ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO

Maj Art FELIPE GALVÃO FRANCO HONORATO

Os desafios logísticos da Força-Tarefa Logística
Humanitária em Roraima para o acolhimento dos
venezuelanos

Rio de Janeiro
2019

Maj Art FELIPE GALVÃO FRANCO HONORATO

Os desafios logísticos da Força-Tarefa Logística Humanitária
em Roraima para o acolhimento dos venezuelanos

Projeto de pesquisa apresentado à Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército, como prérequisito para matrícula no Curso de
Especialização em Ciências Militares, com ênfase
em Defesa.

Orientador: Maj Int Vinícius Damasceno do Nascimento

Rio de Janeiro
2019

H774d

Honorato, Felipe Galvão Franco
Os desafios logísticos da força-tarefa logística humanitária em Roraima para o acolhimento
dos venezuelanos. / Felipe Galvão Franco Honorato. 一2019.
63 fl il. ; 30 cm.
Orientação: Vinícius Damasceno do Nascimento.
Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências Militares) 一 Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2019.
Bibliografia: fl. 59-64.
1. FORÇA-TAREFA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA – RORAIMA. 2.VENEZUELA. 3.
OPERAÇÃO ACOLHIDA. 4. LOGÍSTICA MILITAR. 5. INTERIORIZAÇÃO I. Título.
CDD 351.81

Maj Art FELIPE GALVÃO FRANCO HONORATO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército,
como requisito parcial para a obtenção do título
de Especialista em Ciências Militares.

Aprovado em

de _____________de 2019.

COMISSÃO AVALIADORA

_________________________________________________________________

MAJ INT VINÍCIUS DAMASCENO DO NASCIMENTO - Presidente
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército

Ten Cel Cav LUIZ ADOLFO SODRÉ DE CASTRO JÚNIOR - 1º Membro
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército

Maj QEM ADRIANO DE PAULA FONTAINHAS BANDEIRA - 2º Membro
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela graça divina da vida, pela persistência nos momentos difíceis e
pela saúde que têm me permitido continuar aprendendo a cada dia mais.
Ao meu orientador, Maj Int Damasceno, meus sinceros agradecimentos pela
dedicação e paciência durante a elaboração deste trabalho. Agradeço pelas
orientações firmes e objetivas, pela confiança, pela camaradagem, bem como pelas
sugestões que nortearam a execução do trabalho.
Ao Cel Silva Azevedo, do COLOG, pelo apoio intenso prestado na obtenção de
informações acerca das condicionantes logísticas conduzidas pela FT Log Hum – RR.
Aos meus pais, Bernardino e Vera, pela educação sólida e pelo incentivo
constante à obtenção dos sucessos profissional e pessoal.
A minha esposa, Rebecca, meu amor; e minha filha, Jennifer, pela alegria de
conviver com vocês todos os dias. Além disso, agradeço pelo carinho, pela
compreensão diante da ausência nos momentos de dedicação a este trabalho e pelo
incentivo de sempre.

RESUMO

Este trabalho teve por objetivo identificar os desafios logísticos impostos à
Força-Tarefa Logística Humanitária (FT Log Hum - RR), estabelecida em Roraima, e
superados eficientemente, o que vem permitindo que as atividades inerentes à
Operação Acolhida sejam realizadas normalmente. De forma ampla, inicialmente, a
crise migratória venezuelana foi analisada sob o contexto geopolítico, com o objetivo
de compreender as causas do aumento das migrações de venezuelanos para o Brasil.
A situação político-econômica da Venezuela desestabilizou socialmente o país na
segunda década do século XXI. Em seguida, ressaltaram-se as acolhidas
humanitárias realizadas em Pacaraima, cidade situada na fronteira entre Brasil e
Venezuela; e Boa Vista, capital do Estado de RR. A federalização das ações no
Estado de RR por meio da FT Log Hum – RR possibilitou a atuação das interagências
em melhores condições. As considerações civis em evidência e as diferentes formas
de atuação das diferentes agências envolvidas na Op Acolhida caracterizaram os
esforços da coordenação para o sucesso desta atividade. Em Pacaraima, cidade
brasileira situada na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, criou-se uma estrutura para
melhor controlar o acesso de migrantes dessastidos, com destaque para o controle
logístico de pessoal, de saúde e de transporte. Além disso, também houve a instalação
de abrigos para atender aos venezuelanos que não concluíam no mesmo dia as
etapas exigidas para a entrada no Brasil. Desse modo, o ordenamento da fronteira é
executado de forma eficiente. Em Boa Vista, capital do Estado de RR, a estrutura é
composta por abrigos, pela base da FT Log Hum – RR, Posto de Triagem, Posto de
Recepção, Posto de Recepção e Identificação; e outras instalações destinadas à
Operação Acolhida. Dessa forma, evidencia-se a missão de prover o abrigamento dos
migrantes venezuelanos. A situação logística e de serviços essenciais do Estado de
Roraima (RR) ficam comprometidos com o excesso de migrantes presentes. Logo, a
terceira missão da Op Acolhida destaca-se, a interiorização, ida de venezuelanos para
outros Estados do Brasil a fim de poderem compor o mercado de trabalho local e
estruturarem a vida. Portanto, a FT Log Hum – RR vem superando os desafios
inerentes às limitações logísticas existentes na porção norte do Território Nacional.

Palavras-chave: Força-Tarefa Logística Humanitária em Roraima, Venezuela,
Operação Acolhida, Logística Militar, Desafios Logísticos, Abrigamento, Ordenamento
e Interiorização.

ABSTRACT

This work aimed to identify the logistical challenges imposed on the FT Log Hum
(RR) Humanitarian Task Force, established in Roraima, and overcome efficiently,
which has allowed the activities inherent to the Operation Acolhida to be performed
normally. Initially, the Venezuelan migration crisis was broadly analyzed under the
geopolitical context, in order to understand the causes of the increase in Venezuelan
migrations to Brazil. Venezuela's political and economic situation socially destabilized
the country in the second decade of the 21st century. Then, the humanitarian welcome
in Pacaraima, a city on the border between Brazil and Venezuela, was highlighted; and
Boa Vista, capital of the state of RR. The federalization of the actions in the State of
RR through the FT Log Hum - RR enabled the interagency to perform better. The civil
considerations in evidence and the different forms of action of the different agencies
involved in the Operation Acolhida characterized the coordination efforts for the
success of this activity. In Pacaraima, a Brazilian city located on the border between
Brazil and Venezuela, a structure was created to better control the access of displaced
migrants, with emphasis on the logistical control of personnel, health and
transportation. In addition, shelters were also installed to serve Venezuelans who did
not complete the same steps required for entry into Brazil on the same day. In this way,
boundary ordering is performed efficiently. In Boa Vista, capital of the State of RR, the
structure is made up of shelters, based at FT Log Hum - RR, Sorting Station, Reception
Station, Reception Station and Identification; and other facilities for Operation
Acolhida. It highlights the mission of providing shelter for Venezuelan migrants. The
logistical situation and essential services of the state of Roraima (RR) are
compromised with the excess of migrants present. Thus, the third mission of Op
Acolhida stands out, the interiorization, of Venezuelans going to other states of Brazil
in order to be able to compose the local labor market and structure their lifes.
Therefore, FT Log Hum - RR has been overcoming the challenges inherent to the
logistical limitations existing in the northern portion of the National Territory.

Keywords: Humanitarian Logistics Task Force in Roraima, Venezuela, Operation
Acolhida, Military Logistics, Logistical Challenges, Housing, Ordinance and
Interiorization.
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1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho abordará os desafios logísticos referentes ao
acolhimento de venezuelanos no Estado de Roraima. A partir do ano de 2015, o
fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil aumentou consideravelmente,
decorrente da crise humanitária existente na República Bolivariana da Venezuela.
A Operação Acolhida foi estabelecida em Roraima, por meio de diretriz do Ministro
da Defesa e seguindo decreto presidencial, visando ao acolhimento de
venezuelanos, o que exigiu inúmeras ações logísticas da Força-Tarefa Logística
Humanitária em Roraima (FT Log Hum – RR).
O Brasil, país de dimensões continentais, com aproximadamente 8,5
milhões de quilômetros (Km) quadrados de área, ocupa quase 50% da área total
da América do Sul. Assim, com as exceções do Equador e do Chile, todos os
países do continente sul-americano fazem fronteira com o Brasil. As fronteiras
terrestres do Brasil contêm 15.375 Km de extensão, sendo 2.199 Km com a
República Bolivariana da Venezuela, de acordo com Decicino (2019).
Além disso, a Venezuela, oficialmente denominada República Bolivariana da
Venezuela, situa-se na porção norte da América do Sul, sendo o país mais setentrional
da América do Sul. Sua área é de 916.445 quilômetros quadrados, comportando uma
parte continental e um grande número de pequenas ilhas no Mar do Caribe, cuja
capital e maior aglomeração urbana é a cidade de Caracas (DECICINIO, 2019).
Possui um território relativamente grande, sendo considerado o 32º maior país do
mundo. Suas fronteiras são delimitadas a norte com o Mar do Caribe, a oeste com a
Colômbia, ao sul com o Brasil e a leste com a Guiana Inglesa.
Figura 01 - A Fronteira do Brasil com a Venezuela

Fonte: https://www.poder360.com.br/infograficos/a-fronteira-do-brasil-com-a-venezuela/
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De acordo com o Coronel (2017), a desestruturação recente da Venezuela
se inicia em dezembro de 1998, quando Hugo Chávez foi eleito presidente deste
país. Mas, sete anos antes, em 1992, ele já tinha tentado assumir a chefia do
País, porém fracassou diante de uma tentativa de golpe de Estado. A partir do
momento que esteve à frente dos venezuelanos por meio do voto, ele passou a
instituir várias mudanças com o objetivo de desestruturar o alicerce democrático
existente. Nesta ocasião, ele dispunha de muito apoio popular, o que permitiu
rapidez na implementação do aparato governamental fiel a ele e de um ambiente
ditatorial.
Em seguida, no ano de 2012, Hugo Chávez morreu e Nicolás Maduro
assumiu o poder. Desde então, a corrupção se acumula devido ao excesso de
poder acumulado desde o governo de seu antecessor. Segundo Ellis (2017), em
maio de 2017, várias manifestações ocorreram na Venezuela diante de um país sob
intensa crise econômica, envolvendo as expressões econômica e política da
sociedade. Desse modo, o Governo passou a ser questionado quanto ao fim destas
péssimas condições de vida impostas aos venezuelanos. A quantidade de
manifestações aumentou, acompanhada do número de mortos, feridos e presos.
Portanto, houve uma intensificação da saída em massa de refugiados aos países
vizinhos, tais como: Colômbia, Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Ilhas caribenhas de
Trinidad e Tobago, Aruba e Curaçao.
Atualmente, o Brasil concilia a logística humanitária e a logística militar
para acolher os venezuelanos desassistidos que ingressam ao País por meio do
Estado de Roraima, constituindo a Força-Tarefa Logística Humanitária de
Roraima. A Operação Acolhida, denominação estabelecida a esta missão, está
em funcionamento desde o início do ano de 2018, prestando todos os apoios
necessários aos venezuelanos que fogem da crise existente em seu País.
Os desafios logísticos inerentes à missão da Operação Acolhida enaltecem o
comprometimento das Forças Armadas e dos diversos órgãos nacionais e
internacionais atuantes no processo de acolhimento de venezuelanos no Brasil.

1.1 PROBLEMA

Diante do cenário anteriormente elencado, o número de migrantes
venezuelanos para o Brasil vem aumentando frequentemente diante das crises
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econômica, política e social instauradas no país vizinho. Dessa forma, a Governo
Brasileiro se estrutura para atender aos venezuelanos desassistidos, ordenando a
fronteira, abrigando os refugiados e interiorizando-os. Estas ações exigem
coordenações e empenho de grande quantia de recursos.
O presente trabalho de conclusão de curso será desenvolvido em torno do
seguinte problema: de que forma os desafios logísticos impostos à Força-Tarefa
Logística Humanitária estabelecida em Roraima (FT Log Hum - RR), considerando as
limitações regionais, são superados para o desempenho eficiente das atividades
inerentes à Operação Acolhida?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Descrever de que forma os desafios logísticos impostos à Força-Tarefa
Logística Humanitária estabelecida em Roraima (FT Log Hum - RR), considerando as
limitações regionais, são superados para o desempenho das atividades inerentes à
Operação Acolhida.

