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A CRISE NA VENEZUELA, SEUS DESDOBRAMENTOS E O EMPREGO
DA FORÇA HUMANITÁRIA

Nildo Rayzel Da Cruz Junior*

RESUMO 
Este artigo tem por objetivo apresentar uma análise dos motivos que 
levaram crise socioeconômica na Venezuela e a conseqüente crise 
migratória de venezuelanos para países vizinhos e seu impacto para o 
Brazil, mais precisamente no estado de Roraima, onde resultou em uma 
crise humanitária exigindo intervenção do estado brasileiro no controle 
migratório e apoio humanitário. Dentro dessa intervenção do estado 
brasileiro daremos destaque ao papel das forças armadas através da 
operação acolhida no gerenciamento da crise humanitária no estado de 
Roraima.

Palavras-chave: Crise na Venezuela; Operação Acolhida; crise 
Humanitária. 

ABSTRACT 
This article aims to present an analysis of the reasons that led to 
Venezuela’s socioeconomic crisis, the consequent migratory crisis of 
venezuelan people to neighbouring contries and its impact in Brazil, more 
precisely in the state of Roraima, where it resulted in a humanitarian crisis
requiring the intervention of the Brazilian State in the migratori control 
and in humanitarian support. Within this intervention of the Brazilian state,
we will highlight the role of the armed forces through the  Operation 
Acolhida in the management of the humanitarian crisis in the state of 
Roraima.. 

Keywords: Venezuela crisis; Operation Acolhida; Humanitarian crisis
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1 INTRODUÇÃO

Na  tentativa  de  conter  a  crise  de  desabastecimento  e  a

inflação  o  governo  venezuelano  adotou  uma  série  de  medidas

como tabelamento de preços e controle artificial  da moeda que

provocaram  o  fechamento  de  várias  empresas,  o

desabastecimento  sistemático  dos  produtos  mais  básicos  do

comércio privado e hiperinflação.

O  Estado  passou  a  ser  um  grande  aparato  produtivo  e

centralizador. Então, isso vem de um forte subsídio cambial, onde

artificialmente  se  deu  um  valor  à  moeda  local  maior  que  as

estrangeiras.  Isso  acabou  tornando  muito  mais  barato  para  os

produtores  locais  importarem  do  que  produzir  internamente..

(CORAZZA F, 2019)

Com  a  queda  do  preço  internacional  do  petróleo  internacional

iniciada  em  2014  o  governo  viu  suas  receitas  caírem  drasticamente

impossibilitando a  manutenção dos gastos  sociais  e  conseqüentemente

veio perder o apoio popular e intensificando a crise política e econômica. A

população  venezuelana  viu-se  mergulhada  num  estado  disfuncional

incapaz  de  prover  os  serviços  básico  e  com um setor  privado  que  se

encontrava  incapacitado  de  suprir  as  necessidades  dos  consumidores,

resultando  em  emigração  em  massa  principalmente  para  os  países

vizinhos, dentre eles o Brasil. No Brasil a maioria dos emigrantes entraram

pelo  estado  fronteiriço  de  Roraima,  e  sem  recursos  próprios  para  se

deslocarem  para  o  interior  do  país  acabaram  se  aglomerando

principalmente na cidade de Pacaraima e na capital Boa Vista. A economia

local não foi capaz de absorver essa população migratória e o resultado foi

a  saturação  dos  serviços  públicos  e  graves  problemas  socias  como

mendicância  e  ocupação  ilegal  de  espaços  públicos  e  privados.  Em

resposta a esses problemas o governo federal brasileiro criou em 2018 um

comitê federal de assistência emergencial que iniciou o uso de tropas das

Forças  Armadas,  em coordenação  com a  Organização  das  Nações  Unidas

(ONU), órgãos de segurança pública, agências governamentais, organizações

não governamentais e entidades religiosas e filantrópicas, com objetivo de
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realizar  ações  humanitárias  acolhendo os  venezuelanos que ingressam no

Brasil.

