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Introdução 
     Esta é a segunda edição da Cartilha “Direitos dos Imigrantes e Refugiados
em tempos de Covid-19”, produzida pelo Núcleo de Migrações do Laboratório
de Relações Internacionais do Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA. A
primeira edição, lançada em julho de 2020, conteve informações sobre o
auxílio emergencial pago pelo Governo Federal aos imigrantes, bem como
sobre o funcionamento de serviços da Polícia Federal e serviços assistenciais,
emergenciais e de ONGs durante a pandemia. O documento foi
disponibilizado em português, espanhol, inglês, francês e árabe, e divulgado
por meio dos sítios eletrônicos do UNICURITIBA e pelas redes sociais da
Instituição.

   Esta segunda edição, lançada em 18 de dezembro de 2020, no Dia
Internacional dos Imigrantes, reforça o compromisso do Laboratório de
Relações Internacionais do UNICURITIBA com os direitos humanos de
imigrantes e refugiados, a quem a Constituição Federal e a Lei de Migração
(Lei 13.445/2017) garantiu os mesmos direitos assegurados aos nacionais, em
igualdade de condições. O novo documento atualiza as informações já
contidas na primeira cartilha, além de trazer informações sobre a abertura e o
fechamento de fronteiras durante a pandemia, mecanismos de combate e
enfrentamento à xenofobia e orientações específicas para facilitar o acesso de
imigrantes a serviços bancários. Além dos cinco idiomas em que o material já
havia sido disponibilizado em julho, trazemos agora também uma versão na
Língua Crioula Haitiana, objetivando um maior alcance das informações aqui
contidas.

   Esperamos que a cartilha possa ajudar a difundir informação para os
imigrantes e refugiados no Brasil, amenizando dificuldades e sofrimentos
neste período de calamidade na saúde pública. A pandemia de coronavírus
evidenciou que somos todos membros de uma mesma nação humana e que
a superação de nossas mazelas só ocorrerá com a promoção do
conhecimento e a difusão de informação de qualidade, dentro de um
genuíno sentimento de solidariedade. Esta cartilha é nossa pequena
contribuição neste sentido, com a grande esperança de que dias melhores
estejam porvir em 2021. 
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CPF (Cadastro de Pessoa Física)
Comprovante de residência (pode ser uma conta de luz da casa)

Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM)
Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DP-RNM)
Passaporte ou cédula de identidade do país de origem (acompanhado de
protocolo de requerimento de autorização de residência com QR Code de
verificação)
Documentos brasileiros: CNH, carteiras de identificação profissional,
Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

De acordo com a Lei de Migração nº 13445/2017, Art. 4º – Ao migrante é
garantida no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, bem como são assegurados: (…) XIV – direito a abertura de conta
bancária (…)”. Assim sendo, o migrante ou refugiado que desejar abrir uma
conta bancária no Brasil deve levar os seguintes documentos até a agência de
sua escolha

Um dos documentos de identificação mencionados abaixo: 

Documentos de identificação aceitos:

Se você ainda está esperando a aprovação de sua solicitação de refúgio e, por
isso, não possui a Carteira de Registro Nacional Migratório, é possível
apresentar o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório ou o
Protocolo de Refúgio para a abertura de conta-correntes ou conta-poupanças.     

Quais são os tipos de conta que posso abrir?        

As principais contas são três: conta de depósito, conta-salário e conta de
pagamento.   

Serviços Bancários 

Como abrir uma conta bancária?
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Nesse tipo de conta, há duas modalidades: conta-corrente e conta-poupança. O
objetivo da conta-corrente é que tenha movimentação de dinheiro e ele fica
disponível para ser sacado a qualquer momento. A poupança, por outro lado,
visa o investimento, pois o valor depositado nesta conta rende juros ao titular,
ou seja, é uma aplicação financeira.

Essa conta é exclusiva para receber o pagamento do seu trabalho. Ela é,
inclusive, aberta por uma solicitação do próprio empregador. A conta-salário
aceita apenas o depósito feito pelo empregador, além de não poder ser
movimentada por cheques.

Nesta conta, o titular pode especialmente guardar seu dinheiro, fazer
transferências (DOC e TED), pagar os boletos e fazer compras com cartão de
pagamento ou de crédito. Dentro da conta de pagamento, há dois tipos: a pré-
paga (com valores previamente depositados pelo cliente) e a pós-paga (não
depende do depósito prévio e é usado com cartões de crédito).

Existe, também, uma conta simplificada. Esse tipo de conta pode ser aberta em
correspondentes do banco, como as lotéricas da Caixa Econômica Federal e
não é necessário apresentar comprovante de residência. O único diferencial
dessa conta é que ela tem restrição máxima de saldo e depósito por mês de
R$3.000,00.

