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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
O Comando de Operações Terrestres (COTER) e o Departamento de Educação e Cultura do 

Exército (DECEx) designaram uma comitiva formada por oficiais do Centro de Doutrina do Exército 
(C Dout Ex) e da Assessoria de Doutrina do DECEx para realizar uma visita de acompanhamento 
doutrinário, a Boa Vista e Pacaraima, para acompanhar as atividades - nos níveis tático, operacional, 
estratégico e político - da Operação Acolhida.  

Nesse contexto, verificou-se a necessidade de elaborar um compêndio com enfoque na 
organização e no funcionamento das estruturas montadas para atender os imigrantes, com o 
objetivo de ratificar e atualizar a Doutrina Militar Terrestre. 

O presente compêndio visa transmitir ao Exército Brasileiro os conhecimentos adquiridos pela 
tropa da Força-Tarefa Logística de Ajuda Humanitária de Roraima-RR (FT Log Hum - RR), do 
Exército Brasileiro, durante a Operação Acolhida, nos trabalhos realizados no Estado de Roraima. 

A Venezuela localiza-se no subcontinente da América do Sul, limítrofe à região norte do Brasil. 
Nos últimos anos, a crise humanitária instalada naquele país, reconhecida pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), gerou uma série de medidas políticas ao Brasil, que culminaram na criação 
da FT Log Hum - RR, em março de 2018.  

Para a confecção desse trabalho, foi levado em consideração o laço temporal de julho de 2018 a 
março de 2019 (2º, 3º e 4º contingentes), visto que a missão não findou e continua a colher muitos 
ensinamentos nas áreas logística e operacional. 

Essa comitiva deslocou-se até o Estado de Roraima para coletar dados, fazer entrevistas com 
militares da FT e imigrantes venezuelanos e visitar as instalações e estruturas montadas, em Boa 
Vista e Pacaraima, com a finalidade de produzir um legado doutrinário com as experiências colhidas 
na Operação. 

Convém salientar que há um alto grau de ineditismo, com poucas referências doutrinárias que 
abordam com profundidade esse tema. Nesse contexto, todos os planejamentos logísticos e 
operacionais que o comando da FT tem produzido são de grande valia para futuras operações que 
possam ocorrer em ambiente interagências, particularmente no caso de ocorrência de crises 
humanitárias. A seguir, será apresentado este trabalho, que trata das principais atividades 
desenvolvidas pelos militares que trabalham nas estruturas logísticas montadas pela FT Log Hum – 
RR. 

2. PLANEJAMENTO REALIZADO 
a. Dados Gerais 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, por meio da Medida Provisória no 820, de 
15 de fevereiro de 2018; dos Decretos no 9.825 e 9.826, de 15 de fevereiro de 2018, reconheceu o 
aumento populacional desordenado e imprevisível ocorrido no Estado de Roraima, em decorrência 
do fluxo migratório de pessoas advindas da crise humanitária na República Bolivariana da 
Venezuela, determinando medidas emergenciais para o acolhimento dessas pessoas em situação 
de vulnerabilidade. 

O Comandante do Exército indicou o Comandante da Base de Apoio Logístico do Exército (Ba 
Ap Log Ex) como Coordenador Operacional da Operação Acolhida 2018, o que foi ratificado pelo 
Comitê Federal de Assistência Emergencial, conforme a Resolução no 01, de 21 de fevereiro de 
2018. 

O Ministério da Defesa, órgão integrante do Comitê Federal de Assistência Emergencial, 
nomeou o Coordenador Operacional da Operação Acolhida como comandante da Força-Tarefa. 

O fato de o Coordenador Operacional exercer, cumulativamente, a função de Comandante da 
FT trouxe características especiais às atividades de planejamento e de execução das missões. 
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A partir de então, houve uma mobilização do Estado-Maior da Ba Ap Log Ex, que iniciou os 
trabalhos de planejamento para o desdobramento de estruturas a serem empregadas nas atividades 
de ajuda humanitária no Estado de Roraima. 

Naquele momento, no Estado de Roraima, na localidade fronteiriça de Pacaraima-RR, a crise 
humanitária estava se agravando, considerando que essa cidade – de pequenas dimensões (cerca 
de 5.000 habitantes) – não possuía infraestrutura para acolher a crescente entrada de imigrantes. 
Não havia um planejamento ordenado e gradual, com a participação dos diversos níveis de governo, 
nas ações a serem executadas. Nesse contexto, os imigrantes consideraram Pacaraima como um 
local de passagem e seguiram em direção à cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, 
com o intuito de buscar melhores condições de vida, como emprego e moradia. 

Com isso, foram montadas estruturas logísticas nas cidades de Pacaraima e Boa Vista, a fim 
de suportar a demanda da chegada desses imigrantes ao Estado de Roraima. 

Atualmente, tem sido alcançado o objetivo de integrar os imigrantes à sociedade brasileira, por 
meio da interiorização, com o emprego das Forças Armadas, dentro de um ambiente interagências.  

Por fim, como essa demanda ainda perdura, não há previsão para o encerramento da 
Operação, em um curto prazo.  

 
b. Agências e Instituições 

No contexto das ações desempenhadas pelos integrantes da Operação Acolhida, existe a 
observância da atuação conjunta, em um ambiente interagências, com a participação de mais de 
100 agências e instituições, das quais estão presentes: órgãos governamentais – nos níveis federal, 
estadual e municipal -, organismos internacionais (OI) e organizações não governamentais (ONG). 

A atuação da tropa, em um ambiente interagências, tem alcançado a sinergia com esses 
órgãos e agências. As dificuldades com os diferentes processos e culturas (incluindo o idioma) são 
superadas pela capacidade do militar brasileiro de se adaptar a novas regras. Os planejamentos das 
ações a serem executadas são centralizados com o Estado-Maior Conjunto da FT. Contudo, as 
execuções tramitam de maneira descentralizada. Cada estrutura executa suas missões, conforme 
um Procedimento Operacional Padrão (POP), que padroniza as ações a serem executadas pelos 
militares. Como o ambiente está em constante mudança, os procedimentos são atualizados de 
maneira a facilitar o cumprimento da missão. 

 
c. Condução das Atividades 

O Comando da FT tem como missão principal cooperar com os Governos Federal, Estadual e 
Municipal e com as medidas de assistência emergencial para o acolhimento de imigrantes 
provenientes da Venezuela que se encontram em situação de vulnerabilidade (pessoas 
desassistidas), decorrente de fluxo migratório provocado pela crise humanitária instaurada naquele 
país. 

Sua intenção atual é de trabalhar sempre em sinergia com as instituições, na preparação, na 
montagem das estruturas e na execução das ações de ajuda humanitária no Estado de Roraima. 

Ao final da missão, a FT deseja contribuir para o ordenamento da fronteira, manter o fluxo 
imigratório controlado, ter todos os imigrantes assistidos nos diversos abrigos e deixar os 
desassistidos em condições de serem absorvidos pelos sistemas de saúde, de educação, de 
trabalho e de moradia local, de maneira que todos possam participar do processo de interiorização 
ou retornar, voluntariamente, ao seu país de origem. 
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d. Concepção Geral 
1) Objetivos da Operação: recepcionar; identificar; triar; imunizar; abrigar; e interiorizar 

imigrantes em situação de vulnerabilidade, decorrentes de fluxo migratório provocado por crise 
humanitária. 