1.2.2 Objetivos específicos
a) Examinar a crise migratória venezuelana sob o contexto geopolítico.
b) Estudar as acolhidas humanitárias em Pacaraima e Boa Vista realizadas
pelos componentes civil e militar.
c) Explicar os desafios logísticos da FT Log Hum – RR no ordenamento da
fronteira, no abrigamento e na interiorização de venezuelanos.

1.3 QUESTÃO NORTEADORA

O problema costuma ser averiguado por meio de questões norteadoras,
perguntas que concedem maior flexibilidade na maneira de responder, ou por
hipóteses, suspeitas do pesquisador que servem de base para a investigação; de
acordo com o tipo de pesquisa a se abordar (BORGES; SILVA, 2011). Pesquisas mais
objetivas normalmente empregam hipóteses, enquanto as exploratórias e descritivas
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se utilizam de questões (TRIVIÑOS, 1987). Dessa forma, a fim de se alcançar um
relativismo metodológico (DEMO, 1985), abarcando-se o máximo de explicações
plausíveis, será adotada uma questão norteadora. Assim, a seguir consta a questão
norteadora:

Questão Norteadora:
Os desafios logísticos impostos à Força-Tarefa Logística Humanitária (FT Log
Hum - RR), estabelecida em Roraima, são superados eficientemente a fim de permitir
que as atividades inerentes à Operação Acolhida sejam realizadas normalmente?

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

A pesquisa abrangerá, prioritariamente, o ano de 2018, desde a criação do
Comitê Federal de Assistência Emergencial até o primeiro semestre de 2019,
explorando as informações mais recentemente divulgadas.

1.4 METODOLOGIA

Seguindo a taxionomia de Vergara (2009), esta pesquisa foi prioritariamente
explicativa, buscando esclarecer os desafios logísticos existentes na Operação
Acolhida. O presente estudo foi realizado baseado em uma abordagem qualitativa,
aprofundando as escassas informações acerca do assunto, que é contemporâneo, e
analisando os documentos e relatos. Livros, manuais e artigos de acesso livre ao
público em geral, incluindo os disponibilizados pela rede mundial de computadores.
Dessa forma, foram realizadas revisões documental e bibliográfica, consultas a sítios
eletrônicos dos órgãos do Governo Federal e entrevistas com os membros da ForçaTarefa Logística Humanitária em Roraima e da Organização das Nações Unidas.
Segundo o Departamento de Pesquisa e Pós-graduação (2012), o método de
tratamento de dados que foi empregado neste estudo foi a análise de conteúdo,
no qual foram realizados estudos de textos para se obter a fundamentação teórica
para se responder à questão integradora apresentada.
A profundidade do estudo realizado foi relativamente comprometida, pois a
Operação Acolhida se iniciou em 2018 e é uma missão inédita para o Brasil,
considerando as concepções e magnitudes existentes. Portanto, há poucos registros
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científicos acerca do assunto e há necessidade de se realizar um aprofundamento nas
questões logísticas enfrentadas pela Força-Tarefa Logística Humanitária de Roraima.
Outro aspecto relevante foi o fato de que a Operação ainda está em execução, com
prorrogação estabelecida até março de 2020.

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO

Esta seção busca, de forma resumida, discorrer sobre os principais tópicos que
justificam a importância desse trabalho. Sendo assim, a relevância desta proposta de
pesquisa está apoiada nos aspectos mencionados abaixo.
No contexto geopolítico da América do Sul, há relevante instabilidade com a
crise existente na Venezuela. A presença de refugiados implica em aumento do
número de problemas de segurança pública, doenças, atuações mais frequentes de
organizações criminosas internacionais e interferências de outros países no
continente sul-americano, o que desequilibra parte do entorno estratégico do Brasil.
Dessa forma, as soluções para os desafios logísticos condicionados ao sucesso do
acolhimento de refugiados são importantes.
No que diz respeito ao desencadeamento da missão, trata-se de excelente
oportunidade de se estabelecer um padrão de referência no mundo diante da junção
das logísticas humanitárias e militares brasileiras. O Estado de Roraima é distante dos
principais centros industrial e comercial brasileiros, cabendo vigoroso exame quanto
às medidas logísticas empregadas para a execução da Operação Acolhida.
Em suma, o estudo da flexibilidade logística de emprego das Forças Armadas
brasileiras, atuando prioritariamente na vertente Mão Amiga por ocasião do
movimento populacional gerado pela crise humanitária da República Bolivariana da
Venezuela demonstra o ineditismo da missão. A conjugação das logísticas
humanitária e militar permitem maior possibilidade em aperfeiçoar os métodos de
salvar vidas dos venezuelanos, concedendo maior relevância do Brasil na
comunidade internacional.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção promove um debate sobre os principais conceitos que servem como
lente conceitual para a consecução da presente pesquisa. A crise venezuelana
provoca a migração de pessoas para o Brasil, abalando a balança geopolítica da
América do Sul e sendo primordial para apresentar os demais conceitos. A partir do
ano de 2018, a Operação Acolhida foi estabelecida pelo Governo Federal do Brasil e
otimizou o emprego sinérgico de diferentes instituições para o controle de refugiados.
Em vista disso, estes conceitos serão debatidos sob inúmeros enfoques com o
objetivo de identificar diferentes percepções e possibilitar a realização da pesquisa
propriamente dita.

2.1 A CRISE NA VENEZUELA

Segundo Valério (2017), em 05 de julho de 1811, a Venezuela se tornou
independente e foi o primeiro país da América espanhola a se libertar. Isso ocorreu
devido ao congresso constituído a partir da dissidência de algumas províncias,
começando pela de Caracas. Elas pregavam sua autonomia inicialmente e,
posteriormente, a independência da metrópole espanhola. Os ideais de libertação
foram evocados e conduzidos por Símon Bolívar, o grande herói da independência
venezuelana.
De acordo com o site venezuelatuya.com, a história da Venezuela, de maneira
objetiva, pode ser dividida em três etapas distintas a partir da independência: o
caudilhismo, a transição para a democracia e a democracia. O primeiro vai da
independência até 1935, tendo Juan Vicente Gómez como o último presidente desse
período e o criador do Exército Nacional. Logo, ele pôs fim ao sistema de exércitos
controlados por caudilhos regionais. O segundo período, conturbado, caracterizado
por fases de juntas militares e alternadas por mandatos presidenciais legitimados por
eleições, vai até 23 de janeiro de 1958, data em que cai o governo de Marcos Pérez
Giménez, após referendo popular, contrariando a tentativa de sua reeleição. Por fim,
tem início a partir daquele ano o período considerado democrático.
Ao verificar a história recente da Venezuela (VALÉRIO, 2017), pode-se inferir
que o período republicano entre os anos de 1958 e de 1998 constituiu uma
democracia. Embora fossem dois partidos, fato que restringia sobremaneira as
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possibilidades de diálogos e articulação política, o chefe do executivo era eleito de
forma direta e as instituições políticas foram preservadas.
Em dezembro de 1998 (CORONEL, 2017), Hugo Chávez se elegeu presidente
da Venezuela. Evidencia-se que sete anos antes, em 1992, ele tentou alcançar o
poder por meio de golpe militar, mas não obteve êxito, ficando preso até o ano de
1994. Em seguida, ele se alinhou com os ideais do cubano Fidel Castro e venceu as
eleições democraticamente em 1998, aproveitando o descrédito popular em relação
aos governos anteriores. Várias medidas tomadas por Chávez desestruturaram as
instituições democráticas do País. Logo no início, ele convocou uma Assembleia
Constituinte que se findou em 30 de dezembro de 1999. A nova Constituição gerou
poderes excessivos à Hugo Chávez, eliminou poderes públicos e limitou a atuação de
juízes.
O alto comando do Exército apoiou a revolução chavista, registrando
manifestação pública em 08 de novembro de 2001 e contrariando o previsto na
Constituição venezuelana (CORONEL, 2017). Nesse sentido, até o ano de 2007,
Chávez estatizou os serviços de energia elétrica, de telecomunicações e das
indústrias petrolíferas, extinguindo a pouca autonomia do Banco Central e dissolvendo
todos os demais partidos da Venezuela.
A partir do ano de 2007 (CORONEL, 2017), o poder absoluto centralizado com
Hugo Chávez acarretou pleno domínio das riquezas do país e corrupção generalizada
no meio político em relação ao nível presidencial, no alto comando dos militares, no
Ministério das Finanças e nos negócios petrolíferos, conduzidos pela Petrolífera da
Venezuela S.A. (PDSVA). Conforme CORONEL (2009), a alta do preço do barril de
petróleo neste período permitiu a compra da lealdade política de outras nações pela
Venezuela, estabelecendo alianças estratégicas e ideológicas.
De acordo com Valério (2017), no aspecto militar, Chávez estabeleceu um viés
político nas Forças Armadas, introduzindo a ideologia bolivariana na forma de pensar
e na doutrina militares. Por meio da Lei Habilitante Nr 6.239, de 22 de julho de 2008,
a Milícia Nacional Bolivariana (MNB) foi criada, sendo o braço armado paralelo às
Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB). A milícia ficou atrelada diretamente
ao Presidente da República e complementaria as ações das FANB na defesa integral
do território, recrudescendo a soberania e a independência nacionais. Desse modo, a
milícia e as Forças Armadas ficaram com destinações similares, causando
desequilíbrios no estamento militar.
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Em 2012 (VALERIO, 2017), o líder venezuelano venceu sua terceira eleição
presidencial, derrotando o governador e candidato único da oposição Henrique
Capriles, mas não chegou a assumir a função oficialmente devido à doença.
Após a morte de Chávez (CORONEL, 2017), no início do ano de 2013, o exMinistro da Finança, Jorge Giordani, denunciou a forma como os elevados
empréstimos oriundos da China tinham sido empregados para financiar a campanha
presidencial de Chávez nas eleições de 2012, quando ele já estava bastante abatido
pela doença, impossibilitando-o de sobreviver a outro mandato de seis anos como
presidente. Chávez estava morrendo e, antes de sair do país para ser tratado em
Cuba pela última vez, ele solicitou aos venezuelanos que acolhessem Nicolas Maduro
como o seu substituto. Logo, o regime transgrediu os regulamentos eleitorais,
designando Maduro como um candidato. A sua vitória eleitoral foi com pequena
margem de diferença sobre o candidato da oposição, Henrique Capriles, configurando
um cenário nebuloso. Capriles desistiu de suas alegações de fraude em relação às
eleições, pois temia um massacre de civis, caso houvesse manifestações
generalizadas nas ruas.
Sob a presidência de Maduro (CORONEL, 2017), de 2013 aos dias atuais, a
Venezuela foi quase totalmente destruída. A crise humanitária se alastra no país,
havendo falta de medicamentos e alimentos. Em consequência, as migrações
forçadas aumentaram por meio terrestre, aéreo e marítimo. Os índices de inflação são
alarmantes e a petrolífera estatal vem sofrendo queda de produção há anos diante da
desvalorização atual do preço do petróleo e da manipulação financeira da empresa
em função da máquina pública. Dirigentes do governo e militares são acusados de
envolvimento no narcotráfico. Há organizações criminosas que monitoram grandes
centros do país, como recantos de Caracas, a capital. Organismos internacionais
relevam a prática de violações dos direitos humanos pela Venezuela. A polícia e as
Forças Armadas estão engajadas na repressão aos venezuelanos, aplicando o poder
coercitivo do Estado. Dessa forma, aspectos das situações política, econômica e
social da Venezuela indicam o país como um Estado falido, em que o governo é
incapaz de cumprir as responsabilidades essenciais de um Estado soberano.
Nesse entendimento, a Venezuela é enquadrada no conceito de Estado Falido,
como enunciado por ROTBERG (2004):
“Estados são falidos quando estão consumidos por violência interna, quando
perdem a capacidade de prover bens públicos para seus cidadãos, quando o
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governo perde a credibilidade, e quando o próprio Estado passa a
ser questionado e deslegitimado por seus cidadãos”.