Serviços Bancários 
Conta de depósito 
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Conta-salário 

Conta de pagamento



Ao escolher seu banco, é importante verificar se ele é uma instituição
autorizada pelo Banco Central. Para checar isso, acesse o link:
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/encontreinstituicao.       

Além disso, é imprescindível ler atentamente o seu contrato fornecido pelo
banco. Nele, você vai encontrar informações importantes, como tarifas de
serviços, condições para fornecimento de cheques e outros detalhes.

A instituição bancária deve providenciar uma cópia de todos os documentos
que você assinou. É importante guardá-los.

Serviços Bancários 

Quais cuidados eu devo tomar ao abrir uma conta? 
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Dores no peito que surgem repentinamente e que podem ser sintomas de
problemas no coração;
Intoxicação com produtos de limpeza e envenenamento;
Perda de consciência/desmaio;
Hemorragia;
Crises de convulsão;

Quando ligar?

Acidentes de trânsito com um ou mais feridos;
Ferimento por arma de fogo ou arma branca;
Agressão;
Quedas com ferimentos e fraturas;
Ataques de animais, como cães e abelhas;
Choques elétricos graves;
Afogamentos;
Queimaduras (calor, substâncias químicas etc);

Quando ligar?

Incêndios em residências, empresas, estruturas e em vegetação;
Acidentes de trânsito com vítimas;
Afogamentos;
Acidentes domésticos (queimaduras, intoxicação, explosões e ferimentos
em geral);
Quedas de plano elevado ou de mesmo nível que resultem em lesões.
Busca de pessoas.
Salvamento em ambientes hostis.

Quando ligar?

Serviços Emergenciais
Caso você tenha alguma emergência, separamos os serviços essenciais de
urgência que você pode contatar: 
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192 - SAMU 

193 - SIATE

193 - Corpo de Bombeiros:



Lesões provenientes de agressão e ataques de animais.
Ferimentos por arma de fogo e objetos cortantes/perfurantes.
Emergências com produtos perigosos e combustíveis.
Desabamentos, soterramentos e deslizamentos.
Emergências resultantes de vendavais, enchentes, temporais e chuvas de
granizo.

Quando ligar?

Para pedir informações diversas, endereços ou telefones de outros órgãos.
Para tratar com algum setor administrativo da Corporação.
Para tirar dúvidas sobre situações não emergenciais.
Para avisar de acidentes de trânsito sem pessoas feridas.
Para fazer reclamações ou denúncias, para isso existem outros canais de
comunicação.

Quando NÃO ligar?

Atenção! Casos clínicos, tais como: problemas cardíacos e respiratórios,
trabalhos de parto, crises hipertensivas, acidente vascular cerebral, crises
convulsivas, transferência de doentes graves, são atendidos pelo SAMU
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que deve ser acionado pelo
telefone de emergência 192.

O telefone utilizado pela Polícia Civil do Paraná para que quem tiver
informações que colaborem com as investigações da instituição possa
entrar em contato. A ligação é gratuita e não há necessidade de
identificação

Quando ligar?

Serviços Emergenciais
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193 - Corpo de Bombeiros:

197 - Polícia Civil



Quando está ocorrendo ou acabou de ocorrer um crime, em caso de
flagrante;
Quando a integridade física do cidadão ou o patrimônio (veículos, imóvel,
objetos pessoais etc) estiver em risco;
No atendimento a acidentes de trânsito com pessoas feridas ou com
crimes de trânsito;
Quando houver atividade suspeita com pessoa ou veículo que possa estar
envolvido em crime;
Em situações graves que necessitem de intervenção imediata da Polícia
Militar.

Quando ligar?

OBS.: Ao ligar para o 190, tenha sempre em mãos dados básicos, mas
essenciais, que podem agilizar o atendimento, como o endereço completo do
local da ocorrência e características das pessoas envolvidas.

Para relatar fato que não tem urgência ou já ocorreu há muito tempo;
Para passar trote - atitude que, além de anticidadã, é crime, porque outras
pessoas deixam de ser atendidas;
Para pedir informações diversas, como as de cunho jurídico ou endereços e
telefones de outros órgãos;
Para tratar de desacordos comerciais;
Ao se envolver em acidentes de trânsito sem feridos;
Para simplesmente desabafar sobre algum assunto ou situação

Quando NÃO ligar?

Se precisar de serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio. É um
serviço voluntário e gratuito para todas as pessoas que querem e precisam
conversar, sob total sigilo e anonimato. 