 
2) Preparação 

a) Após o estudo sobre a situação feito pelo comandante da FT, tomou-se a decisão de criar 
duas bases: uma em Pacaraima e outra em Boa Vista. 

b) As estruturas ficaram assim dispostas: 
(1) na cidade de Pacaraima: Base de Apoio de Pacaraima; Posto de Recepção e 

Identificação (PRI); Posto de Triagem (P Trig); Reforço do Pelotão Especial de Fronteira (PEF) 
Pacaraima; Abrigo Janakoida e Alojamento BV8; e 

(2) na cidade de Boa Vista: Base de Apoio de Boa Vista; Posto de Recepção e 
Identificação e Triagem (PRI/PTrig); e 11 Abrigos. 

c) Em cada estrutura montada, é realizada uma coordenação das atividades com todas as 
agências, a fim de permitir a rapidez do fluxo dos imigrantes e garantir a sinergia entre os diversos 
atores presentes. 

 

 
 

Ilustração 1 – Concepção Geral da Operação Acolhida 
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e. Coordenação Geral e Missões Específicas 
1) Comando da FT 

(1) Comando: um oficial general. 
(2) Adjunto: um oficial superior (coronel) do QEMA. 
(3) Responsabilidade: coordenar todas as atividades da Operação Acolhida. 
 

2) Estado-Maior Conjunto Interagências 
a) PESSOAL – D1 

(1) Chefia: um oficial superior das Forças Armadas. 
(2) Auxiliares: seis oficiais e cinco subtenentes/sargentos. 
(3) Responsabilidades:  

(a) realizar o controle de pessoal da FT; 
(b) confeccionar a escala de serviço; 
(c) providenciar as necessidades de passagens aéreas para os integrantes da FT; 
(d) executar as atividades de pagamento de pessoal; 
(e) executar as atividades relativas ao correio eletrônico da FT; e 
(f) coordenar as atividades de assistência social e psicológica para a FT. 

 
b) INTELIGÊNCIA – D2  

(1) Chefia: um oficial do QEMA. 
(2) Auxiliares: um oficial do QAO e dois subtenentes/sargentos. 
(3) Responsabilidades: detectar, identificar e neutralizar a possível ação que constitua 

ameaça à salvaguarda de dados, conhecimentos, áreas, instalações, pessoas e dos meios 
envolvidos na Operação Acolhida; e antecipar-se às ações hostis, reais ou potenciais das ameaças 
presentes na Área de Operações (A Op), impedindo o vazamento/comprometimento de informações, 
danos a qualquer material ou outro bem, e preservando a integridade física dos integrantes das 
Forças Armadas. 

 
c) OPERAÇÕES – D3  

(1) Chefia: um oficial superior do QEMA. 
(2) Auxiliares: um oficial superior (coordenador geral de abrigos); um oficial superior 

(adjunto do coordenador geral de abrigos); dois oficiais superiores, dois oficiais intermediários e três 
subtenentes/sargentos. 

(3) Responsabilidades:  
(a) estabelecimento de protocolos de segurança dos abrigos; 
(b) controle e informação do serviço com o efetivo da Polícia Militar de Boa Vista 

(PMBV) e da Guarda Municipal de Boa Vista (GMBV); 
(c) auxílio na execução dos protocolos de contagem de abrigados, revistas de pessoal 

e material, apresentação de documentação com fotos e controle do acesso aos abrigos; 
(d) auxílio na ocupação dos abrigos; 
(e) auxílio na gestão do emprego dos imigrantes para as tarefas de limpeza de 

banheiros, limpeza das áreas comuns, reparos de pintura, distribuição da alimentação, confecção de 
café, lanches e organização das barracas; propor atividades programadas, tais como aulas, 
palestras e entretenimentos; 

(f) auxílio no protocolo para fumantes, comércios, jogos, secagem de roupas, visitas, 
bicicletário e guarda de bens e volumes; 

(g) manutenção atualizada da lista de contatos de todos os colaboradores e militares; 
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(h) estabelecimento de protocolos para o acionamento da PMRR e da GMBV; 
(i) estabelecimento de protocolos para acesso aos portões dos abrigos; e 
(j) manutenção da relação atualizada das equipes de gestão humanitária. 
 

d) OPERAÇÕES FUTURAS – D5  
(1) Chefia: um oficial superior. 
(2) Auxiliares: um oficial do quadro auxiliar de oficiais. 
(3) Responsabilidade:  

(a) planejar as atividades operacionais futuras, de acordo com o plano de 
contingência e plano de reversão; 

(b) confeccionar as ordens de serviço e as ordens de instrução; 
(c) realizar a atualização da agenda diária; e 
(d) atualizar, trimestralmente, o plano operacional da FT. 

 
e) LOGÍSTICA – D4 

(1) Chefia: um oficial do QEMA. 
(2) Auxiliares: 19 auxiliares entre oficiais, subtenentes e sargentos. 
(3) Responsabilidades:  

(a) coordenar, controlar e sincronizar a logística no ambiente interagências; 
(b) coordenar as atividades de transporte, incluso o transporte aéreo; 
(c) cooperar com as atividades de fiscalização administrativa; 
(d) apoiar às necessidades logísticas dos abrigos; 
(e) coordenar as atividades relativas ao aprovisionamento referente à tropa da FT; 
(f) controlar e fiscalizar o patrimônio da FT; 
(g) consolidar as necessidades de aquisição da operação e enviar ao D10; e 
(h) coordenar o fornecimento de água para os integrantes da FT. 

 
f) COMANDO E CONTROLE – D6  

(1) Chefia: um oficial superior da Arma de Comunicações. 
(2) Auxiliares: um Oficial de Comunicações (O Com) e um oficial do Quadro 

Complementar de Oficiais (QCO) especialistas em Tecnologia da Informação. Sob sua coordenação, 
possui um Destacamento de Comunicações comandado por um 1º Tenente de Comunicações e é 
composto por três seções (Seção Rádio, Seção de Redes e Seção de Audiovisuais). Ainda, é 
apoiado por elementos do 1º B Com Sl especializados no sistema trunking Motorola. Seu efetivo 
total é de vinte e dois militares especialistas em comunicações e redes de dados.  