Neste mesmo sentido, Francis Fukuyama (2004) evidencia a alteração
provocada pelos eventos de 11 de setembro na forma de se pensar e analisar a
falência estatal. Ele afirmou que o enfraquecimento estatal e a necessidade de
reconstrução sempre existiram, mas os ataques de 11 de setembro de 2001
tornaram estas questões mais claras e urgentes. Para ele, os Estados falidos
são motivos de beligerâncias e grave afronta aos direitos humanos, causando
ameaças à ordem internacional.
Conforme observado no site da BBC NEWS, Juan Guaidó, presidente da
Assembleia Legislativa, autoproclamou-se presidente da Venezuela em 23 de janeiro
de 2019, em resposta ao não reconhecimento legal e democrático da permanência de
Maduro no Governo do País. Há mais de 50 países do mundo que o reconhece como
presidente da Venezuela, levando-se em consideração como fraudulento o processo
eleitoral para presidente da República realizado em 2018, cujo vencedor foi Nicolas
Maduro.
Assim, os Estados Unidos da América (EUA), inúmeros países da Europa,
Brasil e a maioria dos países do continente americano apoiam e reconhecem Guaidó
como presidente da Venezuela, primando pelo retorno da paz e democracia. Em
contrapartida, a Rússia e a China são exemplos de países que apoiam a permanência
de Maduro na presidência deste País por questões geopolíticas e econômicas. A
China é um dos maiores credores da Venezuela, tendo em vista o petróleo produzido
e a maior reserva deste recurso energético do mundo estar presente na Venezuela,
totalizando 303, 2 bilhões de barris de petróleo em reservas provadas, de acordo com
dados de outubro de 2018 do Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP). A China está em
franco crescimento econômico e tem receio de que a mudança do governo na
Venezuela possa comprometer as parcerias econômicas e as quitações de dívidas
por parte da Venezuela. Além disso, a Rússia interfere na área de influência inerente
aos EUA, o continente sul-americano, agindo geopoliticamente e desequilibrando a
ordem mundial aos moldes do que é praticado pelos EUA na Síria.
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Figura 02 – Maiores reservas de petróleo do mundo em 2018

Fonte:https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/maiores-reservas-provadas-de-petroleo-em-2017/

De acordo com o site da REUTERS BR, em 24 de março de 2019, dois aviões
da Força Aérea da Rússia aterrissaram no principal aeroporto da Venezuela,
carregando um oficial russo de Defesa e quase 100 militares, de acordo com um
jornalista
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Moscou. Evidencia-se que a Rússia é exímia parceira da Venezuela, tendo realizado
exercícios militares em conjunto no fim do ano de 2018, circulando com aeronaves
militares no espaço aéreo da América do Sul. Dessa forma, os EUA sancionaram
severamente, de forma econômica, a PDVSA e alegam que estão com todos os
instrumentos disponíveis para que Maduro saia da presidência da Venezuela,
reforçando a teoria geopolítica da Tríade, do Clube de Roma, que prevê a região do
continente americano regido pelos EUA, sob um regime de neocolonialismo
econômico e sob o risco de colapso energético.
Neste contexto, sob o enfoque da escola de Kant, idealista nas Relações
Internacionais, foi criado o Grupo de Lima em 2017 com o objetivo de retomar a
democracia na Venezuela e atuar na sua crise humanitária, que reverbera para as
outras nações da América do Sul. A cooperação dos países integrantes deste Fórum,
compostos por 12 integrantes, sendo o Brasil, Argentina, Colômbia e Equador alguns
exemplos, enaltece a necessidade de se zelar pela paz no continente.
De acordo com Ellis (2017), as circunstâncias na Venezuela são, com
frequência, equivocadamente diagnosticadas como sendo, principalmente, crise
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política ou econômica. Nota-se bem mais um ato criminoso sem precedentes na
América Latina, em que há a captura e aparelhamento do Estado. Inicialmente,
apoderaram-se das instituições mediante a mobilização das massas e manipulações
burocráticas e, em seguida, aumentaram o controle estatal por meio da força militar.
Segundo Oliveira (2017), o Brasil vem sofrendo consequências em relação à
crise humanitária na Venezuela. O comprometimento democrático da estrutura de
governo deste país motivou sua suspensão do Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL), limitando a atuação deste bloco econômico da América do Sul. Os
afastamentos diplomático e comercial do Brasil em relação à Venezuela estagnou os
projetos de integração da infraestrutura de transportes existentes, que visavam ao
melhor aproveitamento dos recursos energéticos e ao estreitamento comercial. A
quantidade de venezuelanos que transpõem a fronteira entre os dois países em busca
de alimentos e medicamentos é muito grande, em função das limitações
venezuelanas, o que provoca maior número de crimes e violência no Brasil, em
especial no Estado de Roraima.
Além disso, diante do aumento de refugiados venezuelanos no Brasil
(OLIVEIRA, 2107), a rede básica de serviços foi comprometida; sobrecarregando os
hospitais, as escolas públicas e o sistema de segurança público. Portanto, o trabalho
informal, a mendicância, a diminuição na arrecadação pública são corriqueiros no
Estado de Roraima. Além do mais, o sistema de energia elétrica do Estado de Roraima
é fornecido pela hidrelétrica de Guri, localizada na Venezuela, que gera inúmeras
falhas e acarreta danos a esta Unidade da Federação brasileira. Em virtude do
elevado índice de falecimento das condições mínimas de apoio social em atender aos
venezuelanos que migraram para o Brasil, o Governo Federal brasileiro decretou o
estabelecimento da Operação Acolhida a partir do início do ano de 2018 com o
objetivo de ordenar a fronteira, abrigar os venezuelanos e realizar suas
interiorizações.
Segundo do portal de notícias do g1, em 23 de março de 2019, o fechamento
das fronteiras entre o Brasil e Venezuela, determinado por Nicolas Maduro, completou
30 dias. Esta ação ocorreu em consequência da recusa por parte do Governo
Venezuelano em receber doações da comunidade internacional, alegando que não
estava precisando de doações. Além disso, Maduro acusa os EUA de estarem se
intrometendo na soberania venezuelana, o que desequilibra a estabilidade mundial
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devido à participação de outros atores internacionais, tais como Rússia, China,
Organização das Nações Unidas e Organização dos Países Produtores de Petróleo.
Atualmente, a Venezuela vem passando por uma crise econômica sem
precedentes, extensível aos campos social e político. No início do ano de 2019, houve
o fechamento das fronteiras por Maduro e a interdição da entrada de caminhões
portando ajudas humanitárias, o que são indicativos do nível da falência em que se
encontra a Venezuela. Esta situação induz aos questionamentos da população acerca
das políticas populistas adotadas pelo atual presidente Nicolás Maduro. A escalada
da crise é crescente, as interferências internacionais estão cada vez mais numerosas,
o

aumento

do

número

de

migrantes

forçados

é

marcante,

interferindo

consideravelmente na conjuntura brasileira.

2.2 A OPERAÇÃO ACOLHIDA
O século XX enalteceu um período em que se constatou mudança gradativa na
postura da sociedade em relação aos movimentos migratórios forçados (MIGON;
ANSELMO, 2018). Na década de 1930, Getúlio Vargas promoveu a política da
imigração com o objetivo geopolítico de ocupação do interior do País, que dispunha
de vazios demográficos. Após o término da 2ª Guerra Mundial, os primeiros passos
para que o Brasil se consolidasse como liderança regional foram realizados. Além
disso, o Brasil avançava no empenho em ser um ator relevante no cenário
internacional. Nesse sentido, o País esteve presente em várias propostas elaboradas
pela comunidade internacional para lidar com a questão dos movimentos migratórios,
entendo que o refúgio não era somente uma questão humanitária, mas, ferramentas
política e econômica (ANDRADE, MARCOLINI; 2002). Logo, como exemplos,
observam-se as seguintes ações: em 1958, o país passou a integrar o Conselho
Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR);
em 1960, o governo brasileiro adotou os pressupostos da Convenção realizada em
1951; e em 1972, o Brasil promulgou o Protocolo sobre o Estatuto do Refugiado de
1967.
Em relação ao elevado número de solicitações de refúgio por parte de
venezuelanos ao Brasil, antes de 2016, o Governo do Estado de Roraima já vinha
realizando ações em apoio aos deslocados provenientes da Venezuela, em conjunto
com organizações não-governamentais e setores da sociedade (FRANCHI, 2019). Em
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seguida, o Governo Federal resolveu agir de forma decisiva, com a publicação
do Decreto n° 9.286, de 15 de fevereiro de 2018, estabelecendo um Comitê Federal
de Assistência Emergencial responsável pelas ações de assistência e acolhimento
dos imigrantes em situação de vulnerabilidade, de acordo com o site da Casa Civil do
Governo. Assim, houve o estabelecimento de uma estrutura de governança, no âmbito
do Governo Federal, das ações sobre o assunto. Além disso, outras duas medidas
normativas também foram marcos para a federalização das ações relativas ao fluxo
migratório venezuelano: a Medida Provisória n° 820, de 15 de fevereiro de 2018, que
estabeleceu medidas de assistência para acolhimento das pessoas em situação de
vulnerabilidade decorrente do fluxo migratório, identificando uma crise humanitária de
caráter emergencial; e o Decreto nº 9.285, de 15 de fevereiro de 2018, o qual
reconheceu a situação de vulnerabilidade em função do fluxo migratório para Roraima.
Fig 03: Números sobre as solicitações de refúgio no Brasil.
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Segundo determinação presidencial (OLIVEIRA, 2018), o Ministério da Defesa
passou a atuar como Secretaria-Executiva do Comitê Federal de Assistência
Emergencial, concedendo o apoio administrativo. Além disso, um general de divisão
do Exército Brasileiro foi nomeado coordenador operacional do Comitê Federal de
Assistência Emergencial. Desse modo, coube ao General coordenar as ações
emergenciais com a utilização do componente militar, em sinergia com órgãos,
agências governamentais e organizações não governamentais, brasileiras e
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estrangeiras. Em função dos decretos mencionados anteriormente, o Ministério da
Defesa publicou a Diretriz Ministerial nº 03/2018, concebendo parâmetros e
responsabilidades para o desencadeamento da Operação Acolhida, objetivando o
acolhimento humanitário de imigrantes venezuelanos em Roraima.
A Operação Acolhida, de acordo com a doutrina militar brasileira, é uma
operação de ajuda humanitária e é destinada a aliviar o sofrimento humano,
ocasionado por desastres naturais ou pelo próprio homem, que representem séria
ameaça à vida ou resultem em extenso dano, bem como para zela pela assistência
cívico-social. Esse tipo de operação se destina a complementar, com a utilização de
meios militares, o esforço de resposta à situação de vulnerabilidade dos desassistidos
venezuelanos, conforme consta na Nota Doutrinária Nr 01/2014, expedida pelo Centro
de Doutrina do Exército.
Com os fins de planejamento e de execução da Operação Acolhida (OLIVEIRA,
2018), foi criada a Força-Tarefa Logística Humanitária Roraima, sob coordenação do
General de Divisão Eduardo Pazuello, do Exército Brasileiro. Esta Força-Tarefa
coopera com os Governos Federal, Estadual e Municipal nas medidas necessárias
para o acolhimento dos imigrantes vindos da Venezuela, vulneráveis em função da
crise humanitária existente. Portanto, as ações em relação aos imigrantes consistem
em: recepcioná-los, identificá-los, triá-los, imunizá-los, abrigá-los e interiorizá-los.
Dessa maneira, a Operação Acolhida pode ser considerada como uma operação
humanitária, conjunta e interagências. O caráter humanitário está intrínseco no
acolhimento de imigrantes forçadamente motivados pela crise humanitária que assola
o seu país. A Operação Acolhida é conjunta, pois há a integração das três Forças
Armadas nesta missão e é interagência devido ao esforço coordenado de
organizações governamentais e não-estatais, sendo nacionais e internacionais,
envolvido nesta atividade.
O planejamento e a missão da Operação Acolhida norteiam-se em três pilares:
o ordenamento da fronteira, o abrigamento e a interiorização. Segundo Oliveira, 2018:
O ordenamento da fronteira pode ser entendido como a organização do ﬂuxo
migratório venezuelano, desde a chegada do imigrante à fronteira em
Pacaraima. As agências de controle migratório não dispunham de servidores
e estruturas apropriadas para suportar a grande quantidade de venezuelanos
que passaram a ingressar no Brasil diariamente, o que resultava na
necessidade de se estabelecer uma estrutura física e humana capaz de fazer
frente à nova realidade. O segundo pilar é o abrigamento, que consiste na
oferta de condições dignas de alojamento, de alimentação e de apoio médico
aos venezuelanos desassistidos, os quais, no período anterior ao início da
Operação Acolhida, passaram a montar acampamentos em logradouros
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públicos das cidades de Pacaraima e Boa Vista, de forma desordenada.
Retirá-los da rua, fornecendo-lhes um abrigo de qualidade, tornou-se
fundamental para o sucesso da operação. O terceiro pilar é a interiorização,
que consiste no processo de distribuição do populacional de imigrantes
venezuelanos nos outros Estados do Brasil. Esse processo foi, desde o início
do planejamento, considerado como um fator crítico, haja vista que há uma
limitação na quantidade de vagas nos abrigos de Pacaraima e de Boa Vista
e que o ﬂuxo migratório venezuelano em direção ao Brasil não diminuirá em
curto prazo (grifo nosso).