Quando ligar?

Contatos: Os contatos com o CVV são feitos pelos telefones 188 (24 horas e
sem custo de ligação),  pessoalmente (nos 120 postos de atendimento) ou pelo
site www.cvv.org.br, por chat e  e-mail.

Serviços Emergenciais
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190 - Polícia Militar

141 - Centro de Valorização da Vida (CVV)

http://www.cvv.org.br/


Violência contra migrantes e refugiados   
Crianças e adolescentes
Pessoas idosas
Pessoas com deficiência
Pessoas em restrição de liberdade
População LGBT
População em situação de rua
Discriminação étnica ou racial
Tráfico de pessoas
Trabalho escravo
Terra e conflitos agrários
Moradia e conflitos urbanos
Violência contra ciganos, quilombolas, indígenas e outras comunidades
tradicionais
Violência policial (inclusive das forças de segurança pública no âmbito da
intervenção federal no estado do Rio de Janeiro)
Violência contra comunicadores e jornalistas

(Disque Denúncia do Ministério da Mulher, da família e dos Direitos Humanos
do Governo Federal)
Quando ligar?

Em casos de violações de direitos humanos relacionadas aos seguintes grupos
e/ou temas:

Para denunciar anonimamente a violência; 

Quando ligar?

É um serviço gratuito oferecido à comunidade para o repasse de informações
sobre crimes. O denunciante não precisa se identificar.

Serviços Emergenciais
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181 – DISQUE-DENÚNCIA

100 – DISQUE 100 



Quem sofre a violência? (vítima)
Qual tipo violência? (violência física, psicológica, maus tratos, abandono,
etc.)
Quem pratica a violência? (suspeito)
Como chegar ou localizar a vítima/suspeitoEndereço (estado, município,
zona, rua, quadra, bairro, número da casa e ao menos um ponto de
referência)
Há quanto tempo ocorreu ou ocorre a violência? (frequência)
Qual o horário?
Em qual local?
Como a violência é praticada?
Qual a situação atual da vítima?
Algum órgão foi acionado?

O que você precisa informar para registrar uma denúncia pelo Disque 100?

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos
Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do Paraná

Quando ligar?  

Em casos de violações de direitos humanos.
Telefone: (41) 3250-4897
E-mail: caop.direitoshumanos@mppr.mp.br

Quando ligar?

Para informar sobre ocorrências nas rodovias federais como, por exemplo,
crimes, acidentes ou irregularidades.

Serviços Emergenciais
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191 – POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

100 – DISQUE 100 

http://mppr.mp.br/


Em caso de violência doméstica contra mulher (física, verbal ou sexual);O
ligue 180 tem por objetivo receber denúncias de violência, reclamações
sobre os serviços da rede de atendimento à mulher e de orientar as
mulheres sobre seus direitos e sobre a legislação vigente, encaminhando-as
para outros serviços quando necessário.

Sem ferimentos graves: procure a Delegacia da Mulher (em Curitiba, fica
junto à Casa da Mulher Brasileira*) ou a delegacia de Polícia Civil, para
registrar o boletim de ocorrência. Na delegacia, a mulher receberá a guia
para o exame de corpo de delito, a ser feito no Instituto Médico-Legal ou
hospital conveniado. Nesse atendimento, se for o caso, a mulher receberá
medicamentos contra doenças sexualmente transmissíveis.
Com ferimentos graves: quando houver ferimentos graves, com
necessidade de pronto atendimento, a unidade de saúde ou hospital
deverá fazer o encaminhamento ou orientar a paciente para que procure a
delegacia de polícia. Na maioria dos casos com internamento, o próprio
hospital confirma a violência e avisa a Polícia Civil.

Quando ligar?

Não deixe de registrar a violência, mesmo que ela tenha sido cometida dentro
da família ou por pessoa próxima. A Polícia Civil mantém delegacias
especializadas em todo o estado, mas todas as unidades estão aptas a atender
vítimas de casos de violência.

Quando ocorrer inundações, desabamentos, incêndios ou desastres
naturais que tenham vítimas e desabrigados.

Quando ligar?