1.1 PROBLEMA 

Quais os fatores que levaram a deteriorização socieconômica

na venezuela e quais as consequências da crise migratória para o

Brazil.

Como  o  Exército  atua  no  enfrentamento  da  crise  de  refugiados

atraves da força tarefa humanitária no estado de roraima?

1.2 OBJETIVO 

OBJETIVO GERAL

Identificar  os  fatores  que  originaram  a  crise  socioeconômica
venezuelana, o seu conseqüente impacto para o Brasil e como o exército
está atuando na crise de refugiados no estado de Roraima.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o

objetivo  geral,  levantou-se  objetivos  específicos  que  irão  conduzir  na

consecução do objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo:

a. Definir os fatores de que deram origem a crise venezuelana.

b. Como o Brasil e o estado de Roraima foram afetados pelo fluxo

migratório.

c. Como é a organização e a estrutura da força tarefa humanitária

gerida pelo Exército no estado de Roraima.

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES

As  crises  migratórias  frutos  de  conflitos  militares  e  crises  sócio

econômicas são um problema freqüente ao longo dos dois últimos séculos

e na ultima década receberam mais notoriedade e atenção pela imprensa

mundial devido ao envolvimento de dos países desenvolvido europeus em

fluxo de emigrantes africanos e do oriente médio, e com aqueles países,
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mesmo  com  altos  índices  de  desenvolvimento  humano,  apresentaram

várias dificuldades para lidar com fluxo migratório.

Aqui  na  América  do  sul  estamos  enfrentando  a  maior  crise

migratória  da  história  do  continente  estando  o  Brasil  diretamente

envolvido  por  receber  grande  número  de  imigrantes.  Neste  contexto

desafiador  o  Brasil,  apesar  de  ser  um  País  em  desenvolvimento,

enfrentando  dificuldades  econômicas  durante  a  última  década,  e

recebendo  o  maior  fluxo  migratório  em  um  dos  estados  menos

desenvolvido  e mais  isolado da federação,  conseguiu  desenvolver  uma

força tarefa humanitária alcançando resultados invejáveis até por países

desenvolvidos  com  muito  maior  poder  econômico,  tendo  o  Exército

Brasileiro papel preponderante no alcance destes resultados.

Este  artigo  pretende  contribuir  para  a  divulgação  do  trabalho

realizado  pela  força  tarefa  no  enfrentamento  da  crise  migratória  bem

como  para  identificar  conceitos  empregados  que  obtiveram resultados

positivos  para  a  formulação  de  uma  base  doutrinária  que  poderá  ser

usada em crises futuras no Brasil e no mundo. 

1

2 METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico e

calcado  em procedimentos  metodológicos.   A  metodologia  usada  para

confecção do artigo foi a revisão bibliográfica de diversas fontes tais como

revistas,  artigos  ,  trabalhos  acadêmicos  e  sites  de  jornais  buscando

opiniões  de  especialistas  e  dados  oficiais  para  serem  utilizados  neste

processo de solução.

2.1  REVISÃO DE LITERATURA

A revisão de literatura foi realizada com o intuito de apresentar a

opinião de especialistas no tema estudado para sustentar os argumentos

propostos,  de  forma crítica  e  sucinta,  dentro  daquilo  que interessa  ao
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presente trabalho, bem como reunir e apresentar dados que contribuam

para se atingir os objetivos propostos do artigo. baseada em uma revisão

de  literatura  no  período  de  janeiro  de  2004  a  julho  de  2020.  Essa

delimitação  teve  o  objetivo  de  analisar  artigos  redigidos  no  início  do

períodode estudo bem como artigos que apresentem dados atualizados a

respeito dos objetivos propostos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 OS FATORES QUE LEVARAM A CRISE VENEZUELANA

Com as  reformas  socioeconômicas  iniciadas  no  governo  de Hugo

Chaves que governou o país  de 2009 a 2013,  foi  possível,  a  princípio,

reduzir a desigualdade social e os níveis de pobreza da população através

do  forte  investimento  estatal  financiado  principalmente  pela  venda  de

petróleo, porém a falta de investimento e atenção ao setor industrial e de

produção  nacional,  bem  como  as  nacionalizações  de  empresas

estrangeiras,  desapropriações  de  propriedades  privadas  resultaram em

uma perda da capacidade de produção das empresas,  dependência  de

importações, desabastecimento e desemprego, aumentando ainda mais o

numero de pessoas dependentes dos programas sociais.

