caracteriza-se por atividades que buscam estabelecer, manter, influenciar ou 

explorar as relações entre as forças militares, as agências, as autoridades e a população em uma área operacional 

(BRASIL, 2017, p. 1 -3). 

Ratificando a Cooperação Civil-Militar em sua concepção, a Força Tarefa Humanitária, com apoios e 

integração dos mais distintos atores civis e militares, desempenha atividades como: recepcionar imigrantes; 

identificar imigrantes; realizar triagem; imunizar; abrigar e interiorizar. Essas tarefas foram executadas, por meio 

de estruturas desdobradas, inicialmente no ano de 2018, na cidade de Boa Vista e Pacaraima, cidade fronteiriça 

com a Venezuela.  

As estruturas instaladas produziram o ambiente CIMIC ideal entre atores civis e militares, gerando uma 

sinergia e convergência de esforços. Nessa conjuntura, foram desdobradas nas duas cidades, o Posto de Recepção 

e Identificação (P Idt) e o Posto de Triagem (P Trig); e em Pacaraima, o Abrigo JANOKOIDA e o Alojamento 

BV8, além de estruturas de apoio como a Área de Apoio (A Ap) de Pacaraima (alojamentos e Centro de 

Operações) e o Posto de Atendimento Avançado (PAA) do Hospital de Campanha do Exército Brasileiro. Esse 

trabalho conjunto, desenvolvido nas diversas estruturas da Operação Acolhida, pode ser melhor compreendido 

ao identificarmos os personagens responsáveis pelo funcionamento do P Idt e do Alojamento BV8: 

• Posto de Recepção e Identificação:  Polícia Federal, Conselho Tutelar e Forças Armadas; 

• Alojamento BV8: Organização Internacional para as Migrações-OIM, Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados-ACNUR Forças Armadas. 

 
Figura 1: Instalações da Operação Acolhida em Pacaraima 

Fonte: Operação Acolhida, 2018 
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A Operação Acolhida é uma operação de caráter CIMIC, relaciona-se diretamente com a capacidade de 

interoperabilidade da Força Terrestre (Catálogo de Capacidade do Exército - EB20-C-07.001). Tal capacidade se 

conecta de forma significativa com a Cooperação-Civil Militar, demonstrando, dessa forma, a importância do 

desenvolvimento de tarefas conjuntas e combinadas entre os diversos colaboradores, sem os quais não seria 

possível para a Força Tarefa Humanitária, cumprir plenamente todos os objetivos estabelecidos em sua missão. 
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