Serviços Emergenciais
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180 - LIGUE 180

199 – DEFESA CIVIL

http://www.policiacivil.pr.gov.br/Pagina/Mulher
http://www.pmpr.pr.gov.br/servicos/Cidadania/Rede-de-protecao-da-mulher/www.policiacivil.pr.gov.br/webservices/listaTelefonica/index.php


Tipo: Centro de Referência para Mulheres em Situação de Violência
Endereço: AV. PARANÁ, 870 - Cabral, Curitiba - PR
Telefone: (41) 3221-2701 / 3221-2710
E-mail: cmb@cmb.curitiba.pr.gov.br

Período de Funcionamento: Integral (das 0h às 24h)Concentra no mesmo local
serviço de acolhimento e apoio psicossocial (assistentes sociais e psicólogas), a
Delegacia da Mulher, a Defensoria Pública, o Juizado de Violência Doméstica e
Familiar, o Ministério Público, a Patrulha Maria da Penha, programas voltados à
autonomia econômica das mulheres e brinquedoteca.A CMB presta
atendimento às mulheres residentes em Curitiba.

A Corregedoria da Polícia Militar (Coger) possui um telefone para a denúncia de
qualquer cidadão referente aos policiais militares. O denunciante não precisa se
identificar.

O atendimento é das 8 horas até 11h30 e de 13h30 até 17h30, de segunda à
sexta.

A Corregedoria da Polícia Civil possui um telefone para a denúncia de qualquer
cidadão referente aos policiais civis. O denunciante não precisa se identificar. 

O atendimento é das 8 horas até 11h30 e de 13h30 até 17h30, de segunda à
sexta.

Serviços Emergenciais
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0800 643 7090 – COGER

Casa da Mulher Brasileira de Curitiba

0800 41 0090 – OUVIDORIA



Covid-19;
Abordagem social de rua;
Acessibilidade;
Animais;
Arruamento;
Árvores;
Coleta de lixo;
Dengue;
Drenagens;
Edificações;
Escolas;
Fiscalização;
Iluminação pública;
IPTU e ITBI;
Limpeza;
Lombada física;
Página da prefeitura;
Parques;
Pavimentação e pavimentação alternativa;
Posto de saúde;
Praças;
Rua da cidadania;
Semáforo;
Sinalização;
Trânsito;
Transporte coletivo;

Quando ligar?

Para pedir informações, fazer solicitações, elogios, sugestões, denúncias ou
reclamações de serviços e situações que se enquadrem nos seguintes
assuntos:

Serviços Emergenciais
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156 – PREFEITURA DE CURITIBA



A Casa de Passagem serve para abrigamento imediato e emergencial. As ações
desenvolvidas no serviço são realizadas na perspectiva de atender a demandas
específicas, verificando a situação apresentada pelo usuário e, desse modo,
possibilitando a realização dos devidos encaminhamentos. Acolhe pessoas em
situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência
ou ainda pessoas em trânsito. Neste momento pandêmico a UAI Rebouças
oferta o serviço de acolhimento institucional para população de rua na
prerrogativa de isolamento social de acordo com instrução normativa da FAS e
em consonância com as medidas preventivas estabelecidas pelos órgãos de
saúde. Os acolhidos são fixos, com capacidade de atendimento para 60
usuários/masculino. A vaga é solicitada pelos diversos equipamentos que
atuam com esse público como o CREAS, CES (Central de Encaminhamento
Social) e outras Casas de Passagem, que identificam a demanda para
acolhimento institucional remetendo a solicitação de vaga para Central.

Para outras dúvidas referente aos demais serviços ofertados pela FAS, pode ser
encaminhado um e-mail a Diretoria através do e-mail
acolhimentopsr@curitiba.pr.gov.br

Serviços Assistenciais e
ONGS

Documentos necessários: documento oficial com foto ou Boletim de
Ocorrência (BO) emitido pela Polícia Civil há menos de 30 dias.
Horário: segunda a sábado, das 10h às 16h, exceto feriados nacionais
Endereço: Avenida Presidente Affonso Camargo, 330, Jardim Botânic
Telefone: (41) 3321-2705

A Casa da Acolhida e do Regresso é uma unidade que atende famílias e
indivíduos em mobilidade geográfica (migrantes) procedentes do território
nacional. A unidade realiza o serviço de Concessão do Benefício de Passagens
Terrestres após análise social.
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Casa da Acolhida e do Regresso



A Cáritas Brasileira Regional Paraná é uma instância regional, que atua em todo
o estado do Paraná e, em Curitiba trabalha em parceria com com outras
entidades como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
(ACNUR) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM). A Cáritas
trabalha prestando apoio com atendimento da Proteção Legal (acesso à
solicitação de refúgio e regularização migratória; situações de violação de
direitos) e Integração (encaminhamentos para a rede de proteção sócio-
assistencial; apoio em situações de alta vulnerabilidade; busca por cursos
profissionalizantes e inclusão laboral)

Todo o atendimento durante o período de pandemia está sendo realizado
online via WhatsApp, das 09h às 18 horas, de segunda a sexta-feira através dos
seguintes números: (41) 9907-3761 ou (41) 9588-4825
Site: http://pr.caritas.org.br/
Email: caritaspr@caritas.org.br
Facebook: https://www.facebook.com/caritaspr/
Telefone: (41) 3039-7869

Serviços Assistenciais e
ONGS

A pastoral é uma ação realizada pela Igreja que tem como objetivo a acolhida
do migrante, seja nos locais de origem como de destino, e a defesa dos seus
direitos, independente de raça, credo, cultura ou gênero. Os migrantes serão
encaminhados para esta pastoral através de outras entidades, como por
exemplo, o CRAS, conforme suas necessidades. 