A Venezuela passou a depender mais e mais de importações - de

alimentos e medicamentos até pneus e peças de reposição para o

sistema de metrô das grandes cidades. Nos dois últimos anos, com

menos dinheiro para importação, a questão do desabastecimento -

e,  conseqüentemente,  da  fome  -  se  agravou.  Falta  até  papel

higiênico nos supermercados. (CORAZZA F, 2019).

A partir de 2013 iniciou-se na Venezuela o governo do presidente

Nicolas Maduro que além de herdar o capital político de seu antecessor,

Hugo  Chaves,  também  herdou  uma  economia  com  sérios  problemas

estruturais.  Com  a  queda  da  produção  e  conseqüente  aumento  das
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importações  o  valor  da  moeda local  foi  reduzido  frente  ao dólar,  para

tentar solucionar o problema o  governo implantou uma política cambial

para segurar o valor do bolívar, a moeda local,  regulando a compra de

dólares para controlar artificialmente o preço da moeda, o que gerou um

mercado paralelo da venda do dólar onde a moeda valia até 12 vezes o

preço oficial.

Para manter os programas sociais que sustentavam a popularidade

do  governo  o  Estado  aumentou  seus  gastos  públicos  utilizando-se  de

empréstimos. A dívida externa aumentou cinco vezes, com estimativa do

FMI, passando de US$ 31 bilhões em 2015 para US$ 159 bilhões em 2019,

sendo a China a sua maior credora.

Pequim  é  o  grande  credor  da  Venezuela.  Ao  longo  da  última

década, emprestou-lhe quase 62 bilhões de dólares (233 bilhões

de  reais,  pelo  câmbio  atual),  segundo  a  Base  de  Dados  do

Financiamento China – América Latina do Diálogo Interamericano e

Universidade  de  Boston.  Uma  soma  que  representa

aproximadamente 40% do financiamento que Pequim concedeu a

toda  a  América  latina.  A  maior  parte  é  composta  por  créditos

pagáveis em petróleo. E aproximadamente um terço, 20 bilhões

(75  bilhões  de  reais),  ainda  está  pendente  de  devolução.

(MACARENA V, 2019)

Ao tentar supervalorizar a moeda venezuelana, o governo provocou

distorções que causaram crise de desabastecimento e contribuíram para

um cenário de hiperinflação. Além disso, a queda do preço do petróleo e a

conseqüente redução no fluxo de divisas, o governo passou a imprimir

mais dinheiro para cobrir o rombo nas contas públicas gerando cada vez

mais  inflação.  Segundo  cálculos  do  Fundo  Monetário  Internacional  a

inflação na Venezuela chegou a 1 milhão % ao ano. Para tentar controlar a

situação o governo obrigava os comerciantes a adotarem um preço abaixo

do que eles gastavam para produzir, o que tornou a atividade industrial e

comercial inviável causando a falência destas empresas e o agravamento

da crise social.  A hiperinflação provocou uma destruição da renda e a

pobreza  aumentou.   Em 2014 o  índice  de  pessoas  abaixo da  linha  da
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pobreza no país era de aproximadamente 50% passando a 87% em 2017,

segundo levantamento da Universidade Católica Andrés Bello.