(3) Responsabilidade: tem como missão principal a instalação e a manutenção do sistema 
de comunicações e da rede de dados, integrando todos os elementos da composição de meios da 
FT. 

 
g) COMUNICAÇÃO SOCIAL – D7 

(1) Chefia: um oficial superior. 
(2) Auxiliares: é composta por um capitão/tenente de Relações Públicas; dois sargentos 

cinegrafista/editor de vídeo do Exército Brasileiro (EB) ou Marinha do Brasil (MB); um sargento (Sgt) 
fotógrafo/editor de imagens, podendo ser do EB, da MB ou da Força Aérea Brasileira (FAB); um Sgt 
operador de Tecnologia de Informação e Comunicações (TIC); dois Sgt/Cb/Sd designer (EB/FAB); e 
dois tenentes jornalistas (MB/EB). 
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(3) Responsabilidades: 
(a) apoiar nos ramos de relações públicas (RP); 
(b) divulgar a Operação Acolhida; e 
(c) realizar a assessoria de imprensa à FT, cooperando com os governos federal, 

estadual e municipal e com as medidas de assistência emergencial para acolhimento de imigrantes 
provenientes da Venezuela, em situação de vulnerabilidade. 

 
h) OPERAÇÕES PSICOLÓGICAS – D8  

(1) Chefia: um oficial superior das Forças Armadas. 
(2) Auxiliares: dois subtenentes/sargentos. 
(3) Responsabilidade: assessorar sobre assuntos de Operações Psicológicas para o 

Cmdo e atuar como Oficial de Ligação com o Destacamento de Operações Psicológicas (DOP) do 1º 
Batalhão de Operações Psicológicas, designado pelo Comando de Operações Terrestres (COTER), 
em apoio à missão. 

 
i) ASSUNTOS CIVIS – D9 

(1) Chefia: um capitão de Fragata da Marinha do Brasil. 
(2) Auxiliares: três oficiais superiores; três capitães/tenentes; e três 

subtenentes/sargentos. 
(3) Responsabilidades: 

(a) estabelecimento de contatos com Organizações Não Governamentais (ONG), 
Organismos Internacionais (OI) e Órgãos Governamentais (OG); 

(b) coordenar o fluxo de doações; 
(c) recepcionar as ONG, OI e OG na Base de Operações de Boa Vista e Pacaraima; 
(d) coordenar as reuniões, entre a FT e as ONG, os OI e os OG; 
(e) participar das reuniões promovidas pelas ONG, OI e OG; e 
(f) monitorar e/ou participar dos Grupos de Trabalho (Clusters). 

 
j) FINANÇAS – D10  

(1) Chefia: um oficial superior das Forças Armadas. 
(2) Auxiliares: sete oficiais; cinco subtenentes; seis sargentos; um cabo e um soldado. 
(3) Responsabilidade: realizar a gestão e o controle de recursos, aquisições de bens e 

serviços. 
 

k) SAÚDE – D11 
(1) Chefia: um tenente-coronel do EB. 
(2) Auxiliares: um capitão de corveta da Marinha do Brasil; quatro capitães; 19 tenentes; 

cinco subtenentes; 31 sargentos e quinze cabos/soldados. 
(3) Responsabilidade: apoiar e realizar a assistência à saúde e a imunização ao 

desassistido em situação de vulnerabilidade. 
 

l) INTERIORIZAÇÃO – D12 
(1) Chefia: um tenente-coronel do EB. 
(2) Auxiliares: cinco oficiais superiores, dois tenentes, 11 subtenentes/sargentos e dois 

cabos/soldados. 
(3) Responsabilidade: realizar o planejamento, o apoio e a execução da interiorização de 

imigrantes venezuelanos. 
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m) ÁREA DE APOIO 
(1) Chefia: um oficial superior do EB. 
(2) Auxiliares: dois oficiais superiores; quatro oficiais subalternos; 12 subtenentes / 

sargentos; e 35 cabos/soldados. 
(3) Responsabilidades:  

(a) desdobrar uma Área de Apoio em Boa Vista para apoiar os militares e civis 
integrantes da FT; 

(b) coordenar os alojamentos do contingente e propor locais para as hospedagens 
das comitivas que visitam a FT; 

(c) realizar a Mnt das instalações da A Ap; 
(d) prever as escalas de serviço; 
(e) controlar o material carga distribuído à A Ap; e 
(f) fornecer pessoal para a organização dos depósitos. 

 
3) Centro de Operações (COp) 

a) Sob o comando de um coronel do Exército (Coordenador Operacional), que possui as 
atribuições de coordenar, controlar e sincronizar as ações; estabelecer procedimentos referentes ao 
comando e controle; e confeccionar planos específicos. 

 
b) O COp está subdividido em células que executam suas atribuições, de acordo com as 

demandas necessárias para cumprir a missão, as quais podemos citar: 
(1) CHEFE DO ESTADO-MAIOR CONJUNTO: coordenar as demandas das células do 

COp. 
(2) ASSESSORIA JURÍDICA: chefiada por um capitão do Exército Brasileiro e dois 

tenentes auxiliares. Sua principal missão é assessorar juridicamente as ações da FT, de forma 
rápida e com segurança jurídica, a fim de dirimir impasses jurídicos e viabilizar o contato com outros 
órgãos públicos, que apresentem pertinência jurídica relativa aos objetivos do comando da FT Log 
Hum - RR, buscando sempre interação e cooperação mútua. 

(3) CÉLULAS OPERAÇÕES: congrega as Seções de Operações (D-3); de Inteligência (D-
2); de Operações Psicológicas (D-8); de Assuntos Civis (D-9); e Coordenação de Abrigos. 

(4) CÉLULA LOGÍSTICA: coordena, controla e sincroniza a logística em um ambiente 
interagências (D-4). 

(5) CÉLULA COMANDO E CONTROLE: coordena os sistemas de comunicações e 
controle e gerencia os meios de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) (D-6). 

(6) CÉLULA COMUNICAÇÃO SOCIAL: responsável pela preservação e fortalecimento da 
imagem das Forças Armadas perante a sociedade brasileira e a comunidade internacional (D-7). 

(7) CÉLULA SAÚDE: coordena as atividades de apoio em saúde prestadas à tropa, aos 
imigrantes e às agências em apoio (D-11). 

(8) CÉLULA DE INTERIORIZAÇÃO (D-12): coordena as atividades relativas à 
interiorização dos imigrantes. 
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c) Organograma do Centro de Operações (COp) 
 

 
Organograma 1 – Centro de Operações 

 
4) Locais e estruturas empregadas para o ordenamento da fronteira 
 

 
Ilustração 2 – Resumo do Ordenamento da Fronteira – Pacaraima-RR 
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5) Caminho percorrido pelos imigrantes desassistidos (Interiorização) 
 

 
Ilustração 3 – Resumo das Atividades de Interiorização 

 
3. FUNCIONAMENTO DAS ESTRUTURAS LOGÍSTICAS MONTADAS PELO EXÉRCITO 
BRASILEIRO 

a. Localidade de Pacaraima 
1) Ambientação 

Até o início das operações, já havia, na localidade, um pelotão especial de fronteira (PEF). 
Foi nesse local que ocorreu o início da montagem das estruturas pela FT, entre elas: o reforço do 
Pelotão Especial de Fronteira, a Área de Apoio; o Posto de Recepção e Identificação, o Posto de 
Triagem; o Abrigo Janakoida; e o Alojamento BV8. 

 

 
Ilustração 4 – Visão aérea das estruturas montadas em Pacaraima 
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2) Fluxo dos Imigrantes 
 

 
Figura 1 – Fluxo de Imigrantes 

 
3) Funcionamento das Estruturas  

a) Base de Apoio: estrutura montada para coordenar as missões recebidas pelo comando da 
FT. Assim, são estabelecidas ordens e diretrizes para a execução das missões de cada estrutura 
montada. Atualmente, está sob o comando de um coronel do Exército juntamente ao seu Estado-
Maior. Localiza-se dentro e adjacente às instalações do PEF - Pacaraima.  