As eficiências do planejamento e da condução das ações exigiram a criação de
um Estado-Maior Conjunto Interagências, que assessora o Coordenador Operacional
da Força-Tarefa e o mantém constantemente informado acerca das mudanças dos
acontecimentos e das consequências relacionadas às ações. Dessa forma, a Força
Aérea, segundo Franchi (2019), participa da Operação Acolhida com o apoio em
transporte logístico e humanitário, bem como a interiorização dos migrantes abrigados
para outros Estados da federação brasileira. A atuação do Exército Brasileiro na
Operação Acolhida é realizada por diferentes organizações militares, incluindo a 1ª
Brigada de Infantaria de Selva, o 6º Batalhão de Engenharia de Construção, ambos
sediados em Boa Vista; militares provenientes da Base de Apoio Logístico do Exército,
localizada no Rio de Janeiro, além de militares mobilizados de outras regiões do País.
A Operação Acolhida dispõe do apoio da missão relacionada à segurança
pública e fortalecimento do controle das fronteiras, desempenhada pela 1ª Brigada de
Infantaria de Selva, denominada Operação Controle. Desse modo, há o reforço da
presença de mais de 400 homens na faixa de fronteira e Postos de Bloqueio e Controle
de Estrada (PBCE) dispostos na fronteira com a Venezuela e com a Guiana,
acompanhados de outros recuados no interior do Estado (OLIVEIRA, 2018).
Nesse sentido, o Exército Brasileiro possui bastante experiência na realização
de Ações Cívico-Sociais (ACISO) em toda a região amazônica. Ainda assim,
conhecimentos obtidos no exercício multinacional denominado AMAZONLOG
(FRANCHI, 2019), realizado em 2017, está contribuindo consideravelmente no apoio
aos imigrantes venezuelanos. Durante o AMAZONLOG, os militares planejaram e
praticaram controle de zoonoses, atividades associadas à segurança alimentar,
instalação e operação do Hospital de Campanha (H Camp), de acordo com o Relatório
da AMAZONLOG17, realizado pelo Comando Logístico (COLOG).
De acordo com o site do ACNUR, em novembro de 2018, o Ministério dos
Direitos Humanos do Brasil premiou a Operação Acolhida, representada pelo seu
coordenador, General Pazuello e as diversas instituições da Organização das Nações
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Unidas (ONU) atuante nesta missão. Assim, reforça-se o sucesso que se vem obtendo
na resposta humanitária diante da migração forçada de venezuelanos em direção ao
Brasil.
Conforme consta no site do brasil.gov/notícias, a Operação Acolhida será
prorrogada por mais um ano. A conclusão dos trabalhos estava prevista para março
de 2019, mas o intenso fluxo migratório entre a Venezuela e o Brasil induziu a
continuidade da Operação. Dessa maneira, poderá haver o aumento ou a diminuição
da quantidade de abrigos em função do crescimento ou da diminuição do fluxo de
imigrantes venezuelanos, que entram no Brasil e da capacidade de interiorização.
Em suma, a Operação Acolhida ocorre de maneira eficiente e conjuga os
esforços dos inúmeros organismos participantes de forma sinérgica, sendo conduzida
pela Força-Tarefa Logística Humanitária de Roraima. O Exército Brasileiro possui
participação relevante nesta missão, dispondo do coordenador operacional e
predominância dos efetivos e meios empregados. Dessa forma, a vertente Mão Amiga
do Exército Brasileiro e o princípio da cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade, previsto na Constituição Federal da República Federativa do Brasil de
1988, valorizam o cerne da finalidade da Operação Acolhida.
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3. AS ACOLHIDAS HUMANITÁRIAS EM PACARAIMA E EM BOA VISTA
REALIZADAS EM AMBIENTE INTERAGÊNCIAS PELOS COMPONENTES CIVIL E
MILITAR
A Operação Acolhida coaduna as ações dos componentes civis e militares na
assistência aos venezuelanos que saíram do seu País em busca de melhores
condições de vida, em função da crise humanitária presente na Venezuela.
3.1 ANTECEDENTES E VISÃO GERAL SOBRE A MISSÃO DA OP ACOLHIDA
Antes da Op Acolhida, ocorreu a AMAZONLOG, em 2017, constituindo em um
evento logístico na fronteira do Brasil, Peru e Colômbia, consistindo nas seguintes
atividades, conforme seu relatório (2018): Exercício de Mesa; um Simpósio de
Logística Humanitária, realizado em paralelo com uma Exposição de Produtos de
Defesa, em Manaus - AM; seguido por um Exercício no Terreno, com Tropas, Meios
e Observadores, em Tabatinga - AM.
A referência para o AMAZONLOG foi um evento similar denominado Capable
Logistician – CL 15, em sua versão 2015, organizado periodicamente pelo Centro de
Coordenação Logística Multinacional da Organização do Tratado do Atlântico Norte,
pertencente à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). A versão brasileira
foi concebida e desencadeada com foco na ação humanitária. Neste caso, tropas e
Agências de vários países, além de empresas buscaram proximidade àquela região
tão remota, primando pelo ineditismo. Desse modo, este evento já possibilitou o
desenvolvimento de capacidades logísticas ao Exército Brasileiro, demais Forças
Armadas (FA) e inúmeras Agências para participarem de uma operação com causas
humanitárias.
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Figura 04: Área de cozinha, refeitório, recreação, alojamentos e banheiros da Amazonlog.

Fonte: Relatório da Amazonlog, 2018, COLOG.

3.2 DOUTRINA DE EMPREGO DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA OPERAÇÃO
ACOLHIDA
O Estado – Maior teve seu embrião no Exército Brasileiro com a criação do
Estado-Maior do Exército (EME) no fim do Século XIX, mais precisamente no ano de
1896, sob a presidência de Prudente de Morais. Suas raízes histórias remontam à
França, nos períodos da guerra napoleônica, à Prússia, nos idos do século XIX,
despertando a essência do trabalho em grupo para a consecução de soluções a
problemas militares. No decorrer do século XX, as funções do Estado-Maior (EM) no
aperfeiçoou-se no Brasil. Logo, o Exército Brasileiro possui em sua doutrina a prática
de trabalhar em Estado-Maior, grupo de pessoas encarregadas de determinados
setores, de forma sinérgica e eficaz para se atingir o estado final desejado
estabelecido pelo responsável pela missão. Nesse sentido, a Operação Acolhida
ocorre com a Chefia do Centro de Coordenação da Operação Acolhida a cargo do
Exército

Brasileiro.
De acordo com o Manual de Planejamento e Emprego da Inteligência Militar,

de 2016, deve-se verificar a quantidade de deslocados, localização e fluxos prioritários
ao analisar a dimensão humana no contexto de fatores operacionais que subsidiarão
o entendimento do problema militar em evidência. Como cerne da Operação Acolhida,
os venezuelanos desassistidos são estudados frequentemente com ênfase nas
considerações civis dos fatores de decisão da FT Log Hum – RR, o que norteia o
cumprimento da decisão presidencial.
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É igualmente essencial a compreensão da cultura organizacional de órgãos
governamentais

e

não

governamentais

nas

operações

em

ambiente

interagências. Estes conceitos estão associados ao “modus operandi” das diferentes
organizações presentes na FT Log Hum RR. Com o objetivo de obter unidade de
esforços entre todos os vetores participantes da operação, é crucial conhecer essas
culturas para a construção da confiança mútua, entendimento da situação e tomada
de decisões, conforme o Manual de Planejamento e Emprego da Inteligência Militar,
de 2016.
Atualmente, as operações militares ocorrem em um ambiente de caos e
incerteza, inserido em uma interação humana contínua. Com o objetivo de diminuir as
incertezas e ordenar a condução das operações, as atividades de assuntos civis
deverão ser cuidadosamente planejadas e executadas, de modo a abreviar os pontos
de fricção entre a população civil e a força militar. A assistência humanitária, o controle
de refugiados e deslocados, a coordenação das agências civis governamentais
(operações interagências) e das Organizações Não governamentais (ONG) são
exemplos de requisitos para o mundo contemporâneo, sob amplos espectros, de
acordo com Brasil (2016).
O termo interagências deriva, então, da parceria e sinergia de esforços
envolvendo órgãos governamentais e não governamentais, podendo ser nacionais
e/ou internacionais, estruturados para alcançar objetivos políticos e estratégicos de
interesse nacional, harmonizando culturas e esforços diversos, em resposta a
problemas complexos, adotando ações coerentes e consistentes, de acordo com o
Manual de Operações Interagências, do Ministério da Defesa, 2012.
No entanto, de acordo com Cardoso, Barp, e Neto (2017), o modelo brasileiro
para operações interagências tem necessidade de aperfeiçoamentos. Em relação aos
órgãos de segurança pública destinados à atuação em região de fronteira, por
exemplo, destaca-se um universo complexo. Há muitos órgãos envolvidos, cada um
com diretrizes próprias e múltiplas atribuições em diversas linhas de ação. As
evidências demonstram que os domínios institucionais são preponderantemente
autônomos, em especial para a realização das atividades inerentes ao controle de
fronteiras.
O estabelecimento de regras impositivas de compartilhamento de informações
e recursos materiais interagências pode criar o respaldo normativo para ações
específicas (CARDOSO; BARP; NETO, 2017, p.18). Porém, não basta regular as
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ações que devem ser seguidas. A fim de aproveitar as múltiplas capacidades das
agências, é necessária uma unidade de esforços que se reforcem mutuamente, em
permanente sinergia. Atingir o consenso é uma meta audaciosa que precisa existir em
um ambiente interagências, pois se trata de uma opinião coletiva. Almejar o consenso
é, provavelmente, um dos aspectos mais importantes para se alcançar a cooperação
interagências. Por isso, é preciso privilegiar e reforçar os canais de interlocução entre
as representações regionais das agências, como simpósios e seminários sobre as
atividades dos órgãos, cursos para difusão das capacidades técnicas dos órgãos e
reuniões periódicas de trabalho sobre determinado tema para compartilhamento de
informações atualizadas (CARDOSO; BARP; NETO, 2017, p.18).
A FT Log Hum RR está sendo uma oportunidade de aprimoramento dos
procedimentos necessários para a condução das operações interagências,
capacitando as instituições envolvidas, tal como descrito abaixo:
Uma infraestrutura de capacitação interagências, apoiada por espaços em
órgãos e agências federais, pode configurar-se como um dos principais
alicerces para o desenvolvimento de uma melhor cooperação interagência e,
consequentemente, para uma maior eficiência na execução das atividades
de inteligência. Deve haver uma doutrina de referência, amplitude na
capacitação de pessoal, treinamento rigoroso e avaliação focalizada. Na
verdade, os resultados das avaliações devem realimentar o sistema para o
refinamento da doutrina, repetindo-se esse ciclo ao longo do tempo. É tempo
de todo o governo brasileiro considerar a capacitação interagências de forma
mais realista, aproveitando a infraestrutura já existente, pois a segurança do
Brasil pode depender disso (JOSÉ C. DE ARAÚJO NETO, WILSON J. BARP
e LUIS F. C. E CARDOSO, 2017)