A combalida economia sofreu mais um golpe em agosto de2018,

quando  os  EUA  impuseram sanções  ao  país  proibindo  a  realização  de

transações  com  títulos  da  dívida  venezuelana  e  papéis  da  estatal

petroleira PDVSA. Como a maior parte do sistema financeiro mundial tem

atividades nos Estados Unidos, as sanções dificultaram muito que novos

empréstimos sejam feitos à Venezuela e que o país consiga vender novos

ativos e renegociar suas dívidas. Os EUA continuam, no entanto, sendo um

dos  principais  importadores  de  petróleo  venezuelano  –  a  PDVSA  tem,

inclusive, uma filial em solo americano, a Citgo.

Durante  a segunda metade do século XX sucessivos  governantes

venezuelanos preteriram o desenvolvimento agrícola e industrial focando

na  atividade  petroleira  atingindo  uma  dependência  quase  total,

respondendo por 96% das exportações do país. A dependência do petróleo

não foi um problema durante anos, entre 2004 e 2015, nos governos de

Hugo Chávez e no início do de Nicolás Maduro, o país recebeu 750 bilhões

de dólares  provenientes  da  venda  de  petróleo.  O  dinheiro  do  petróleo

possibilitou o financiamento dos programas sociais e a importação de tudo

que  era  necessário  no  país,  mantendo  os  níveis  de  popularidade  do

governo  altos  e  as  prateleiras  dos  mercados  abastecidas.  Porém,  em

2014,  o  preço  do  petróleo  desabou  devido  a  fatores  do  mercado

internacional. Além da queda do preço do produto, a Venezuela também

teve uma importante redução na produção caindo atingindo o pior nível

em  33  anos,1,5  milhão  de  barris,  segundo  a  Organização  dos  Países

Exportadores de Petróleo (Opep).

Essa queda na produção se deve a intervenção estatal que durante

o governo chaves obrigou as companhias estrangeiras a ceder o controle

de seu negócios ao estado venezuelano e tiveram seus bens confiscados,

promovendo a fuga dessas empresas do país. Somando-se a isso a PDVSA,

estatal que tem o monopólio da extração do petróleo no país, encontra-se

mergulhada  em  corrupção  e  má  gestão  resultando  em  redução  dos
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investimento em infraestrutura e manutenção necessários para manter a

capacidade de produção.

Além da crise econômica a violência é um dos principais  motivos

para emigração apontados por aqueles que deixam o país. A Venezuela é

hoje  um  dos  países  mais  violentos  do  mundo,  atingindo  taxas  de

homicídios  maiores  do que a de países  em guerra.  A violência  já  vem

aumentando drasticamente desde os primeiros anos do Chavismo e só se

agravou  com a  crise  econômica  a  partir  de  2014,  atingindo  o   índice

recorde  em 2017  de  quase  57  homicídios  dolosos  para  cada  100  mil

habitantes,  segundo  o  Estudo  Mundial  sobre  homicídios  de  2019,

divulgado pela Organização das Nações Unidas. 

A partir  de 1999 deslanchou-se uma crise política na Venezuela

que  ainda  não  terminou.  Os  homicídios  têm  aumentado  num

volume  tal  que  analista  algum  poderia  imaginar.  Quando  o

tenente-coronel Chávez andava em campanha eleitoral no ano de

1998, cometeram-se 4.550 homicídios em todo o país. Seis anos

depois do seu governo, houve 13.288 homicídios, quase três vezes

mais. A taxa de homicídios, que em 1998 era de 19,5 por cem mil

habitantes, passou para 51 homicídios por cem mil habitantes no

ano  2003,  isto  é,  um acréscimo  de  20  pontos,  sem que  então

houvesse  uma  declaração  formal  de  guerra.  Trata-se  de  um

crescimento  abismal  e  um  comportamento  da  curva  que

tecnicamente não poderia ser qualificado como tendência normal.

BRICENO-LEON R, 2004.

3.2  COMO O BRASIL E O ESTADO DE RORAIMA FORAM AFETADOS PELO 

FLUXO MIGRATÓRIO.