 

  
Ilustração 5 – Vista Aérea da Base de Apoio de Pacaraima 
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Imagem 1 – Base de Apoio de Pacaraima  

 

  
Imagem 2 – Exemplo de Estrutura Montada na Base de Apoio de Pacaraima 

 
b) Reforço do PEF: é um efetivo de militares destinados a reforçar o pelotão que está na 

fronteira. O reforço do PEF apoia à execução das atividades previstas, com o intuito de contribuir 
para o bom andamento da missão.  

 
Ilustração 6 – Vista Aérea do Reforço do PEF – Pacaraima 
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c) Posto de Atendimento Avançado (PAA): é um módulo do tipo Hospital de Campanha do 
Exército Brasileiro, com sala de espera/triagem, ambulatório, farmácia, enfermagem e banheiros, 
destinado a dar atenção médica de emergência, em casos de isolamento. O encaminhamento 
médico poderá ocorrer em qualquer momento ou de acordo com o fluxo dos imigrantes.  

 

 
Imagem 3 – Vista Aérea do PAA – Pacaraima  

 

  
Imagem 4 – Instalações do PAA – Pacaraima 

 
d) Posto de Recepção e Identificação (PRI): estrutura estabelecida para atender à demanda 

de documentação, alimentação e apoio sanitário, de maneira que o desassistido possa ser atendido 
com a vacinação prevista, primeiros socorros, ligação telefônica ao exterior e o acesso à orientação 
jurídica. Os principais órgãos que trabalham em conjunto são: Ministério da Defesa (MD), Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), Ministério da Saúde, Polícia Federal, Conselho Tutelar e Defensoria Pública da 

N 
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União. O PRI está sob o comando de um oficial superior, possuindo dois subtenentes/sargentos e 
cinco cabos/soldados como auxiliares. 

 

 
Imagem 5 – Vista Aérea do PRI – Pacaraima  

 

 
Imagem 6 – Posto de Recepção e Identificação – Pacaraima 
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e) Posto de Triagem (P Trig): estrutura montada para atender aos estrangeiros, logo após 
saírem do PRI. Nesse local, os desassistidos são revistados e inspecionados. Passam por um pré-
registro de regularização e cadastro de imigrante. Regulariza-se a situação imigratória de cada um, e 
em seguida é prestado o atendimento médico e fornecida a alimentação gratuita. Conta com salas e 
áreas comuns, que são destinadas à inspeção médica, à segurança e às demais agências em 
operação, como: Comissão Internacional da Cruz Vermelha (CICV); Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR); Agência das Nações Unidas para Migrações (OIM); Receita 
Federal; Ministério do Desenvolvimento Social (MDS); Fundo das Nações Unidas para as Atividades 
Populacionais (UNFPA); Ministério dos Direitos Humanos; Unidade de Vigilância Agropecuária 
Internacional (VIGIAGRO); Polícia Federal; Receita Federal; Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS); Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF); e Ministério da Saúde. O posto está 
sob o comando de um oficial superior, auxiliado por quatro subtenentes/sargentos e dez 
cabos/soldados. 

 

 
Imagem 7 – Vista Aérea do Posto de Triagem – Pacaraima 

 

N 



18 

  
Imagem 8 – Posto de Triagem – Pacaraima  

 
f) Abrigo/Alojamento: estruturas destinadas a apoiar os imigrantes indígenas e não indígenas 

provenientes dos P Trig. Nessas acomodações, há um apoio de alimentação, pernoite, instalações 
sanitárias, visita médica, lavanderia e coleta de lixo.  

(1) Abrigo Janakoida: atende às demandas de apoio logístico de transporte, alimentação, 
saúde e segurança dos imigrantes venezuelanos indígenas, provenientes da etnia WARAU. Está 
sob o comando de um tenente, auxiliado por três sargentos, com a guarnição de serviço de dez 
cabos/soldados. 

- Público-alvo: indígenas da etnia WARAU. 
- Capacidade do abrigo: 500 pessoas. 
- Entidade gestora: Fraternidade Humanitária Internacional. 
- Coparticipantes: Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social (SETRABES) 

e Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons). 
- Alimentação: os indígenas recebem os gêneros (café, almoço e jantar) e 

confeccionam suas próprias refeições. 
- Saúde: visita médica diária. 
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Imagem 9 – Vista Aérea do Abrigo Janakoida – Pacaraima 

 

  
Imagem 10 – Abrigo Janakoida – Pacaraima  

 
(2) Alojamento Boa Vista Nr 8 (BV-8): de caráter temporário, é usado para atender à 

demanda dos venezuelanos que estão em trânsito para a capital Boa Vista. Possui alojamentos 
destinados aos desassistidos, com capacidade para atender cerca de 500 pessoas/dia. 

 

N 
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Ilustração 7 – Vista Aérea do Alojamento BV-8 – Pacaraima 

 
4) Órgãos de Segurança em Apoio Direto: 

- Polícia Federal; Força Nacional de Segurança; Polícia Rodoviária Federal; e Polícia Militar. 
 
5) Organismos Internacionais em Apoio Direto 

- Organização Internacional para as Migrações (OIM); Fundo de População das Nações 
Unidas (UNFPA) e Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). 

 
6) Coordenações Necessárias 

- São realizadas reuniões semanais, ou mesmo inopinadas, do Cmt da FT, por intermédio do 
Cmt da Base de Apoio, com os representantes das diversas agências atuantes, com o intuito de 
otimizar os trabalhos na busca por uma maior sinergia entre todos. Essas reuniões são de 
fundamental importância para a Operação. 

 
7) Principais Dificuldades 

- Legislação específica que defina o tratamento a ser dado aos desassistidos indígenas, 
pois, segundo a legislação brasileira atual, essas pessoas não são consideradas indígenas no Brasil. 
Para suprir essa demanda, o Cmdo da FT tem buscado solucionar tal questão com a atuação 
constante da sua assessoria jurídica. 

 
b. Capital Boa Vista - RR 

1) Fluxo dos Imigrantes - assim que o imigrante desassistido chega à fronteira do Brasil com a 
Venezuela, ele segue o fluxo conforme a figura abaixo: 
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Figura 2 - Fluxo de Imigrantes 

 
2) Funcionamento das Estruturas 

a) Base da FT: localiza-se dentro da área da 1ª Bda Inf Sl. Está sob o comando de um 
General de Divisão e conta com o seu Estado-Maior Conjunto Interagências. No Estado-Maior 
Conjunto Interagências são planejadas e coordenadas as atividades e emanadas as ordens para o 
cumprimento da missão. 

 
Ilustração 8 – Vista Aérea da Base de Apoio de Boa Vista 

 Depósitos 

Posto de Comando 
e 

Estado Maior  

 Depósitos 

Rancho 

 Alojamentos 

 Área de Lazer  
e 

 Esportes 
Lavanderia 

Banheiros e 
Chuveiros 
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b) Posto de Recepção, Identificação e Triagem: situação idêntica à cidade de Pacaraima. 

Contudo, a demanda necessita de um oficial superior como supervisor, um oficial subalterno, quatro 
subtenentes/sargentos e trinta cabos/soldados. 