Conforme entrevista realizada com o Cel Silva Azevedo (2019), do Comando
Logístico do Exército, a Força-Tarefa Logística Humanitária se encontra com o efetivo
total de

aproximadamente

550 militares,

envolvendo

as três FA,

sendo

aproximadamente 90% provenientes do Exército Brasileiro. As atividades ocorrem em
coordenação com Órgãos Governamentais (OG), Organismos Internacionais (OI) e
Organizações Não Governamentais (ONG). No município de PACARAIMA-RR, há o
Posto de Recepção e Identificação (PRI), o Posto de Triagem (P Trg), o Posto de
Atendimento Avançado (PAA), a Área de Apoio (AAp), o Abrigo Janokoida e o
Alojamento BV-8. Na cidade de BOA VISTA-RR, A FT Log Hum – RR opera 10
abrigos, uma Área de Interiorização (Rondon II), uma Área de Apoio, um Posto de
Triagem, um Posto de Informação, Guarda-Volumes e Área de Pernoite, sendo estas
três últimas estruturas localizadas na área contígua à Rodoviária Internacional de Boa
Vista (Fig 5).

32
A Base de Apoio Logístico do Exército é uma das principais Organizações
Militares de suporte na geração da força militar a ser empregada pelo Ministério da
Defesa (MD) na Operação Acolhida. Nesse sentido, Esta Grande Unidade Logística,
diretamente subordinada ao Comando Logístico do Exército (COLOG), aperfeiçoa e
demonstra suas capacidades logísticas, em um cenário interagências e com caráter
humanitário (CAIAFA, 2018).
Figura 5 - Concepção Geral da Operação Acolhida

Fonte: Oliveira, 2018.

3.3 INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OPERAÇÃO ACOLHIDA

Na Op Acolhida estiveram envolvidas diversas agências. Dentre as que se
destacam, estão enumeradas as (cinco) 05 abaixo e organizadas quanto aos
diferentes grupos de classificação (TONIOLO, 2018):
1. Órgãos Federais: Receita Federal; Agência Brasileira de Inteligência; Força
Nacional do Sistema Único de Saúde; e Sistema de Vigilância Agropecuária
Internacional.
2. Órgãos Estaduais: Governo de Roraima (RR); Companhia de Água e
Esgoto de Roraima (CAER); Eletrobrás, Corpo de Bombeiros/Def Civ e Coordenadoria
Geral de Vigilância em Saúde de RR.
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3. Órgãos Municipais: Prefeitura Municipal; Secretaria Municipal de Obras;
Guarda Municipal de Boa Vista, Secretaria de Ação Social e Conselho Tutelar.
4. Segurança Pública: Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Força
Nacional de Segurança; Polícia Militar RR e Polícia Civil RR.
5. Organismos Internacionais: Alto Comissariado das Nações Unidas
(ACNUR); United States Agency for International Development/Office of U.S.
Foreign

Disaster

Assistance

(USAid/OFDA);

Organização

Internacional

de

Migração (OIM); United Nations Population Fund (UNFPA); e Associação de
Voluntários para o Serviço Internacional – Itália (AVSI).
6. ONG: Fraternidade Federação Humanitária Internacional; Fundação
Pan-americana para o Desenvolvimento; Fraternidade sem Fronteiras; Telecom
sem Fronteiras (França), Pirilampos, Associação de Bem com a vida, Cia Cultural Bola
de Meia, Ação do Coração, Instituto Gente Amazônica e Ação do Coração.
7. Entidades: Igreja Católica (Paróquia N Sra Consolata); Igreja Metodista;
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons); Cruz Vermelha
Internacional; Rotary Clube Internacional; ADRA - Associação dos Adventistas;
Cáritas Brasileira e Exército da Salvação.
Verifica-se, além da grande quantidade de agências participantes, a grande
diversidade entre elas, aumentando o desafio para a integração, unidade de comando
e comando e controle.

3.4 COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO

De acordo com entrevista realizada com o Cel Silva Azevedo (2019), do
COLOG, em relação às ações desempenhadas pelos integrantes da Operação
Acolhida, há a observância da atuação conjunta, em um ambiente interagências, das
Instituições mencionadas anteriormente. A atuação da tropa no ambiente
interagências tem a sinergia com estes órgãos e agências. As dificuldades com os
diferentes processos e culturas organizacionais são superados pela habilidade do
militar brasileiro de se adaptar a novas regras, condicionantes e até mesmo ao idioma
estrangeiro.
Os planejamentos das ações a serem executadas são centralizados com
Estado-Maior Conjunto da FT Log Hum - RR, contudo as execuções são
descentralizadas. Cada estrutura atua conforme um Programa Operacional Padrão,

34
que padroniza as ações a serem executadas. O Programa é atualizado diante de
alterações no transcorrer da missão e há a adequação para a continuidade do
cumprimento das missões atinentes à Operação Acolhida (AZEVEDO, 2019).
Figura 6 – Composição do EM Cj em Ambiente Interagências

Fonte: FT Log Hum – RR (2019) e Oliveira (2019)

Conforme Duarte (2019), o planejamento inicial para a Operação Acolhida
norteou a utilização inicial das instalações do Exército Brasileiro e da Força Aérea
Brasileira, localizadas na região de Boa Vista e de Pacaraima. Para isso, levou em
consideração a concentração dos imigrantes venezuelanos desassistidos e a
localização das sedes dos principais órgãos federais e estaduais envolvidos na
Operação. Sendo assim determinou que o Posto de Comando da FT Log Hum seria
em Boa Vista e em Pacaraima haveria uma base desdobrada.
O aprimoramento da coordenação e da cooperação dos agentes participantes
de operações interagências na Operação Acolhida é constante, destacando-se a
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liderança do Exército Brasileiro diante das demais FA, agentes de segurança pública
e outros atores nacionais e internacionais, de acordo com o Projeto Pró-Defesa IV
(2019).

3.5 AÇÕES DA OPERAÇÃO ACOLHIDA EM PACARAIMA
De acordo com o Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas
Migratórias (ICMPD), a criação do município de Pacaraima se coincide com o
processo de definição das fronteiras brasileiras na porção norte do território nacional:

A história do município de Pacaraima está ligada à demarcação da fronteira
com a Venezuela pelo Exército Brasileiro, originando-se em torno do marco
conhecido como BV-8, portal de entrada para o Brasil a partir daquele país.
No entanto, a colonização intensificar-se-ia com a farta chegada de
brasileiros, principalmente oriundos da Região Nordeste, atraídos pelo sonho
do enriquecimento fácil com o garimpo. A livre mobilidade interfronteiriça
tornou necessário oficializar a demarcação e o resguardo daquela fronteira.
Antes conhecida como Vila Pacaraima, ou simplesmente BV-8, adotando-se
o nome do marco, a vila era parte do então Território Federal de Roraima,
atual Estado de Roraima. (ICMPD, 2015, p. 124)

Conforme Duarte (2019), Pacaraima é situada na fronteira entre o Brasil e a
Venezuela, sendo a BR-174 a única via pavimentada que permite entrada para o
Brasil. Este munícipio foi criado em 17 de outubro de 1995, por desmembramento do
município de Boa Vista. Sua localização é na região norte de Roraima, com uma
distância de 212 km da capital do estado e possui uma área territorial de 8.028 km²,
segundo o IBGE (2019). Ao Sul, o limite é o município de Boa Vista; a Leste, os
municípios de Normandia e Uiramutã (Terra Indígena Raposa/Serra do Sol); a Oeste,
Amajari; e a Norte, Santa Elena do Uairén, na República Bolivariana da Venezuela.
Ainda, segundo o IBGE (2019) a população estimada em 2018 era de 15.580
pessoas, com uma densidade demográfica de 1,30 hab/km². Em termos de economia,
o salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2016 era de 1,8 salários
mínimos com um PIB per capita de R$ 13.547,30. Em termos de saúde no ano de
2009, conforme dados mais atuais disponíveis no site do IBGE, o município contava
com 66 estabelecimentos de saúde ligados ao SUS.
Segundo informações obtidas no COLOG, até o início das operações, a
localidade já dispunha de um pelotão especial de fronteira, cujas instalações deram
início a montagem das estruturas pela FT Log Hum - RR. Cabe destacar as seguintes
instalações em Pacaraima: o reforço do Pelotão Especial de Fronteira; a Área de
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Apoio; o Posto de Recepção e Identificação, o Posto de Triagem; o Abrigo Janakoida
e o Alojamento BV8.
Figura 7: Visão aérea de algumas das estruturas montadas em Pacaraima - RR
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Fonte: AZEVEDO, 2019

Há uma Base de Apoio, cuja estrutura foi montada para coordenar as missões
recebidas pelo comando da FT Log Hum – RR, onde 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 com seu Estado-Maior.
Localiza-se dentro das instalações do Pelotão Especial de Fronteira de Pacaraima –
RR (PEF).
Além disso, o PEF recebeu reforço, tratando-se de um efetivo de militares
destinados a reforçar o pelotão que está na fronteira. O PEF de Pacaraima apoia
diretamente a execução das atividades previstas na Operação Acolhida, com o intuito
de contribuir para o bom andamento da missão, segundo Azevedo, 2019.
Outra instalação é o Posto de Recepção e Identificação (PRI), que é montado
para controlar o fluxo de imigrantes e para onde os venezuelanos interessados podem
obter documentação, alimentação e apoio sanitário. De maneira que o desassistido
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possa ser atendido com a vacinação prevista, primeiros socorros, ligação telefônica
exterior e acesso a 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 União.
Está sob o comando de 01 (um) oficial superior, 02 (dois) ST/Sgt e 05 (cinco) Cb/Sd.
Em seguida, os venezuelanos desassistidos seguem para o Posto de Triagem
(P Trig). Esta estrutura é destinada para que os estrangeiros sejam revistados e
inspecionados, passando por um pré-registro de regularização e cadastro de
imigrante. Depois, medidas associadas às questões logísticas aplicadas aos
venezuelanos e, que envolvem diferentes agências, serão exploradas no capítulo
seguinte. O P Trig está sob o comando de 01 (um) Of Superior, 04 (ST/Sgt) e 10
(Cb/Sd).
Os abrigos existentes em Pacaraima serão explorados no próximo capítulo,
cujo a ênfase será a logística presente nesta operação. As instalações destinadas aos
abrigos de venezuelanos localizadas em Pacaraima são essenciais para controlar o
acesso de estrangeiros no Brasil, principalmente aqueles interessados em refúgio ou
residência temporária.
Para fins de coordenações necessárias, são realizadas reuniões semanais, ou
mesmo inopinadas, do Cmt da FT Log Hum - RR, por intermédio do Cmt da Base de
Apoio, com os representantes das diversas agências atuantes, com o intuito de
otimizar os trabalhas na busca por uma maior sinergia entre todos. Estas reuniões são
de fundamental importância para a operação (AZEVEDO, 2019). Destaca-se a
dificuldade de legislação específica que aborde o tratamento a ser dado aos
desassistidos indígenas pois, segunda a legislação brasileira atual, eles não são
considerados indígenas no Brasil. Para suprir a esta demanda, FT Log Hum - RR tem
buscado solucionar esta questão com a atuação constante da sua assessoria jurídica.
O fluxo de venezuelanos na fronteira entre o Brasil e a República Bolivariana
da Venezuela em Pacaraima é uma das missões da FT Log Hum – RR, promovendo
o ordenamento da fronteira por meio das estruturadas mencionadas neste subitem e
da ação de diferentes agências neste processo.
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3.6 AÇÕES DA OPERAÇÃO ACOLHIDA EM BOA VISTA
O município de Boa Vista é a capital do estado de Roraima. Possui uma área
de 5.687 km² e suas principais distâncias são: cerca de 750 km de Manaus, 133 km
de Lethem - República Cooperativa da Guiana e 232 km de Santa Elena de Uairén República Bolivariana da Venezuela. Conforme observado no IBGE (2019), dispõe de
uma população estimada para o ano de 2018 de 375.374 pessoas, apresentando uma
densidade demográfica de 49,99 hab/km². Em relação ao trabalho e economia, o
mesmo instituto mostra que o salário médio mensal dos trabalhadores formais em
2016 na capital era de 3,4 salários mínimos, com um PIB per capita R$ 24.852,52.
Quanto à saúde, no ano de 2009, conforme dados mais atuais disponíveis no site do
IBGE, o município de Boa Vista possuía 71 estabelecimentos de saúde do Sistema
Único de Saúde.
De acordo com o Cel Silva Azevedo, do COLOG, a base da FT Log Hum-RR
está localizada dentro da área da 1ª Bda de Inf Sl, sob o comando de um General de
Divisão e conta com seu Estado-Maior Conjunto Interagências, que planeja e emana
as ordens para o cumprimento da missão.
Figura 8 – Vista Aérea da Base de Apoio de Boa Vista – RR

Fonte: AZEVEDO, 2019.