 O fluxo migratório para o Brasil se da em sua maioria pelo estado 

de Roraima da através cidade de Pacaraima, situada na fronteira com a 

Venezuela e a 215km da capital do estado. A cidade de apenas 17 mil 

habitantes possui infraestrutura precária o que leva os emigrantes a 

percorrerem a BR 174 com destino a  Boa Vista, cidade de 280 mil 

habitantes, localizada no centro do estado e apresentando ligação 
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rodoviária para apenas uma capital estadual Brasileira, Manaus, localizada

a 750 km de distância, no estado do Amazonas. A partir de Manaus não há

ligação rodoviária com outros estados da federação, sendo que o restante 

do trajeto em direção as outras regiões do país se dá através de 

transporte aéreo ou navegação fluvial pelos rios amazônicos. Essas 

características geográficas tornam o estado de Roraima um dos mais 

isolados e do Brasil, praticamente impossibilitando a interiorização sem 

dos emigrantes venezuelanos que chegam ao estado já com poucos 

recursos financeiros para continuar a viagem, concentrando estes 

emigrantes principalmente na capital Boa Vista.

 

  
    Figura 1 - Mapa do estado de Roraima. Fonte: Guiageo.com/roraima

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) o estado de Roraima é o estado com menor Produto Interno Bruto 

(PIB) do país, com participação de apenas 0,2% do PIB nacional, sendo um

dos estados menos desenvolvidos do país e com menor atividade 

industrial. Essas características econômicas do estado impossibilitam a 

absorção dos imigrantes pelo mercado de trabalho local e trazem grandes 

desafios para os governos estadual e municipal para atender o aumento 
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na demanda por serviços públicos como saúde, educação, segurança, 

causada pelo aumento da população venezuelana no estado.

A taxa de desemprego no estado saltou de 8% para 16% em dois 
anos causando um trauma na economia de Roraima. Na educação 
mais de 5 mil alunos filhos de venezuelanos estão estudando na 
rede de escolas estaduais. Na saúde, 50% dos leitos hospitalares 
são ocupados por venezuelanos. Na UTI neonatal estão hoje 46 
bebês, 40 filhos de venezuelanos. Hoje temos 300 venezuelanos no
sistema prisional. A nossa população, em Roraima, aumentou em 
torno de 60 mil habitantes, de 520 mil para aproximadamente 580 
mil habitantes. Nós não temos os recursos necessários para 
receber os venezuelanos que usam o estado para entrar no Brasil. 
Pacaraima, nossa cidade na fronteira, recebe o primeiro impacto. 
Nós não temos infraestrutura de indústria e agronegócio pra 
absorver essa mão de obra que está entrando. (DENARIUM, 2019) 

 
A prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, relata que entre 2017 e 

2018 ,128 mil venezuelanos entraram no brazil através da fronteira do 

estado, destes 5008.00 ficaram em Roraima. Segundo dados da 

prefeit0ura da capital entre 20107 e 200108 foram realizados mais de 

340.000 atendimentos a venezuelanos na rede pública de saúdee o 

numero de venezuelanos em escolas públicas do município saltou de 53 

em 2015 para 4711 em 2019. 

Figura 2 - Impactos da imigraçao venezuelana em roraima. Fonte: Prefeitura de

Boa vista.

Outro problema encontrado na capital Boa Vista decorrente da crise

migratória  é  o  numero  excessivo  de  moradores  de  rua  vivendo  em

condições de vulnerabilidade. A situação já foi mais grave com milhares
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de pessoas tomando contas de espaços públicos, como praças e calçadas,

vivendo  em  condições  sanitárias  sub-humanas  e  sobrevivendo  de

mendicância. Parte dessa população foi alocada em abrigos da Operação

Acolhida  espalhados  pela  cidade,  mas  segundo  dados  da  plataforma

regional de Coordenação Interagencial R4V, site onde a Organização das

Nações  Unidas  (ONU)  detalha  informações  sobre  o  fluxo  migratório

venezuelano,  existiam em 2019,  em Roraima,  3542 migrantes  vivendo

como moradores de rua, dos quais 1290 homens, 1005 mulheres e 1247

crianças menores de 18 anos.