 

 
Imagem 11 – Área comum interna do PRI/P Trig 

 

  
Imagem 12 – Vistas Internas do PRI/P Trig – Boa Vista 

 
c) Abrigos: estruturas montadas, que são destinadas a apoiar os imigrantes indígenas e não 

indígenas provenientes dos P Trig. Nessas acomodações, há um apoio logístico em alimentação, 
pernoite, instalações sanitárias, visita médica, lavanderia e em coleta de lixo. Cada local possui um 
público específico e com características específicas, de maneira a estarem subdivididos - ao máximo 
possível - em grupos homogêneos, com o mesmo gênero, a mesma etnia e a mesma classe social. 
Foram confeccionados Procedimentos Operacionais Padrão (POP) com o intuito de padronizar as 
demandas existentes no decorrer da missão. Esses POP são fundamentais para que os militares 
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substitutos dos próximos contingentes possam desenvolver suas missões específicas, sem que haja 
solução de continuidade.  

 

 
Ilustração 9 – Localização das estruturas logísticas na cidade de Boa Vista 

 
d) A seguir, serão apresentados os abrigos existentes em Boa Vista e suas características 

específicas: 
(1) Abrigo Latife Salomão: foi um dos primeiros abrigos que foram estruturados para 

atender às demandas dos imigrantes que estavam nas ruas e nas praças da capital. 
- Supervisor: um oficial do quadro auxiliar de oficiais. 
- Auxiliares: três subtenentes/sargentos. 
- Segurança: um cabo e três soldados (a Cmdo da 1ª Bda Inf Sl). 
- Público-alvo: imigrantes desassistidos com as seguintes características: 

homossexuais de ambos os sexos, homens solteiros, mulheres solteiras e famílias com filhos 
menores de 18 anos. 

- Capacidade atual: 550 pessoas. 
- Horário de funcionamento: 5h às 18h. 
- Entidade Gestora: ACNUR (em coordenação). 
- Alimentação: pronta (café, almoço e jantar). 
- Saúde: atendimento médico diário. 
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Imagem 13 – Vista Aérea do Abrigo Latife Salomão – Boa Vista 

 

  
Imagem 14 –Abrigo Latife Salomão – Boa Vista  

 

  
Imagem 15 – Visão Interna do Abrigo Latife Salomão – Boa Vista 
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(2) Abrigo Pintolândia: o Abrigo PINTOLÂNDIA é a área de acolhimento de imigrantes 
mais antiga de Boa Vista. Tem, como marco de criação, o dia 27 de dezembro de 2016. Sua missão 
é cooperar com os governos federal, estadual e municipal, com as medidas de assistência 
emergencial para acolhimento de imigrantes indígenas provenientes da Venezuela, que se 
encontram em situação de vulnerabilidade (pessoas desassistidas). Para o cumprimento desse 
objetivo, é realizado apoio logístico em transporte, alimentação e saúde, bem como suporte para o 
processo de interiorização. 

- Supervisor: um oficial subalterno. 
- Auxiliares: três subtenentes/sargentos. 
- Segurança: um cabo e três soldados (a Cmdo da 1ª Bda Inf Sl). 
- Público-alvo: famílias de imigrantes indígenas das etnias warau e eñepa. 
- Capacidade atual: 650 pessoas. 
- Horário de funcionamento: das 5h 30min às 22h. 
- Entidades em apoio direto: SETRABES e Fraternidade Humanitária Internacional. 
- Alimentação: gêneros (café, almoço e jantar). 
- Saúde: atendimento médico diário. 
 
 

ENTIDADE FUNÇÕES ESPECÍFICAS 

SETRABES 

Coordenação 

Antropólogo 

Técnica de Referência Psicóloga 

Técnico de Referência Assistente Social 

Sócio Instrutora Pedagoga 

Sócio Instrutor Pedagogo 

FRATERNIDADE 
HUMANITÁRIA 

INTERNACIONAL 
 

Coordenadora Geral 

Coordenadora de Campo 

Auxiliar de Coordenação 

Assistente de Campo 

Ponto Focal de Saúde 

Ponto Focal de Saúde 

Assistente de Campo 

Ponto Focal de Artesanato 

Assistente no Setor de Educação 

Tabela 1 – Gestão do Abrigo Pintolândia – Boa Vista 
 

- Especificidades: o indígena não aceita receber a refeição pronta. Ele prepara a 
própria comida com os gêneros fornecidos e coordenados pela FT. 
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Imagem 16 – Vista Aérea do Abrigo Pintolândia – Boa Vista  

 

  
Imagem 17 - Abrigo Pintolândia – Boa Vista  

 
(3) Abrigo Hélio Campos: esse abrigo está montado dentro das instalações da Entidade 

Fraternidade Sem Fronteiras, de Boa Vista. Sua missão é cooperar com os governos federal, 
estadual e municipal e com as medidas de assistência emergencial para o acolhimento de 
imigrantes indígenas provenientes da Venezuela, que se encontram em situação de vulnerabilidade. 
Para o cumprimento desse objetivo, é realizado apoio logístico em transporte, alimentação e saúde, 
bem como suporte para o processo de interiorização. 

- Supervisor: um oficial subalterno. 
- Auxiliares: três subtenentes/sargentos. 
- Segurança: um cabo e três soldados (a Cmdo da 1º Bda Inf Sl). 
- Público-alvo: famílias de imigrantes desassistidos. 
- Capacidade atual: 320 pessoas. 
- Horário de Funcionamento: das 5h 30min às 22h. 
- Entidade Gestora: Fraternidade Sem Fronteiras. 
- Alimentação: gêneros (café, almoço e jantar). 
- Saúde: atendimento médico diário. 
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Imagem 18 – Vista Aérea do Abrigo Hélio Campos – Boa Vista 

 

  
Imagem 19 – Vista Interna do Abrigo Hélio Campos – Boa Vista 
 

(4) Abrigo Tancredo Neves (ATN): é uma das áreas de acolhimento de imigrantes mais 
antigas de Boa Vista, foi criado em 30 de outubro de 2017. Naquele momento, o efetivo de 
venezuelanos, que se abrigavam no ATN, ultrapassava oitocentas pessoas, distribuídas entre casais 
e crianças, solteiros e solteiras, todos oriundos de diversas localidades da Venezuela. Sua missão é 
a de acolher venezuelanos em situação de vulnerabilidade, trazidos pelo Posto de Triagem de Boa 
Vista ou Pacaraima. 
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ENTIDADE FUNÇÕES ESPECÍFICAS 

FRATERNIDADE 

FEDERAÇÃO 
HUMANITÁRIA 

INTERNACIONAL 

Gestão 

Coordenação 

Assistente de Saúde – Enfermagem 

Auxiliar de coordenação do abrigo 

Artesanato 

Frei da Fraternidade 

Tabela 2 - Gestão do Abrigo Tancredo Neves – Boa Vista  
 

- Supervisor: um oficial do quadro auxiliar de oficiais. 
- Auxiliares: três subtenentes/sargentos. 
- Segurança: um cabo e três soldados (a Cmdo da 1ª Bda Inf Sl). 
- Público-alvo: imigrantes desassistidos (casais sem filhos, casais homossexuais de 

ambos os sexos e homens solteiros). 
- Capacidade atual: 300 pessoas. 
- Horário de Funcionamento: das 6h às 22h. 
- Entidade Gestora: ACNUR (Fraternidade Federação Humanitária Internacional). 
- Alimentação: pronta (café, almoço e jantar). 
- Saúde: atendimento médico diário. 
 