Durante a quarentena o atendimento está acontecendo virtualmente, através
do telefone (41) 3272-0466, ou presencialmente por meio do endereço: Av.
Manoel Ribas, 6252, Santa Felicidade -  Curitiba.
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Cáritas Paraná

Pastoral do Migrante

http://pr.caritas.org.br/
http://caritas.org.br/
https://www.facebook.com/caritaspr/


O CEIM oferece informações à migrantes, refugiados e apátridas em relação ao
acesso a serviços públicos estaduais e municipais. Sendo assim, quem procurar
o centro recebe orientação sobre regularização documental, informações sobre
direitos fundamentais e legislação trabalhista, orientação para realizar
matrícula e revalidação de estudos realizados no exterior, além de acesso à
serviços e benefícios da Política de Assistência Social.

Durante o período de afastamento social, ocasionado pela pandemia do
COVID-19, o CEIM estará fechado e com atendimento somente por meio de
agendamento através do telefone (41) 3224 1979, são atendidos no máximo oito
pessoas por dia.

Para tirar dúvidas, solicitar ajuda ou qualquer outro motivo o contato pode ser
feito por meio dos telefones 3224.1979 e 3223.7608, ou pelo e-mail
ceim@sejuf.pr.gov.br

Serviços Assistenciais e
ONGS
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Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e
Apátridas do Paraná -CEIM:

http://sejuf.pr.gov.br/


As atividades de atendimento ao público ainda se encontram limitadas em
razão dos riscos de contaminação da COVID-19, mas o retorno gradual de
agendamento já está sendo realizado. Para agendar, é necessário preencher o
formulário disponibilizado no site da Polícia Federal e realizar o agendamento
online.

Em situações de urgência, enviar email para: 

Paraná - migracao.pr@dpf.gov.br
São Paulo - nre.delemig.srsp@dpf.gov.br
Santa Catarina - estrangeiros.sc@dpf.gov.br
Rio Grande do Sul - migracao.rs@dpf.gov.br

Pedidos caracterizados com urgência passarão pela avaliação do setor
administrativo (por exemplo situações em que a condição do imigrante seja
um obstáculo para exercício de direitos essenciais). 

Serviços da Polícia
Federal
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Como estão ocorrendo os atendimentos?

A entrega do cartão do registro nacional do
migrante está sendo realizada?
A entrega regular da Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) e do
Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM) está sendo
realizada seguindo os protocolos de segurança e cuidados indicados pela OMS.

http://dpf.gov.br/
http://dpf.gov.br/
http://dpf.gov.br/
http://dpf.gov.br/


Em razão da pandemia de COVID-19, por conta da suspensão do atendimento
do Departamento de Polícia Federal, os prazos de validade de documentos de
imigrantes estavam tidos como prorrogados por prazo indeterminado,
mantendo os/as imigrantes em tal situação sua regularidade migratória.

Conforme Portaria n. 18, de 19 de Outubro de 2020, do Ministério da Justiça e
Segurança Pública:

Art. 2º Os protocolos de atendimento referentes à regularização migratória,
carteiras de registro nacional migratório e outros documentos relativos às
atividades de Regularização Migratória produzidos pela Polícia Federal
expirados a partir de 16 de março de 2020 serão aceitos e poderão ser utilizados
até o dia 16 de março de 2021 (...), ou seja, é ilegal a exigência de renovação de
documentos de imigrantes, especialmente CRNM e DP-RNM (conhecido como
"Protocolo de Solicitação de Refúgio"), posto que serão aceitos e poderão ser
utilizados até o dia 16 de março de 2021

Serviços da Polícia
Federal
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Meu documento está vencido, isso significa que
estou irregular no país?



Sistema Único de Saúde
(SUS) 

São 3 os princípios doutrinários que conferem legitimidade ao SUS: a
universalidade, equidade e integralidade. 