3.3 A OPERAÇÃO ACOLHIDA

3.3.1 A FORÇA TAREFA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA

O ministério da defesa autorizou por meio da Diretriz Ministerial 

número 03/2018 o início da Operação Acolhida, envolvendo as forças 

armadas, órgãos federais, estaduais e municipais, agências internacionais 

e organizações não governamentais, atuando de forma conjunta e com 

natureza humanitária tendo como missão prestar assistência emergencial 

para o acolhimento de imigrantes venezuelanos em situação de 

vulnerabilidade no estado de Roraima.

A operação se baseia em três pilares: O ordenamento da fronteira, o 

abrigamento e a interiorização.

Segundo Brajão (2019) esses três pilares podem ser explicados da 

seguinte forma:

-  O  ordenamento  da  fronteira  é  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. 
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- 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

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 contingente 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. Para viabilizar o planejamento e a condução das

ações, criou-se um Estado-Maior Conjunto Interagências, que assessora o

Coordenador  Operacional  da  Força-Tarefa  e  o  mantém constantemente

informado acerca da evolução dos acontecimentos e dos resultados das

ações.  

3.3.2  O FUNCIONAMENTO DA FORÇA TAREFA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA

A operação acolhida está dividida em dois núcleos, um na cidade de

Pacaraima,  na  fronteira  com a  Venezuela,  que  o  local  de  entrada  da

maioria dos imigrantes, e o outro na capital estadual, boa vista, que é a

cidade que concentra o maior número de imigrante,  e portanto a mais

afetada pelo fluxo migratório. Os núcleos funcionam independentemente,

porém boa vista concentra o maior número de abrigos e também é onde

se  localiza  a  base  logística  e  o  comando  da  operação.  O  componente

militar da operação é formado por um contingente de aproximadamente

500  militares,  que  permanecem  na  missão  durante  três  meses

trabalhando diariamente até serem substituídos por um novo contingente.

O imigrante venezuelano ao atravessar a fronteira Brasil-Venezuela,

encontrará um Posto de Recepção e Identificação, mobiliado pelas Forças
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Armadas brasileiras e por outros órgãos e agências, como a Polícia Federal

(PF),  Agência  de  Vigilância  Sanitária  (ANVISA),  Alto  Comissariado  das

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e Organização Internacional para

as Migrações (OIM). No posto de recepção o imigrante primeiramente será

atendido pela Polícia Federal que irá realizar o controle migratório e onde

o  imigrante  terá  a  oportunidade  de  solicitar  residência  temporária  ou

solicitar  refúgio.  Independente  do  objetivo,  todo  imigrante  recebe

orientações de equipes do ACNUR, sobre os direitos dos solicitantes de

refúgio, e da OIM, sobre os direitos dos imigrantes. Após regularizado sua

situação migratória a ANVISA realiza uma barreira sanitária verificando a

situação de vacinas de cada imigrante realizando vacinação tríplice viral,

que o protegerá contra o sarampo, a caxumba e a rubéola, além de uma

dose contra a febre amarela, para todos que não puderem comprovar sua

situação  vacinal  através  de  carteira  de  vacinação.  Em  seguida  os

imigrantes são encaminhados ao posto de Posto de Triagem de Pacaraima

onde são cadastrados pelo ACNUR e pela OIM para se planejar o destino

mais adequado para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade e

que  necessitem  de  abrigo.  Neste  mesmo  local  são  feitos  documentos

necessários a inserção na sociedade brasileira,  tais  como a carteira de

trabalho, o cadastro da pessoa física (CPF) e carteria do Sistema Único de

Saúde (SUS). Os imigrantes que necessitam de assistência médica serão

conduzidos ao Posto de Atendimento Avançado, onde será atendido por

médicos, dentistas, farmacêuticos e enfermeiros militares. O PAA é uma

estrutura  de  campanha  capaz  de  realizar  atendimentos  de  baixa

complexidade,  os  casos  que  necessitem  atendimentos  de  maior

complexidade  são  transportados  para  o  Hospital  Geral  de  Roraima,  na

capital Boa Vista.