De acordo com Duarte (2019), a FT Log Hum - RR previu o controle do trânsito
de imigrantes em Boa Vista-RR por meio da instalação de uma única estrutura voltada
para a Recepção, Identificação e Triagem, ao lado da sede da Polícia Federal. Neste
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local, atividades similares às das instalações de Pacaraima-RR são desenvolvidas
nesta estrutura, com a participação de inúmeras agências.
Em Boa Vista, ocorrem as fases de abrigamento e do processo de
interiorização das atividades inerentes à FT Log Hum - RR, que serão explorados no
capítulo seguinte, com ênfase nos aspectos logísticos que afetam a Operação
Acolhida.
A FT Log Hum – RR emprega a conjugação dos esforços de diferentes culturas
organizacionais, com valores e formação de quadros diferentes. Há grande
complexidade nessas relações entre grupos tão heterogêneos. No entanto
(AZEVEDO, 2019), percebe-se que não foram identificadas grandes dificuldades no
trabalho das operações recentes. A ligação estabelecida entre os elementos do
Exército e os integrantes das agências civis ou militares está ocorrendo bem. Além
disso, há o reconhecimento por parte das agências da qualidade do trabalho
desenvolvido pelo Exército na condução do Centro de Operações no que diz respeito
a coordenação e cooperação exigidas em sinergia com a flexibilidade e a
adaptabilidade dos efetivos militares empregados.
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4. OS DESAFIOS LOGÍSTICOS DA FT LOG HUM – RR NO ORDENAMENTO DA
FRONTEIRA, NO ABRIGAMENTO E NA INTERIORIZAÇÃO DE VENEZUELANOS

Prontidão, presença nacional e dedicação exclusiva dos integrantes da
profissão militar são alguns dos fatores que fundamentam a aplicação da logística
militar inicialmente na Operação Acolhida.
Em entrevista ao Cel Pinho (2019), que exerceu a função de Comandante do
1º Batalhão Logístico de Selva, em Boa Vista-RR, no biênio 2017/2018, a limitação do
envolvimento das outras agências no início da Operação Acolhida era notável. De uma
maneira geral, os representantes das inúmeras agências participantes das reuniões
de coordenação junto à FT Log Hum – RR não tinham autonomia ou autoridade para
decisões de apoio por parte das agências. Dessa forma, a disponibilidade de pessoal
e ações destinadas à estruturação da Operação Acolhida foram realizadas pelos
militares integrantes da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, desdobrando a logística
militar.

4.1 ESTRUTURA LOGÍSTICA DO ESTADO DE RORAIMA E A CHEGADA DE
VENEZUELANOS

O fluxo de venezuelanos aumentou a partir de 2016, e trouxe grandes impactos
para os serviços públicos do estado de Roraima, com destaque para as cidades de
Pacaraima e Boa Vista. O maior número de imigrantes ampliou a demanda local por
assistência social, saúde e segurança, alterando a rotina das cidades e de suas
populações; exposto no Relatório Trimestral, de Maio de 2018, do Comitê Federal de
Assistência Emergencial.
A realidade migratória de venezuelanos ao Estado de Roraima gerou
consequências a sua estrutura logística existente. Segundo o IBGE (2019), a
população estimada para 2018 foi de 576.568 pessoas, com considerável crescimento
ao compará-la ao censo de 2010 que identificou 450.479 pessoas. Conforme o
relatório de fluxo migratório da Polícia Federal (2018), como representado na figura
abaixo, houve o aumento da imigração venezuelana em território brasileiro,
permanecendo 98.437 imigrantes venezuelanos no Brasil.

41
Figura 9 – Fluxo de entrada e saída de venezuelanos no Brasil.

Fonte: Polícia Federal (2018).

A entrada em demasia de desassistidos venezuelanos em Roraima evidenciou
a desestruturação de moradias. No início do ano de 2018, inúmeros venezuelanos
ocupavam praças de Boa Vista, estabelecendo-as como local de moradia. Desse
modo, o aumento populacional comprometeu a estruturação logística-urbana de Boa
Vista. Esta situação diminuiu com a implantação da Operação Acolhida, por meio de
postos de recepção, triagem, abrigos e a oportunidade da interiorização no Brasil.
Além disso, de acordo com DUARTE (2019), no que diz respeito à estrutura
logística de transportes, os principais modais utilizados para a saída do Brasil foram a
via terrestre usufruída por 66.024 venezuelanos, seguida da via aérea com 32.413
venezuelanos. A rodovia BR 174, que liga Pacaraima – RR situada na fronteira com a
Venezuela até Manaus – AM, é a mais empregada. Quanto ao modal aéreo, Boa Vista
– RR dispõe de aeroporto internacional, que muito contribuiu para a saída dos 32.413
venezuelanos registrados pela Polícia Federal.
Quanto à estrutura destinada à educação, relacionada às logísticas de
instalações de ensino, efetivo de corpo docente e alimentação; a chegada dos
venezuelanos alterou consideravelmente a situação existente. Segundo o IBGE
(2019), em 2017, registraram-se 93.652 matrículas no ensino fundamental e 22.838
matrículas no ensino médio.
Desse modo, abaixo, há um quadro que elenca o quantitativo de alunos
venezuelanos nas escolas municipais de Boa Vista – RR, aumentando em 1064% e
estrangulando a capacidade de ensino do município, segundo o relatório trimestral,
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de Maio 2018, do Comitê Federal de Assistência Emergencial (CFEA), baseado em
dados do Ministério da Educação.
Quadro 01 – Quantidade de alunos venezuelanos existentes na rede municipal de ensino.

Fonte: Relatório trimestral, de Maio 2018, do (CFEA).

Em relação à segurança pública, o fluxo migratório de venezuelanos para
Roraima sensibilizou a estrutura do Estado. O aumento de incidências de problemas
é notável no gráfico abaixo, da Polícia Civil de RR (2018), o que exigiu alterações na
capacidade logística de prover a segurança pública do Estado, culminando com o
decreto que amparou a criação da Operação Acolhida para controlar as principais
causas das infrações.
Figura 10 – Quantidade e tipo de infrações mais comuns praticadas por venezuelanos em RR.

Fonte: Polícia Civil de Roraima (2017)

Quanto à saúde, o intenso fluxo migratório de venezuelano para Roraima
também acarretou consequências negativas. Segundo o relatório do CFAE (2018),
baseado em dados do Ministério da Saúde, nota-se baixa cobertura vacinal entre os
venezuelanos imigrantes e alta incidência de doenças endêmicas, tais como: difteria,
dengue, malária, chikungunya, febre amarela e tuberculose. Além do mais, 72,7% da
população venezuelana perdeu, em média, 8,7 quilos em 2017, e 15% das crianças
estão abaixo da faixa de peso ideal, sendo que em 2009 esse número era de 3%.
Pode-se verificar que as Unidades Básicas de Saúde da capital Boa
Vista foram as que mais sofreram com a sobrecarga da imigração venezuelana, pois
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o número de atendimentos passou de 32.536 entre os anos de 2014 a 2017 para
85.666 somente no primeiro semestre do ano de 2018, de acordo com Duarte (2019).
Tais informações são baseadas em boletins epidemiológicos da Coordenadoria Geral
de Vigilância de Saúde (2018) e exposto na imagem abaixo.
Quadro 02 – Comparação dos atendimentos a venezuelanos nas unidades de saúde dos
municípios de Boa Vista e Pacaraima entre os anos de 2014 a 2017 com o 1º semestre de 2018.

Fonte: Duarte (2019)
O surto de sarampo também se iniciou em fevereiro de 2018, em Roraima,
diante da entrada em massa de venezuelanos no Estado, comprometendo o controle
sanitário desta doença. Atualmente, de acordo Barbosa (2019), Roraima já registra
357 casos de sarampo, havendo 181 casos somente em Boa Vista, capital do Estado.
Esta informação é ratificada pelo Relatório Anual de Epidemiologia de Roraima, de
2018.

4.2 O ORDENAMENTO DA FRONTEIRA

A cidade de Pacaraima e as suas adjacências constituem os espaços físicos
essenciais para o ordenamento da fronteira com a Venezuela após o aumento do fluxo
migratório.
Diante das instalações estabelecidas para o controle da fronteira e seu
ordenamento, destacam-se: Base de Apoio, Reforço ao 3º Pelotão Especial de
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Fronteira, Posto de Recepção e Identificação (PRI), Posto de Triagem (P Trig), e
Abrigos/Alojamentos. As funções logísticas suprimento, engenharia e saúde
destacam-se nesta etapa inicial, em atendimento à população proveniente da
Venezuela. A sequência para o ordenamento da fronteira segue o fluxograma abaixo:
Figura 11:Fluxograma do ordenamento da fronteira

Fonte: Cel Silva Azevedo (Compêndio Op Acolhida)

Dando continuidade ao que já foi exposto no capítulo anterior, em que se
destacaram as características da FT Log Hum em Pacaraima, cabe maior ênfase ao
Posto de Triagem (P Trig). De acordo com o Cel Silva Azevedo (2019), o P Trig conta
com salas e áreas comuns que são destinadas à inspeção médica, à segurança e às
demais agências em operação, tais como: a Comissão Internacional da Cruz
Vermelha (CICV), ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
(ACNUR), a Agência das Nações Unidas para Migrações (OIM), a Receita Federal, a
Polícia Federal, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o Fundo das Nações
Unidas para as Atividades Populacionais (UNFPA), o Ministério dos Direitos
Humanos, a Unidade de Vigilância Agropecuária Internacional (VIGIAGRO), a Polícia
Federal, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Ministério da
Saúde
O cadastro dos imigrantes é feito por meio de biometria, preparação
documental para regularização migratória com a ACNUR. Há imunização realizada
pelo Ministério da Saúde e atendimentos médicos no Posto de Atendimento Avançado
(PAA). Regulariza-se a situação migratória dos venezuelanos por meio da Polícia
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Federal. Há emissão de CPF pela Receita Federal. A UNICEF proporciona atividades
para as crianças. A estrutura logística montada no município de Pacaraima funciona
desde junho de 2018.
Figura 12 – Vista aérea do Posto de Triagem (P Trig) – Pacaraima – RR

Fonte: Cel Silva Azevedo (2019)

Em Boa Vista também há estrutura similar, desde setembro de 2018. Ambas
possuem estruturas logísticas para comportar diferentes servidores federais e
profissionais de organismos internacionais.
No ordenamento de fronteira, destacam-se as funções logísticas suprimento e
saúde, aplicando controle minucioso da entrada de migrantes provenientes na
fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Na segunda função logística mencionada, a
imunização é essencial para que não ocorra epidemias e novas de doenças no Brasil.