A universalidade está ligada à garantia do direito à saúde por todos os
brasileiros, sem acepção ou discriminação, de acesso aos serviços de saúde
oferecidos pelo SUS.
A Equidade, trata com especificidade e maior atenção às pessoas mais
vulneráveis, que precisam mais do SUS. 
A Integralidade, entende-se que o cuidado à saúde não se resume ao hospital
ou consultório, nem que é preciso esperar que uma doença aconteça para que
uma medida seja tomada.

Conforme a Constituição Federal de 1988 (CF-88), a “Saúde é direito de todos e
dever do Estado”. A Legislação brasileira assegura que os serviços do Sistema
Único de Saúde (SUS) são universais, gratuitos e de acesso igualitário por todos
os indivíduos presentes em território brasileiro. 
Todos os cidadãos, inclusive os solicitantes de refúgio, refugiados e imigrantes,
têm o direito de ser atendidos em qualquer unidade pública de saúde. Podem
ser atendidos em qualquer unidade de saúde para atenção primária, urgência
e emergência, hospitais e demais unidades da saúde pública no Brasil.

É o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições
públicas federais, estaduais e municipais.
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O que é o SUS?

Quais são os princípios do SUS?

O refugiado ou imigrante pode ser atendido pelo
SUS?



Sistema Único de Saúde
(SUS) 

Você deve apresentar o seu CPF e protocolo provisório ou RNM em qualquer
hospital, clínica ou posto de saúde e solicitar o seu Cartão SUS. 

Este cartão é gratuito e pode ser utilizado em qualquer unidade de saúde
pública do território nacional, este cartão facilitará o atendimento e é
necessário o cadastro para se utilizar da saúde primária.

Contudo, em caso de emergência e urgência não precisa ter esse cartão,
apenas algum documento você consegue ser atendido em unidades 24h ou
hospitais.

A Atenção Primária à Saúde (APS) e o nível de atenção organizado para ser o
primeiro contato dos indivíduos, famílias e comunidades com o sistema de
saúde, e segundo a Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde
Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e
coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral
que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos
determinantes e condicionantes de saúde das coletividades."
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Saúde Primária

Como faço para utilizar o SUS?



Restrições de Ingresso ao
Brasil durante a pandemia  

Foi emitida a portaria Nº 615 no dia 11 de Dezembro de 2020, válida por 30 dias a
partir dessa data (portanto até o dia 10 de Janeiro de 2021), ela esclarece a
situação de restrição excepcional e temporária de entrada de estrangeiros no
Brasil, seguindo as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e revogando as portarias anteriores sobre o mesmo tema. Após o prazo
de validade desta Portaria ela será prorrogada ou revogada por uma nova
Portaria por meio de um comunicado no Diário Oficial da União.

De acordo com as disposições da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
embasadas nas recomendações técnicas da Anvisa, a portaria esclarece que
permanece restrita a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade no
Brasil por meios terrestres e aquaviários. As restrições desta portaria não
impedem a entrada de estrangeiros no País por via aérea, desde que
obedecidos os requisitos migratórios adequados à sua condição, inclusive o de
portar visto de entrada, quando este for exigido pelo ordenamento jurídico
brasileiro.

A pandemia de COVID-19 provocou a edição de inúmeras portarias
interministeriais referentes a restrições de entrada no território nacional, com
impacto direto no direito de ingresso no território. Como características gerais
das mais recentes portarias estão i) a normalização das entradas por via aérea e
via terrestre pela República do Paraguai, ii) a restrição parcial para entradas por
via terrestre oriundas dos demais países vizinhos e iii) restrição total de
entradas pela fronteira com a República Bolivariana da Venezuela.
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O que aconteceu com as fronteiras brasileira
durante a pandemia do Covid-19?

E atualmente, como está a situação das fronteiras
brasileiras?



Restrições de Ingresso ao
Brasil durante a pandemia  

Caso da Venezuela:

Estrangeiros vindos da Venezuela possuem restrições específicas. Está restrita 
 a entrada de venezuelanos no Brasil por meios terrestres e aquaviários e as
exceções citadas acima não são válidas para eles. Mesmo possuindo residência
definitiva em território brasileiro, sendo cônjuge,  companheiro, filho, pai ou
curador de brasileiro ou que possuindo o Registro Nacional Migratório (RNM) a
entrada de venezuelanos segue proibida. A exceção do tráfego de estrangeiros
em região de fronteira no Brasil não se aplica para venezuelanos, mesmo em
regiões brasileiras de fronteira com a Venezuela o tráfego está restrito.

São autorizados a entrar em território brasileiro os venezuelanos com
autorização específica do Governo Brasileiro por questões de interesse público
ou humanitárias ou motoristas realizando transporte de carga no modal
rodoviário.