Do  posto  de  triagem  os  imigrantes  de  origem  indígenas  serão

conduzidos ao Abrigo Janokoida, em Pacaraima, ou ao abrigo Pintolândia,

em Boa Vista,onde conviverão com exclusivamente com outros indígenas

evitando problemas de convivência com os outros imigrantes que serão

acolhidos no abrigo BV-8 enquanto aguardam vagas nos abrigos de Boa

Vista.
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Boa Vista possui onze abrigos da Operação Acolhida, abrigando em

torno de 7 mil venezuelanos, sendo o maior deles o Abrigo Rondon 3, com

capacidade  para  1  mil  pessoas.  Estes  abrigos  foram construídos  pelos

militares  da  Força  Tarefa  Humanitária  com o apoio  do  6º  Batalhão  de

Engenharia  de  Construção,  sediado  em Boa  Vista.  Os  abrigos  seguem

padrões previstos pela ACNUR respeitando critérios de dimensionamento e

espaçamento  entre  as  unidades  de  habitação,  existência  de  locais  de

convívio  comum,  número  de  banheiros  por  usuário,  entre  outros.  Os

abrigos  são  gerenciados  por  militares  da  Força  Tarefa  Logística

Humanitáriam conjuntamente com membros da ACNUR e de ONGs. Há

abrigos  para  mulheres  solteiras,  homens  solteiros,  famílias,  indígenas,

cabendo a ACNUR realizar a distribuição dos refugiados entre os abrigos.

Aos  militares  da  Operação  acolhida  cabe  oferecer  a  estrutura  logística

necessária  ao  funcionamento  dos  abrigos,como  segurança  interna  e

externa, obras e reparos de engenharia e atendimento médico. Quanto a

alimentação  nos  abrigos  ,  atualmente  está  terceirizado,  sendo  que  a

empresa contratada oferece 3 refeições quentes ao dia. Além disso são

oferecidos  gêneros  secos  para  a  confecção  de  alimentos  para  os

indígenas, apropriados ao seu hábito alimentar. 

3.3.3 A INTERIORIZAÇÃO

Devido  ao  isolamento  geográfico  e  a  grande  distância  com  as

grandes cidades dos restante do país, o fluxo migratório fica represado no

estado de Roraima,principalmente na cidade de Roraima. Para dar vasão a

esse fluxo migratório e aliviar a pressão sobre os serviços públicos em

Roraima,  bem como proporcionar  inserção  social  e  econômica  para  os

imigrantes,  se  fez  necessário  a  criação  de   uma  estratégia  de

interiorização promovida pelo governo federal.

Nessa  estratégia  coordenada  pelo  governo  federal  ,  apenas  os

imigrantes regularizados, imunizados, avaliados clinicamente por médicos

militares,  e  que  sejam  voluntários  podem  participar  do  processo  de

interiorização. Existem diferentes modalidades de interiorização, havendo
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o cuidado para que os imigrantes não se tornem desamparados no seu

local de destino. 

 O  Plano  de  Interiorização  para  os  migrantes  possui  quatro

modalidades, com seus respectivos pré-requisitos:

Abrigo-Abrigo – as pessoas vão para outros abrigos ou casas de

passagens em outras cidades e estados onde recebem acompanhamento

local. Os abrigos podem ser estaduais, municipais, da sociedade civil ou

federais mistos, com moradia fornecida por entidade da sociedade civil ou

organização religiosa.

Reunificação Familiar– as pessoas se juntam a outros integrantes

da família com vínculo familiar comprovados, condições de acolhimento e

declaração de voluntariedade.