 
Imagem 20 – Vista Aérea do Abrigo Tancredo Neves – Boa Vista  
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Imagem 21 – Abrigo Tancredo Neves – Boa Vista 

 
(5) Abrigo Jardim Floresta: foi estruturado visando a gerenciamento das atividades de 

controle e bem-estar social dos abrigados. Promove, em coordenação com as agências, atividades 
esportivas, sociais, religiosas, de segurança e de lazer. 

- Supervisor: um oficial do quadro auxiliar de oficiais. 
- Auxiliares: três subtenentes/sargentos. 
- Segurança: um cabo e três soldados (a Cmdo da 1ª Bda Inf Sl). 
- Público-alvo: famílias de imigrantes desassistidos. 
- Capacidade atual: 560 pessoas. 
- Horário de Funcionamento: das 5h 30min às 22h. 
- Entidade Gestora: ACNUR. 
- Alimentação: pronta (café, almoço e jantar). 
- Saúde: atendimento médico diário. 
- Padronização: o supervisor desse abrigo conta com um POP, o qual padroniza as 

ações de convivência dentro do abrigo. A intenção é de facilitar e melhorar a qualidade de vida dos 
ocupantes e de quem trabalha no local. 

 

 
Imagem 22 – Vista Aérea do Abrigo Jardim Floresta  
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(6) Abrigo Nova Canaã: foi estruturado para atuar em parceria com a ONG - Federação 
Humanitária Internacional (FHI), em uma gestão compartilhada, coordenando e cooperando com os 
assuntos de segurança, infraestrutura e logística. 

- Supervisor: um oficial do quadro auxiliar de oficiais. 
- Auxiliares: três subtenentes/sargentos. 
- Segurança: um cabo e três soldados (a Cmdo da 1ª Bda Inf Sl). 
- Público-alvo: famílias de imigrantes desassistidos. 
- Capacidade atual: 400 pessoas. 
- Horário de Funcionamento: das 5h 30min às 22h. 
- Entidade Gestora: ACNUR/Fraternidade Humanitária Internacional. 
- Alimentação: pronta (café, almoço e jantar). 
- Saúde: atendimento médico diário. 
 

 
Imagem 23 – Vista Aérea do Abrigo Nova Canaã – Boa Vista 

 

  
Imagem 24 – Vista Aérea do Abrigo Nova Canaã – Boa Vista 

  
(7) Abrigo São Vicente: foi estruturado para atuar em parceria com a ONG - Associação 

de Voluntários para o Serviço Internacional (AVSI), em uma gestão compartilhada, coordenando e 
cooperando com os assuntos de segurança, infraestrutura e logística. 

- Supervisor: um oficial do quadro auxiliar de oficiais. 

N 



31 

- Auxiliares: três subtenentes/sargentos. 
- Segurança: um cabo e três soldados (a Cmdo da 1ª Bda Inf Sl). 
- Público-alvo: imigrantes desassistidos, com as seguintes características: 

homossexuais de ambos os sexos e famílias com filhos menores de 18 anos. 
- Capacidade atual: 400 pessoas. 
- Horário de Funcionamento: das 7h às 22h. 
- Entidade Gestora: ACNUR/AVSI. 
- Alimentação: pronta (café, almoço e jantar). 
- Saúde: atendimento médico diário. 
 

 
Imagem 25 – Vista Aérea do Abrigo São Vicente – Boa Vista  

 
(8) Abrigo Santa Tereza: foi estruturado para coordenar as atividades de manutenção e 

de funcionamento de um dos acampamentos de abrigados estrangeiros, predominantemente, de 
venezuelanos, podendo haver refugiados de outras nacionalidades. 

- Supervisor: um oficial do quadro auxiliar de oficiais. 
- Auxiliares: três subtenentes/sargentos. 
- Segurança: um cabo e três soldados (a Cmdo da 1ª Bda Inf Sl). 
- Público-alvo: imigrantes desassistidos, com as seguintes características: casais sem 

filhos, casais homossexuais de ambos os sexos e homens solteiros. 
- Capacidade atual: 550 pessoas. 
- Horário de Funcionamento: das 6h às 22h. 
- Entidade Gestora: ACNUR/AVSI. 
- Alimentação: pronta (café, almoço e jantar). 
- Saúde: atendimento médico diário. 
 

N 
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Imagem 26 – Vista Aérea do Abrigo Santa Tereza – Boa Vista 

 

  
Imagem 27 – Abrigo Santa Tereza – Boa Vista 

 
(9) Abrigo Rondon 1: foi estruturado para atuar em parceria com a ONG - AVSI, em uma 

gestão compartilhada, coordenando e cooperando com os assuntos de segurança, infraestrutura e 
logística. 

- Supervisor: um oficial superior. 
- Auxiliares: três subtenentes/sargentos. 
- Segurança: um cabo e três soldados (a Cmdo da 1ª Bda Inf Sl). 
- Público-alvo: famílias de imigrantes desassistidos. 
- Capacidade atual: 320 pessoas. 
- Horário de Funcionamento: das 5h às 22h. 
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- Entidade Gestora: ACNUR e Associação de Voluntários para o Serviço Internacional 
– Itália (AVSI)  

- Alimentação: pronta (café, almoço e jantar). 
- Saúde: atendimento médico diário. 
 

 
Imagem 28 – Vista Aérea do Abrigo Rondon 1 – Boa Vista  

 

  
Imagem 29 – Área Interna do Abrigo Rondon 1 – Boa Vista  

 
(10) Rondon 2 – Interiorização: foi estruturado para cooperar com os governos federal, 

estadual e municipal, em conjunto com as agências humanitárias, nas medidas de assistência 
emergencial para suporte no processo de interiorização. Promove o acolhimento de imigrantes, 
provenientes da Venezuela, que se encontram em situação de vulnerabilidade (pessoas 
desassistidas), por intermédio de apoio logístico em alimentação, segurança, saúde e em transporte. 

- Supervisor: um oficial superior da Marinha do Brasil. 
- Auxiliares: três subtenentes/sargentos. 
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- Segurança: um cabo e três soldados (a Cmdo da 1ª Bda Inf Sl). 
- Público-alvo: famílias de imigrantes desassistidos, homossexuais, mulheres e 

homens solteiros. 
- Capacidade atual: 320 pessoas. 
- Horário de Funcionamento: das 5h às 22h. 
- Entidade Gestora: ACNUR; Fraternidade Federação Humanitária Internacional; e 

Organização Internacional de Migrações (OIM). 
- Alimentação: pronta (café, almoço e jantar). 
- Saúde: atendimento médico diário. 
 

 
Imagem 30 – Vista Aérea do Abrigo Rondon 2 – Boa Vista  
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Imagem 31 – Integrantes dos OI realizando o processo administrativo da Interiorização 

 

 
Imagem 32 – Entrevista com os integrantes da AVSI  
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(11) Abrigo Rondon 3: foi estruturado para cooperar com os governos federal, estadual e 
municipal, em conjunto com as agências humanitárias, nas medidas de assistência emergencial para 
suporte no processo de interiorização. Promove o acolhimento de imigrantes, provenientes da 
Venezuela que se encontram em situação de vulnerabilidade, por intermédio de apoio logístico em 
alimentação, segurança, saúde e em transporte. 