Sim! As restrições da Portaria não valem para imigrantes com residência de
caráter definitivo, por prazo determinado ou indeterminado, no território
brasileiro, para estrangeiros que têm cônjuge, companheiro, filho, pai ou
curador de brasileiro ou que possuem o Registro Nacional Migratório (RNM).

Além disso, os migrantes cujo o ingresso seja autorizado especificamente pelo
Governo brasileiro em vista do interesse público ou por questões humanitárias
também não se enquadram nas restrições da portaria.

As restrições desta portaria não impedem ações humanitárias previamente
autorizadas pelas autoridades sanitárias locais, nem o tráfego de residentes de
região de fronteira em cidades-gêmeas (que exige apresentação de
documento de residência), desde que o mesmo tratamento seja concedido
pelo país vizinho aos brasileiros, e também não impedem o tráfego livre de
transporte de cargas rodoviárias (mesmo que o motorista não se enquadre nas
exceções previstas).

22

Existem exceções para essas restrições?

Existem 2 casos que são diferentes das exceções
acima, confira abaixo:



Restrições de Ingresso ao
Brasil durante a pandemia  

Caso do Paraguai:

As restrições não impedem a entrada de estrangeiros no Brasil por via terrestre
pela fronteira com o Paraguai, desde que obedecidos os requisitos migratórios
adequados à sua condição, inclusive o de portar visto de entrada, quando este
for exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro.

O descumprimento do disposto nesta Portaria implicará, para o infrator,
responsabilização civil, administrativa e penal; repatriação ou deportação
imediata; e inabilitação de pedido de refúgio.

O que acontece em caso de ingressar em território
brasileiro de forma ilegal?
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Prevenção e Combate à
Xenofobia  

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade (...)

No Brasil, o instrumento normativo que rege direitos e deveres, visando regular e
pacificar conflitos e interesses dos grupos que integram a sociedade, é a
Constituição Federal. Nela estão estabelecidos como princípios fundamentais, a
promoção do bem de todos, sem preconceitos ou qualquer forma de
discriminação, bem como a garantia da igualdade para brasileiros e estrangeiros. 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e a
Organização Internacional para Migrações (OIM) entendem que xenofobia são
atitudes, preconceitos e comportamentos que rejeitam, excluem e
frequentemente difamam pessoas, com base na percepção de que eles são
estranhos ou estrangeiros à comunidade, sociedade ou identidade nacional.  

A Declaração sobre Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância
Relacionada reconhece que: “a xenofobia contra estrangeiros, particularmente
migrantes, refugiados e requerentes de asilo, constitui uma das principais fontes
de racismo contemporâneo e que violações dos direitos humanos contra
membros de tais grupos ocorrem amplamente no contexto de discriminação,
xenofobia e práticas racistas”.

O que é xenofobia?
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Quais direitos são assegurados aos migrantes,
refugiados e apátridas?
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II - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de
discriminação;
III - não criminalização da migração;
IV - não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos
quais a pessoa foi admitida em território nacional;
IX - igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus
familiares;
XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios
sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública,
trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social;

I - direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos;
II - direito à liberdade de circulação em território nacional;
VIII - acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à
previdência social, nos termos da lei, sem discriminação em razão da
nacionalidade e da condição migratória;
X - direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da
nacionalidade e da condição migratória;
XI - garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas
e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em
razão da nacionalidade e da condição migratória;
XIV - direito a abertura de conta bancária;

A Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) apresenta princípios, garantias e direitos
que regem a política migratória brasileira, assegurando direitos e proteções aos
migrantes, refugiados e apátridas. Destacam-se no rol de incisos do artigo 3º os
seguintes princípios:

Quanto aos direitos, estabelecidos no rol dos incisos do artigo 4º, além da
igualdade de condições com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade:

§ 1º Os direitos e as garantias previstos nesta Lei serão exercidos em observância
ao disposto na Constituição Federal, independentemente da situação migratória,
observado o disposto no § 4º deste artigo, e não excluem outros decorrentes de
tratado de que o Brasil seja parte.
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O Estatuto dos Refugiados (Lei nº 9.474/1997) também estabelece que quanto à
documentação, os solicitantes de refúgio e refugiados não deverão ser tratados
com discriminação, devendo a sua condição ser observada:

Art. 43. No exercício de seus direitos e deveres, a condição atípica dos refugiados
deverá ser considerada quando da necessidade da apresentação de
documentos emitidos por seus países de origem ou por suas representações
diplomáticas e consulares.
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O que a lei diz sobre xenofobia?