Reunificação  Social –  os  migrantes  se  reúnem  com  pessoas

conhecidas,  sem  vínculo  familiar,  que  comprovem  ter  condições  de

acolhimento e declaração de voluntariedade.

Vaga de emprego sinalizada – as pessoas conseguem uma vaga

de  emprego  comprovada  pela  empresa  empregadora  e  recebem

assistência social da rede local e sociedade civil. A partir deste ponto as

pessoas são interiorizadas por organizações da sociedade civil e pessoas

do  setor  privado.  A  própria  Operação  Acolhida  oferece  um serviço  de

busca  de  empregadores  podem procurar  oferecer  vagas  e  o  imigrante

pode  disponibilizar  currículos  digitais  e  realizar  entrevistas  virtuais  no

posto de triagem de Boa Vista.

O transporte de boa vista para as cidades destinos é feito por vôos

da Força Aérea Brasileira, vôos fretados pela Operação Acolhida, acentos

em vôos comerciais disponibilizados pelas companhias aéreas ou doações

de passagens por voluntários. 

Desde o início da estratégia de interiorização, em abril de 2018 até

junho de 2020, já foram interiorizadas mais de 35.567 pessoas para mais

de 376 cidades brasileiras em 24 Unidades da Federação. Somente em

2019, foram interiorizadas mais de 19 mil pessoas. Esse número soma os

16



esforços realizados pelo Governo Federal, Agências das Nações Unidas e

organizações da sociedade civil.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A operação acolhida nasceu num contexto de crise humanitária onde

uma unidade da federação se encontrava incapaz de absorver um intenso

fluxo migratório  e  estava sofrendo efeitos  graves desse fluxo,  gerando

transtornos para a população local que se encontrava num ambiente de

esgotamento  de  serviços  públicos  e  de  desorganização  social.  Esse

contexto  exigiu  do governo federal  uma resposta  rápida  frente  à  crise

migratória e para tanto o governo federal se valeu da capacidade logística

e  de  rápida  mobilização  das  forças  armadas  para  coordenar  ações

humanitárias junto a órgãos federais e organizações não governamentais

parceiras. Realizar uma operação de ajuda humanitária dessa dimensão

constituiu um grande desafio para as forças  armadas que tiveram que

adaptar a sua experiência e conhecimento logístico de cunho militar para

uma situação de emprego humanitário em conjunto com órgãos civis e

organizações não governamentais.  Essa parceria com organizações não

governamentais,  principalmente  ligadas  a  Organizações  das  Nações

Unidas (ONU), não se constituíam em novidade para as forças armadas,

uma  vez  que  já  havia  experiência  adquirida  em  missões  de  paz

coordenadas,  notadamente  a  do  Haiti,  porém  desta  vez  a  crise  se

encontrava dentro do território nacional, e cabendo as forças armadas a

coordenação da operação.

 A atuação das forças armadas em operações humanitárias tem se

tornado uma característica dos exércitos de nações desenvolvidas, não só

pela rápida capacidade de resposta e de logística das foras armadas, mas

também  pelo  entendimento  que  crises  migratórias  causam

desorganização nas  fronteiras,  favorecem atividades ilícitas  próximas  a

fronteira  e  causam  inquietação  social  nas  regiões  atingidas,  portanto

tendo potencial de causar desestabilização de governos e regiões. 
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Ao se analisar a estrutura desenvolvida e empregada na Operação

Acolhida e os resultados alcançados no controle do fluxo migratório no

estado  de  Roraima  bem  como  os  números  relacionados  ao  socorro

humanitários de refugiados venezuelanos e sua inserção social através da

interiorização  no  território  brasileiro,  pode  se  concluir  que  a  operação

acolhida  se  constitui  num  exemplo  de  sucesso  de  atuação  em  crises

humanitárias,  principalmente  se  comparado  a  atuações  de  países

desenvolvidos  com  maior  poder  econômico  na  atuação  de  crises

migratórias contemporâneas. 
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