4.3 O ABRIGAMENTO

Os abrigos dão pleno suporte aos imigrantes, enfatizando inúmeras funções
logísticas, com destaque para a engenharia, pois disponibiliza água e a infraestrutura
adequada. O 6º Batalhão de Engenharia de Construção, sediado em Boa Vista, esteve
diretamente envolvido na montagem dos abrigos de Pacaraima e Boa Vista.

46
4.3.1 Abrigos em Pacaraima

Há o total de dois abrigos, sendo um deles destinado a apoiar os imigrantes
indígenas provenientes dos P Trig. Nestas acomodações há apoio em alimentação,
pernoite, instalações sanitárias, visita médica, lavanderia e coleta de lixo, de acordo
com informações obtidas com o Cel Silva Azevedo (2019), do COLOG.
Um dos abrigos em Pacaraima é o Janakoida, que atende às demandas de
apoio logístico de transporte, alimentação, saúde e segurança dos imigrantes
venezuelanos indígenas oriundos da etnia WARAU. A capacidade deste abrigo é de
500 pessoas, estando sob a participação integrada da FT Log Hum RR, da
Fraternidade Humanitária Internacional, da Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social
(SETRABES - RR) e da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
(Mórmons). Há visita médica diária. Adequações são feitas frequentemente, visando
à preservação dos hábitos dos indígenas e desenvolvimento educacional das
crianças, tais como a existência de redários e salas de aula para as crianças, de
acordo com a Assessoria de Comunicação Social da FT Log Hum RR.
Figuras 13 e 14 – Abrigo Janakoida – Pacaraima – RR

Fonte: FT Log Hum RR

O segundo abrigo em Pacaraima consiste em um alojamento, denominado
BV8, sendo de caráter temporário. Ele é usado para atender a demanda dos
venezuelanos que estão em trânsito para a capital Boa Vista – RR e tem capacidade
de atender cerca de 500 pessoas por dia.
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4.3.2 Abrigos em Boa Vista
Os abrigos são estruturas montadas que se destinam a apoiar os imigrantes
indígenas e não-indígenas provenientes dos P Trig, de Pacaraima ou de Boa Vista. O
transporte destes migrantes venezuelanos caracteriza importante função logística,
pois a distância de Pacaraima para a Boa Vista não é pequena e demanda
planejamento e execução detalhados. Nestas acomodações, há apoio em
alimentação, pernoite, instalações sanitárias, visita médica, lavanderia e coleta de lixo.
Cada local possui um público específico e com características específicas, de maneira
a estarem subdivididos em grupos homogêneos com gênero similar, etnia e classe
sociais, de acordo com informações obtidas em entrevista ao Cel Silva Azevedo
(2019), do COLOG.
O número de abrigos em Boa Vista é 11 (onze), de acordo com dados da
Operação Acolhida, de 09 de agosto de 2019, conforme a imagem abaixo:
Figura 15 – Quantidade de vagas ocupadas em 09AGO19 e capacidade máxima de cada abrigo de

Boa Vista – RR.
Fonte: Azevedo (2019).

O abrigo Latife Salomão possui imigrantes desassistidos com as seguintes
características: homossexuais de ambos os sexos, homens solteiros, mulheres
solteiras e famílias com filhos menores de 18 anos como público alvo, conforme
entrevista realizada com o Cel Silva Azevedo (2019). A ACNUR é a unidade gestora,
oferecendo visita médica diária e refeições prontas. A logística é evidenciada com a
padronização das atividades de entrada e saída dos imigrantes desassistidos,
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segurança interna e externa e demais ações que evolvem a convivência em
coletividade como a lavanderia, comércio, lazer e distribuição de alimentos.
Figuras 16 e 17 – Visões aérea e interna do Abrigo Latife Salomão, em Boa Vista – RR.

Fonte: Azevedo (2019).

O abrigo Pintolândia é área de acolhimento dos imigrantes com mais tempo de
funcionamento em Boa Vista - RR. Segundo DUARTE (2019), este abrigo tem como
marco de criação o dia 27 de dezembro de 2016, prestando medidas de assistência
emergencial para acolhimento de imigrantes indígenas provenientes da Venezuela,
que se encontram em situação de vulnerabilidade. As famílias indígenas são das
etnias warao e eñepa. Para o cumprimento desse objetivo, é realizado apoio logístico
em transporte, alimentação e saúde, bem como suporte para o processo de
interiorização.
Devido à cultura, o indígena confecciona sua própria refeição. Os gêneros são
fornecidos e coordenados pela FTLogHum-RR, segundo o Cel Silva Azevedo (2019).
Logo, a alimentação é confeccionada no próprio abrigo, após o recebimento de
gêneros da 1ª Bda Inf Sl e de pães da ALA 7 (Força Aérea Brasileira, Base Aérea de
Boa Vista - RR), denotando a funções logísticas suprimento e transporte. A
administração do abrigo é uma conjunção de esforços entre a FT Log Hum e a ONG
Fraternidade Federação Humanitária Internacional (FFHI).
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Figuras 18 e 19 – Vistas aérea e interna do Abrigo Pintolândia – Boa Vista – RR

Fonte: Azevedo (2019).
:

O abrigo Hélio Campos está montado dentro das instalações da Entidade
Fraternidade Sem Fronteiras, de Boa Vista – RR. Começou a funcionar no dia 9 de
dezembro de 2017, conforme exposto por DUARTE (2019). O público alvo são
famílias de imigrantes desassistidos. A condução das ações logísticas dá-se por meio
da FT Log Hum RR e a ONG Fraternidade Sem Fronteiras.
Figuras 20 e 21 – Vistas aérea e interna do Abrigo Hélio Campos – Boa Vista - RR

Fonte: Azevedo (2019).

O abrigo Tancredo Neves, sediado no bairro do Caimbé, é uma das áreas de
acolhimento de imigrantes mais antigas de Boa Vista, tendo com data de criação o dia
30 de outubro de 2017, de acordo com Duarte (2019). Nessa época, o efetivo de
venezuelanos ultrapassava 800 (oitocentas) pessoas, distribuídas entre homens,
mulheres e crianças. Atualmente, comporta aproximadamente trezentas pessoas.
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Figuras 22 e 23 – Vistas aérea e interna do Abrigo Tancredo Neves – Boa Vista – RR

Fonte: Azevedo (2019).

O abrigo Jardim Floresta iniciou suas atividades em 21 de março de 2018, às
margens da BR 174, com a finalidade de atender famílias inteiras de imigrantes, de
acordo com DUARTE (2019). A alimentação é confeccionada e distribuída pela ALA
7 (FAB), enquanto que sua administração é resultado de um trabalho conjunto entre
a FT Log Hum e a ONG Norwegian Refugee Council (NRC).
Já, a administração do abrigo Nova Canaã é uma parceria entre a FT Log Hum
e a ONG Fraternidade Federação Humanitária Internacional, segundo Duarte (2019).
A confecção e a distribuição das refeições para atender a demanda diária das famílias
acolhidas neste abrigo são de responsabilidade da empresa contratada ISM.
Localizado à retaguarda da Paróquia Nossa Senhora da Consolata, o Abrigo
São Vicente dispõe de uma capacidade em atender aproximadamente 378 imigrantes,
sendo vocacionado para o abrigamento de famílias. Suas atividades iniciaram-se em
3 de abril de 2018. Quanto à logística das refeições, os gêneros são fornecidos pela
1ª Bda Inf Sl. Em seguida, a Igreja Consolata prepara e distribui as comidas. A
administração do abrigo ocorre em conjunto entre a FT Log Hum e a ONG italiana
Associação de Voluntários para o Serviço Internacional.
A administração do abrigo Santa Tereza é de responsabilidade da FT Log Hum
em coordenação com a ACNUR, de acordo com o Cel Silva Azevedo (2019). A
alimentação é preparada e distribuída pela empresa contratada ISM, perfazendo cerca
de 1.196 refeições diárias. O público-alvo é, prioritariamente, de homens
desacompanhados.
Os abrigos situados no Setor Militar Marechal Rondon em Boa Vista – RR estão
nas áreas próximas da sede da FT Log Hum RR e do Comando da 1ª Bda Inf Sl. Eles
foram construídos ao lado da sede da Polícia Federal, sendo três abrigos que visam
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a atender a demanda crescente por vagas em função do aumento do fluxo migratório
venezuelano, bem como preparar as famílias para o projeto de interiorização as outras
Unidades da Federação.
Em julho de 2018, o primeiro dos três abrigos localizados próximos ao Setor
Militar Marechal Rondon foi disponibilizado. O Rondon I apresenta uma capacidade
de abrigamento de 770 vagas, sendo voltado para famílias. A alimentação constitui
1.940 refeições entre café, almoço e jantar, são elaboradas e distribuídas por empresa
contratada, conforme Duarte (2019)

Figura 24 - Complexo do Setor Militar Marechal Rondon em Boa Vista – RR

Fonte: Duarte (2019)

O Abrigo Rondon II é a última etapa a ser cumprida pelos imigrantes que
seguem para outros destinos do Brasil em busca de condições melhores de vida. Sua
inauguração ocorreu em 9 de setembro de 2018. Em agosto de 2019, sua capacidade
era de 600 imigrantes, de acordo com relatório da FT Log Hum RR (2019), sendo
utilizado como uma área de espera para a interiorização dos imigrantes que já
passaram pelo processo de triagem e seleção. Em termos de alimentação para
atender os abrigados, a demanda diária é de cerca de 1.851 refeições, divididas entre
café, almoço e jantar, considerando que todas a alimentação é preparada e fornecida
por empresa contratada.
Por fim, o abrigo Rondon III foi o último abrigo a ser inaugurado, o que
aconteceu em 21 de outubro de 2018, possuindo uma capacidade de 1.136
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imigrantes. Sua demanda diária é de cerca de 3.038 refeições, divididas entre café,
almoço e jantar, e todo esse volume é preparado e fornecido por empresa contratada,
de acordo com relatório da FT Log Hum RR.
Além disso, junto à Rodoviária Internacional de Boa Vista – RR, estabeleceuse uma estrutura composta de: Posto de Informações, Guarda Volumes e Área de
Pernoite de Boa Vista – RR. Ela foi montada em 21 de setembro de 2018 para atender
os imigrantes venezuelanos que ainda se encontram desassistidos em território
brasileiro e, também, realizar ordenamento daquela área. A alimentação dos
imigrantes que ficam na Área de Pernoite ocorre por meio de doações, segundo
entrevista com Cel Silva Azevedo (2019). Em 09 agosto de 2019, houve 987 migrantes
que usufruíram desta estrutura no terminal rodoviária, durante o pernoite. Assim
sendo, o fluxo de venezuelanos continua aumentando e as funções logísticas são
cada mais demandadas, o que sufoca a estrutura disponível no estado de Roraima.

4.3.3 Abrigo/Alojamento em Manaus - AM

O abrigamento em Manaus está em fase de adequação, iniciada em junho de
2019. O Plano Operacional Nr 02, ativação da Base Manaus (MOp 011-D
Intensificação nas ações de interiorização, de 25 JUN 19) que regula as
condicionantes, segundo informações obtidas junto à FT Log Hum RR. Manaus possui
um alojamento de trânsito, destinado à interiorização, devido à facilidade de ligação
por meio aéreo com o restante do Brasil, se comparada à Boa Vista – RR. Além disso,
situação similar ao que ocorre quanto ao alojamento temporário para o pernoite e
alimentação existente na rodoviária de Boa Vista – RR também há em Manaus,
visando à organização dos venezuelanos que lá se estabelecem.