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor,
etnia, religião ou procedência nacional.
Pena: reclusão de um a três anos e multa. 

Além dos direitos e deveres estabelecidos pela Constituição Federal, pela Lei de
Migração (Lei nº 13.445/2017) e pelo Estatuto dos Refugiados (Lei nº 9.474/1997), o
Brasil conta com a  Lei de Crimes Raciais (Lei nº 7.716/1989).

A referida normativa estabelece como CRIME ações resultantes de discriminação
ou preconceito em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A
configuração deste crime se dá por praticar, induzir ou incitar a discriminação ou
preconceito, podendo ensejar em pena. 

Podem ser considerados exemplos de crime de xenofobia situações que
envolvam contextos relacionados a: 

“Volte para o seu país” | “Aqui não tem vaga para você” | “Não aceitamos
inscrições de estrangeiros” | “Este serviço atende apenas brasileiros” | “Aprenda
português antes de falar comigo” | “Não tem mesa disponível” | “Não alugo casa
para pessoas estrangeiras”

Destaca-se que a denúncia deste crime é fundamental para coibir a sua prática,
fomentando a prevenção e o combate. Além disso, quando da ocorrência do fato,
deve-se juntar o máximo de provas possíveis para fundamentar a denúncia, tais
como: observância de câmeras de vigilância no local; anotar contato de
testemunhas que presenciaram o ocorrido; gravação ou prints de mensagens;
entre outros.
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Como denunciar?

Boletim de ocorrência perante às Delegacias de Polícia;
Disque 100 - Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos
Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do Paraná| Telefone: 3250-
4908/4905 | E-mail: caop.direitoshumanos@mppr.mp.br

Caso presencie ou seja vítima de xenofobia, DENUNCIE:

Projeto “Sensibilização, Educação, Conscientização e
Combate à Xenofobia no Estado do Paraná”

O Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), por meio do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos
(CAOPJDH), e a Cáritas Brasileiras - Regional Paraná, em iniciativa conjunta,
propuseram a construção colaborativa do Projeto “Sensibilização, Educação,
Conscientização e Combate à Xenofobia no Estado do Paraná”. 

A proposta visa a elaboração conjunta de um projeto voltado ao combate e
prevenção à xenofobia pautada em quatro pilares específicos de atuação, sendo:
sensibilização, educação, conscientização e combate. Para cada pilar foram
pensadas estratégias a serem implementadas em longo, curto e médio prazo de
modo interdependente. Os pilares se conectam e interligam de forma direta e
indireta, não sendo necessária a consolidação de um para a execução do outro,
ou seja, as ações podem ser implementadas concomitantemente, de forma
sequencial ou gradual, a depender do grau de intensidade e tempo para a sua
elaboração e implementação.

As ações provisoriamente apresentadas ao pilar "combate" se resumem no
estabelecimento (em andamento) de canal centralizado para o recebimento de
denúncias (MPPR), na divulgação de material simples por meio de redes sociais,
na elaboração de  nota técnica destinada aos/às promotores/as de justiça, e na
realização de palestras, capacitações e eventos, relativas ao tema. 
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Projeto “Sensibilização, Educação, Conscientização e
Combate à Xenofobia no Estado do Paraná”

Ao pilar "conscientização", apresentamos a proposta de divulgação de materiais
sensíveis em meios como cartilhas, sítio eletrônico e aplicativo, a serem
desenvolvidos de forma colaborativa pelos/as atores da rede. 

Ao pilar “educação” indicamos a produção de material com histórias e relatos, a
realização de palestras e atividades formativas em escolas, o fomento de
produção acadêmica e de eventos e cursos de curta duração sobre a temática no
âmbito acadêmico, bem como a inserção da temática no currículo escolar e
disponibilização de sugestões e materiais que possam auxiliar os professores em
sala de aula sobre a temática. 

Finalmente, para o pilar “sensibilização” apresentamos a proposta de difusão de
materiais visuais e audiovisuais em veículos de comunicação e a promoção de
eventos, tais como exibição de filmes e debates, como ações a serem trabalhadas.

O projeto visa a (des)construção conjunta de ações, contando com a participação
de migrantes, refugiados/as, apátridas, poder público, organizações
internacionais e da sociedade civil, instituições e entidades que atuam com a
temática, pesquisadores/as, estudantes e demais interessados/as. 

Se você tiver interesse em participar e contribuir para a construção e
implementação deste projeto, nos envie um e-mail:

Angélica Furquim | Cáritas Brasileira - Regional Paraná |
angelica@caritas.org.brIsabella 
Traub | MPPR | iltssouza@mppr.mp.br