- Supervisor: dois oficiais superiores. 
- Auxiliares: um oficial QAO e três subtenentes/sargentos. 
- Segurança: um cabo e três soldados (a Cmdo da 1ª Bda Inf Sl). 
- Público-alvo: famílias de imigrantes desassistidos, homossexuais, mulheres e 

homens solteiros. 
- Capacidade atual: aproximadamente 1100 pessoas. 
- Horário de Funcionamento: das 7h às 22h. 
- Entidade Gestora: ACNUR; AVSI; e Fraternidade Federação Humanitária 

Internacional. 
- Alimentação: pronta (café, almoço e jantar). 
- Saúde: atendimento médico semanal. 
 

 
Imagem 33 –Vista Aérea do Abrigo Rondon 3 – Boa Vista 
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Imagem 34 –Abrigo Rondon 3 – Boa Vista 

 
(12) Posto de Informação Rodoviário – foi estruturado para regularizar o funcionamento 

do Posto de Informações, Guarda-Volumes e Ponto de Distribuição de Donativos para imigrantes na 
rodoviária de Boa Vista. Permite aos imigrantes desassistidos, por falta de vagas nos abrigos, 
guardar seus pertences, receber informações sobre regularização de documentos, a interiorização e 
acesso aos serviços no Posto de Triagem, contribuindo, assim, para o ordenamento da área no 
entorno da rodoviária.  

- Supervisor: um oficial superior. 
- Auxiliares: um oficial subalterno, três subtenentes/sargentos e três Cb/Sd.  
- Segurança: um cabo e três soldados (a Cmdo da 1ª Bda Inf Sl). 
- Público-alvo: casais, famílias de imigrantes desassistidos, homossexuais, mulheres 

e homens solteiros. 
- Capacidade atual: aproximadamente 1000 pessoas. 
- Horário de Funcionamento:  

- guarda-volumes: 24h; 
- informações: das 7h às 22h; e 
- pernoite: das 18h às 6h do dia seguinte. 

- Entidade Gestora: ACNUR e Fraternidade Federação Humanitária Internacional (em 
coordenação). 

- Alimentação: reforço alimentar noturno, mediante doações das entidades civis. 
- Saúde: atendimento médico diário, conforme necessidades e solicitações do 

supervisor. 
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Ilustração 10 –Vista Aérea do Posto de Informação Rodoviário – Boa Vista  

 
4. DIFICULDADES ENCONTRADAS E SUAS SOLUÇÕES 

a. Atender à demanda dos desassistidos 
Constituiu-se na construção inicial de abrigos para, aproximadamente, 500 imigrantes 

provenientes da Venezuela que se encontravam nas ruas da cidade de Pacaraima e Boa Vista. Para 
que isso fosse possível, houve um empenho dos órgãos, das instituições internacionais e do 
Exército Brasileiro, os quais ficaram com a responsabilidade de prover o mínimo de condições 
sanitárias, acomodações, saúde e alimentação para os imigrantes até que as demais estruturas 
estivessem em condições de recebê-los a contento. Dessa forma, essa atenção com a demanda foi 
fundamental para o cumprimento da missão, contribuindo para a realização do acolhimento aos 
venezuelanos. 

 
b. Entendimento da missão pela tropa 

O entendimento da missão pela tropa ocorreu quando os militares envolvidos perceberam a 
importância do estudo e da dedicação a uma missão desse porte. Esse fluxo migratório, decorrente 
desde meados de 2016 até o presente momento, é tido como uma grande novidade para o Exército 
Brasileiro. Não havia um padrão de execução de atividades para a retirada dos desassistidos das 
ruas, a condução para o abrigamento, a realização do ordenamento de fronteira e, por fim, a 
interiorização dos voluntários. O planejamento inicial foi calcado no relatório de lições aprendidas 
sobre evacuação de não combatentes, da Operação AMAZONLOG 2017, tida como referência para 
o Exército, em atividades dessa natureza. Cabe ressaltar que as licitações realizadas, para a 
referida Operação, foram aproveitadas para a montagem da estrutura da FT. Com o tempo e com as 
demandas que surgiram, foram feitas adaptações e acertos para o cumprimento da missão. Dessa 
forma, esse entendimento da missão foi preponderante para a execução correta, o que contribuiu 
para o sucesso das atividades relacionadas ao acolhimento dos desassistidos. 

 

 
 

Posto de Informação 

Área de pernoite 

 
 
 

Rodoviária Internacional de Boa Vista 
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c. Ineditismo jurídico 
Constituiu-se em uma missão com características especiais e inéditas na área do direito civil e 

militar. Não havia posicionamentos jurídicos anteriores, baseados em fatos, sobre a missão a ser 
desempenhada. Nesse contexto, a Célula de Assessoria Jurídica, do Centro de Operações, do 
Estado-Maior da FT, procurou criar um acervo documental relativo às demandas surgidas nesta 
área, dentro da legalidade e do bom senso, atingindo, de forma direta, o foco dos problemas 
apresentados e a resolução de cerca de 90% das demandas. Dessa forma, esse ineditismo fez com 
que os documentos produzidos servissem de referência aos novos contingentes, bem como às 
missões futuras, consequentemente, contribuindo, para o acesso rápido e seguro desses arquivos. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Operação Acolhida tem desenvolvido ações que constituem um marco na história do Exército 
Brasileiro e que tem contribuído, sobremaneira, com o Governo Federal nas ações de acolhimento 
aos imigrantes desassistidos provenientes da Venezuela. 

Como a Operação ainda está em andamento, este compêndio apresentou, parcialmente, os 
trabalhos desenvolvidos pelo comando e pelos integrantes da FT, durante o período em questão.  

Nesse contexto, foram apresentadas a organização e as estruturas montadas para atender às 
demandas que surgem, cotidianamente, aos integrantes desta Força-Tarefa, com suas missões 
específicas, diferenças, semelhanças, protocolos, normas e procedimentos que auxiliam na 
execução das tarefas. Assim, essas estruturas e sua organização demonstram a capacidade do 
militar brasileiro de adaptar-se às missões dessa natureza. 

Cabe ressaltar que, caso o Estado reduza sua capacidade de cumprir suas tarefas 
governamentais, na área de segurança pública e saúde, serão criadas células de interiorização e de 
saúde pela FT, a fim de substituir, temporariamente, os órgãos governamentais. 

Apesar das atividades logísticas de engenharia não estarem inclusas na FT, elas são executadas 
pelo 6º Batalhão de Engenharia de Construção, que está localizado na guarnição. A consolidação 
das necessidades e o estabelecimento de prioridades são determinados pelo Cmdo da FT. 

Por fim, apesar do ineditismo desse tipo de missão, a organização e as estruturas montadas vem 
atendendo às demandas existentes de maneira satisfatória. Ademais, as experiências obtidas, 
durante a Operação Acolhida são de grande valia para a atualização da Doutrina Militar Terrestre. 