4.4 A INTERIORIZAÇÃO

De acordo com o relatório do Comitê Federal de Assistência Emergencial
(2018), o objetivo principal da interiorização é oferecer maiores oportunidades de
inserção socioeconômica aos imigrantes venezuelanos e reduzir a pressão sobre os
serviços públicos do estado de Roraima. A coordenação é do subcomitê federal para
interiorização, com o apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados e da Organização Internacional para as Migrações (OIM).
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A função logística transporte é que se destaca nesta etapa final da Operação
Acolhida, tendo em vista ao deslocamento dos venezuelanos para o interior do Brasil
por meio do modal aéreo.
Segundo Duarte (2019), a interiorização é também considerada a fase mais
vital para o funcionamento do sistema estruturado pela FT Log Hum RR, pois caso
não ocorra ou seu volume seja inferior que o da entrada diária de migrantes, a
demanda criada agravará ainda mais a crise já instalada no Estado de Roraima. Desse
modo, a interiorização colabora para se evitar o colapso logístico do Estado de
Roraima.
A OIM é a organização responsável pela operacionalização da interiorização, a
partir de Memorando de Entendimento assinado junto à Agência Brasileira de
Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores. Os critérios para interiorização
são: regularização migratória, imunização, avaliação clínica de saúde e assinatura do
termo de voluntariedade. A prioridade é para os imigrantes residentes em abrigos
públicos de Roraima. De acordo com entrevista com o Cel Silva Azevedo (2019),
reuniões de sensibilização do empresariado foram realizadas em diversos pontos do
Brasil para otimizar o processo de interiorização. Os números da interiorização
apresentados na tabela abaixo são referentes ao controle de 09 de agosto de 2019 e
denotam o esforço logístico da FT Log Hum RR e entidades civis nacionais e
internacionais.
Quadro 03 – Quantidade de venezuelanos interiorizados até 09AGO19

Fonte: Azevedo (2019).

4.5 OUTROS DESAFIOS LOGÍSTICOS

Em termos de saúde, de acordo com Duarte (2019), os imigrantes abrigados
em Boa Vista – RR contam com o suporte de ambulâncias, médicos e dentistas da FT
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Log Hum RR, em condições de tratar ou remover os casos mais complexos para as
unidades de saúde com a estrutura adequada.
Conforme a FT Log Hum (2019) foram realizados, no período de 27 de março
de 2018 a 12 de janeiro de 2019, 538 remoções de adultos, 240 remoções pediátricas,
16.916 atendimento de pacientes adultos e 7.012 atendimentos de pacientes
pediátricos. Destaca-se que as ações empreendidas pelo Exército Brasileiro não
teriam o mesmo alcance sem a efetiva participação de outros órgãos na formação do
Comitê Federal de Assistência Emergencial, da FT Log Hum e da imensa gama de
instituições envolvidas no processo de tratamento do fluxo imigratório venezuelano
para o Brasil.
A vacinação também foi intensa desde o início da Operação Acolhida, visando
ao controle de epidemias e ao combate de doenças já erradicadas no Brasil, conforme
figura abaixo:
Quadro 04 – Quantidade de vacinas aplicadas pela FT Log Hum RR

Fonte: Azevedo (2019).

Em relação à administração financeira, a FT Log Hum RR recebeu R$
139.813.978,55 para a execução orçamentária de 2019, de acordo com relatório
obtido em entrevista realizada com o Cel Silva Azevedo (2019). Deste montante, R$
100.454.303,65 estão empenhados, no que diz respeito aos processos de compra e
prestação de serviços à Operação Acolhida.
No que diz respeito à alimentação, inicialmente, constituiu-se um entrave
devido à limitação atingida na confecção das etapas das refeições, envolvendo as
estruturas de cozinha da 1ª Brigada de Infantaria de Selva e da Base Aérea de Boa
Vista da Força Aérea Brasileira (ALA 7). Em seguida, como solução, iniciaram-se as
licitações e, de acordo com relatório da FT Log Hum RR de 09 de agosto de 2019,
houve um total de 16.845 etapas de refeições confeccionadas por dia, sendo 568 por
meio de fornecimento de gêneros pela 1ª Brigada de Infantaria de Selva, 11.002
produzidas pela Empresa ISM e 5.275 produzidas pela Empresa Bandolim.
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5. CONCLUSÃO
Este trabalho buscou apresentar e descrever os frequentes desafios logísticos
superados pela Força-Tarefa Logística Humanitária, em Roraima, diante do aumento
frequente do fluxo de migrantes venezuelanos em direção ao Brasil. Estas atividades
ainda estão em execução e exigem adequações constantes na estrutura logística da
Operação.
Em 2018, a instituição da Operação Acolhida foi essencial para efetivar
soluções no fluxo migratório crescente de venezuelanos ao Brasil. Anteriormente, nos
anos de 2016 e 2017, o Governo Federal apoiou financeiramente ao Estado de
Roraima e municípios mais afetados, mas não foi suficiente para lidar com as
consequências deste fato. Logo, surgiram as condicionantes para uma maior
federalização de ações por parte do Governo Brasileiro, estabelecendo a FT Log Hum
– RR no contexto da Operação Acolhida.
A estrutura logística da Operação Acolhida permite o atendimento nas melhores
condições possíveis aos migrantes desassistidos oriundos da Venezuela. Em Boa
Vista - RR, 10 abrigos são operados em conjunto com uma Área de Interiorização
(Rondon II). Há a Base da FT Log Hum – RR, Postos de Recepção e Triagem, e
inúmeras iniciativas interagências para o exercício das funções logísticas suprimento,
transporte, saúde, engenharia e manutenção. Esta mesma dinâmica logística ocorre
em Pacaraima – RR, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, em condições
proporcionalmente menores; tendo em vista à reduzida concentração de migrantes
que lá se instalam, embora seja o seu principal local de acesso. Desse modo, os
venezuelanos que permanecem no Brasil desfrutam de circunstâncias dignas de vida.
Diante de evoluções recentes, a Operação Acolhida avança suas estruturas,
seguindo para Manaus. Lá, já está estabelecido um Posto de Triagem Avançado, pois
houve o aumento do número de venezuelanos, de acordo com informações obtidas
junto ao COLOG, Cel Silva Azevedo, em setembro de 2019. Portanto, a extensão da
Operação Acolhida para Manaus denota a ênfase a ser dada no processo de
interiorização, com o intuito de apresentar maiores oportunidades para os migrantes
venezuelanos no Brasil.
Neste sentido, a FT Log Hum – RR fez alguns ajustes quanto à logística de
pessoal. A segurança realizada nos abrigos, entorno da rodoviária de Boa Vista
passou a ser terceirizada, segundo informações colhidas no COLOG, refletindo em
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evoluções na função logística de recursos humanos e maior integração com o
mercado de trabalho local. Além disso, a alimentação também passou a ser
terceirizada para atender o volume de comida a ser confeccionado e valorizar os
hábitos alimentares da cultura venezuelana.
A participação de inúmeros órgãos municipais, estaduais e federais, não
governamentais nacionais e internacionais e a iniciativa privada enobrecem a FT Log
Hum – RR. A diversidade logística exigida para esta operação logística-humanitária é
superada por meio de doações de itens e concessão de serviços essenciais aos
migrantes. Portanto, passada a etapa inicial e controlada as missões essenciais da
Operação Acolhida, a tendência é que o Governo do Estado de Roraima assuma esta
operação. Embora esta ação ainda esteja sem data definida, pois depende do
desenvolvimento de algumas capacidades pelo Estado de Roraima.
Outro aspecto que se deve ressaltar é a transição da aplicabilidade da logística
militara para a logística humanitária com o passar do tempo, em função da
consolidação da Operação Acolhida. A logística predominantemente militar foi
estabelecida inicialmente com o envolvimento direto do Comando Logístico, da Base
Logística do Exército e Organizações Militares sediadas em Boa Vista, com destaque
para a 1ª Brigada de Infantaria de Selva e para o 6º Batalhão de Engenharia de
Combate. A capilaridade das Forças Armadas no Território Nacional, acrescida da
dedicação exclusiva e disponibilidade permanente; geram as capacidades
necessárias para o estabelecimento inicial e essencial para o funcionamento da FT
Log Hum – RR. Posteriormente, diante do controle das ações e do fluxo migratório, a
logística humanitária assume a condução das ações, mediante esforço conjunto das
agências que possuem esta finalidade.
Além do mais, a distância do Estado de Roraima dos principais centros de
desenvolvimentos comerciais e industriais do Brasil dificulta a chegada de
suprimentos, função logística essencial para o atendimento ao número cada vez maior
de migrantes venezuelanos.
Nesse sentido, as licitações realizadas no exercício AMAZONLOG 17 foram
úteis principalmente para as soluções iniciais, face à premência de tempo para as
instalações da FT Log Hum – RR.
Em setembro de 2019, há excesso de venezuelanos nos arredores da
rodoviária de Boa Vista, por ocasião da parte da noite. A FT Log Hum – RR
estabeleceu um ponto de apoio na rodoviária, visando ao pernoite, ao banho, ao
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guarda-volumes e às refeições dos venezuelanos somente na parte da noite. Assim,
há cinco estruturas localizadas em área contígua à rodoviária, são elas: um guardavolumes, uma área de banho e lavanderia, uma área para pernoite e uma área para
distribuição e consumo de refeições doadas. Esta linha ação foi adotada pela FT Log
Hum - RR para conter o excesso de migrantes existentes dia e noite na rodoviária.
Portanto, organizou-se a permanência dos desassistidos à noite, enquanto que
durante o dia; eles fomentam o mercado de trabalho local. Segundo informações
obtidas pelo Cel Silva Azevedo (2019), o objetivo não é construir mais abrigos, mas
sim interiorizar os venezuelanos ou integrá-los como mão-de-obra em Roraima; o que
justifica as ações realizadas na rodoviária da capital do Estado.
Do mesmo modo, de acordo com informações obtidas junto ao COLOG, há um
plano de contingenciamento para a hipótese da entrada exacerbada de venezuelanos
no Estado de Roraima. Previu-se a estruturação de um grande abrigo com capacidade
para 5 mil pessoas, afastado da cidade de Boa Vista, caso haja uma entrada abrupta
de venezuelanos no País.
Ademais, houve a criação de célula específica da FT Log Hum - RR voltada
para a interiorização. O foco da operação passou a ser a interiorização, que é dividida
em quatro maneiras de ser conduzida: vaga de emprego sinalizada, quando o
imigrante é direcionado para o emprego definido; institucional, quando é feita
transferência de abrigos de Boa Vista para abrigos mantidos pelo poder público no
interior do país; sociedade civil, quando o imigrante é levado para um abrigo em outro
estado por meio de parcerias com as instituições civis; e a modalidade de reunificação
familiar, quando o cidadão tem algum familiar que pode recebê-lo em sua cidade e
integrá-lo à sociedade. Assim, a interiorização é uma importante medida para diminuir
o impacto da imigração no interior do Estado de Roraima e aumentar as possibilidades
de um recomeço de vida digno para esses imigrantes. Até o momento do fechamento
deste trabalho, em outubro de 2019, segundo site do Ministério da Defesa (2019);
desde o início da Força-Tarefa, aproximadamente 15.000 migrantes foram
interiorizados ao todo.
Como resultado, os esforços da FT Log Hum RR são reconhecidos como
exemplares e coroados de sucesso pela comunidade internacional. A vulnerabilidade
dos venezuelanos que chegam ao Brasil tem sido contida de forma excepcional pela
sinergia das ações de diferentes instituições nacionais e internacionais; com destaque
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para as Forças Armadas brasileiras, a agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e
Organização Internacional de Migração (OIM).
Por fim, as características da Flexibilidade, Adaptabilidade, Modularidade,
Elasticidade e Simplicidade (FAMES) foram enaltecidas na condução das ações da
FT Log Hum – RR, imersa no conceito do das Operações de Amplo Espectro. O
princípio logístico da antecipação foi evidenciado com o exercício denominado
AMAZONLOG 17, o que implementou a adequada responsividades diante do
desdobramento célere da estrutura logística em RR. Ainda mais, o princípio logístico
da integração é empregado com primazia, devido à união de esforços do Exército
Brasileiro, Marinha, Força Aérea, agências nacionais e internacionais, e organismos
não governamentais, proporcionando eficiência à Operação Acolhida.
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