 
6. REFERÊNCIAS DOUTRINÁRIAS EMPREGADAS 

a. Base para a confecção deste compêndio 
- Plano Operacional – Operação Acolhida, de fevereiro de 2018, do Cmt da FT Log Hum - RR. 
- Entrevistas realizadas com os integrantes da FT e das entidades civis. 
- Questionário Básico e Elementos Essenciais de Informação Doutrinária, do C Dout Ex. 
- Procedimentos Operacionais Padrão das instalações montadas pela FT. 

 
b. Base para a FT Log Hum - RR 

1) Assessoria Jurídica 
- Constituição Federal de 1988. 
- Lei no 13.445, de 24 de maio de 2017. 
- Decreto no 4.246, de 22 de maio de 2002. 
- Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
- Decreto no 50.215, de 28 de janeiro de 1961. 
- Lei no 9.474, de 22 de julho de 1997. 
- Decreto no 4.388, de 25 de setembro de 2002. 
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- Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984. 
- Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 

 
2) Pessoal – D1 

- Referências (RISG, RDE, Sindicâncias e E1). 
 

3) Inteligência – D2 
- MD30-M-01 – Doutrina de Operações Conjuntas – 1º Vol. 
- MD30-M-01 – Doutrina de Operações Conjuntas – 2º Vol. 
- EB20-MF-10.107 - Inteligência Militar Terrestre, 2ª Edição. 
- EB20-MC-10.207 - Inteligência, 1ª Edição. 
- IP30-1 - A Atividade de Inteligência Militar (RESERVADO). 
- IP30-2 - Produção do conhecimento de Inteligência (RESERVADO). 
- C30-3 - Contrainteligência (RESERVADO). 

 
4) Coordenação Operacional – D3/D5 

- Constituição Federal (1988). 
- Lei Complementar 97/1999, de 9 de junho de 1999, alterada pelas Leis Complementares 

nos 117, de 2 de setembro de 2004; e 136, de 25 de agosto de 2010 - Dispõe sobre as normas gerais 
para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. 

- Lei no13.445, de 24 de maio de 2017 - Dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e 
estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas. 

- Medida Provisória no 820, de 15 de fevereiro de 2018 - Dispõe sobre medidas de 
assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, decorrente de 
fluxo migratório provocado por crise humanitária. 

- Decreto no 9.285, de 15 de fevereiro de 2018 - Reconhece a situação de vulnerabilidade 
decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária na República Bolivariana da 
Venezuela. 

- Decreto no 9.286, de 15 de fevereiro de 2018 - Define a composição, as competências e as 
normas de funcionamento do Comitê Federal de Assistência Emergencial para acolhimento a 
pessoas em situação de vulnerabilidade, decorrente de fluxo migratório provocado por crise 
humanitária. 

- Resolução no 1, de 21 de fevereiro de 2018 - Designação do coordenador operacional para 
os trabalhos de ajuda humanitária, em decorrência de fluxo migratório da República Bolivariana da 
Venezuela. 

- Diretriz Ministerial no 03/2018, de 28 de fevereiro de 2018 – Autoriza a execução da 
Operação Acolhida, sob coordenação do Ministério da Defesa, com o emprego de meios para o 
apoio logístico a órgãos públicos. 

- Instrução no 01/2018 – Operação Acolhida, de 1º de março de 2018, do EMCFA – Emprego 
das Forças Armadas nas atividades logísticas para assistência humanitária no Estado de Roraima. 

- Diretriz de Planejamento Op Militar no 03/18, de 6 de março de 2018, do COTER. 
- Diretriz de Planejamento Op Logístico no 01/2018, de 12 de março de 2018, do COLOG. 
- Diretriz Operacional da Operação Acolhida, de 25 de abril de 2018, do CMA. 
- Diretriz do Comandante da Base de Apoio Logístico do Exército, de 16 de fevereiro de 

2018. 
- Portaria no 861 – Ministério da Defesa, de 4 de abril de 2013 – Aprova o Manual de 

Operações de Evacuação de Não Combatentes. 
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- Portaria no 02 – EME, de 31 de janeiro de 2013 - Aprova o Manual de Campanha 
Operações em Ambiente Interagências – EB20-MC-10.201. 

- Portaria Normativa no 229 – MD, de 28 de janeiro de 2013 - Aprova a publicação 
Operações em Interagências – MD33-M-12. 

- Trabalho sobre “Tendências globais de deslocamento forçado” do Alto Comissariado para 
Refugiados da Organização das Nações Unidas em 2016 – ONU (UNHCR - United Nations High 
Commissioner for Refugees. Global Trends Forced Displacement in 2016. Geneva: ONU, 2017). 

- Cartilha para Planejamento de Assentamentos da Seção de Abrigos e Assentamentos da 
Divisão de Apoio e Gerenciamento da Agência de Refugiados da ONU, 2016 (Shelter and 
Settlement Section – Division of Programme Supportand Management of Refuge e Agency of the 
United Nations – 2016). 

- Livreto de Campanha do Centro de Excelência de Cooperação Civil-Militar, 2012 – (Field 
Handbook of The Civil-Military Cooperation Center of Excellence – CCOE). 

- Lições Aprendidas sobre Evacuação de Não Combatentes no AMAZONLOG 2017. 
- Planejamento Operacional Preliminar da CCOp/CMA – Op WARAU, de 05 de junho de 

2017 (Ap à Defesa Civil na Rg PACARAIMA-RR). 
- Reunião de Coordenação do Comitê Federal de Assistência Emergencial na Casa Civil, em 

20 e 28 de fevereiro de 2018. 
 
5) Logística – D4 

- Lições Aprendidas sobre Evacuação de Não Combatentes no AMAZONLOG 2017. 
- Manual EB20MC10.204 – Manual de Campanha Logística, 3ª edição - 2014. 
- Portaria 861-MD, de 04 de abril de 2013: Aprova o Manual de Operação de Evacuação de 

Não Combatentes. 
- Portaria 02-EME, de 31 de janeiro de 2013: Aprova o Manual de Campanha Operações em 

Ambiente Interagências – EB20-MC. 
- Portaria Normativa 229-MD, de 28 de janeiro de 2013: Aprova a Publicação Operações em 

Interagências – MD33-M12. 
 

6) Comando e Controle – D6 
- Plano de Comunicação Social do Exército 2018/2019. 
- Diretrizes do Cmt da FT Log Hum - RR. 
- Assessoramento do Ministério da Defesa. 
- Cartas e imagens das cidades de Boa Vista e de Pacaraima. 
- Rede de colaboradores de Comunicação Social da 1ª Bda Inf Sl. 
- EB 20-MF-03.103 - Comunicação Social. 
- EB10-MT-11.001- Técnicas e Procedimentos de Comunicação Social. 

 
7) Operações Psicológicas – D7 

- Manual de Campanha Cooperação Civil-Militar (EB70-MC-10.221). 
- United Nations Civil-Military Specialized Training Materials (UN - CIMIC STM). 
- Diretrizes do CCOMSEx para o chefe da célula D7 da FT Log Hum - RR. 
 

8) Finanças - D10  
- Decreto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 
- Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 
- Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002. 
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- Decreto no 98.820, de 12 de janeiro de 1990. 
- Regulamento de Administração do Exército (RAE – R3). 
- Medida Provisória no 823, de 9 de março de 2018.  
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