


 A Cáritas Brasileira é um organismo da Conferência Nacional 
do Bispos do Brasil (CNBB) que há mais de 60 anos atua na 
promoção, defesa e garantia dos direitos e na organização 
das comunidades, tendo como foco o protagonismo das 
pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social. É 
filiada a Cáritas Internacional. É uma grande rede presente 
em mais de 200 países e territórios atuando de forma 
concreta com ações transformadoras em locais e 
comunidades vulneráveis, promovendo e defendendo a vida 
e um modelo de sociedade sustentável e solidário, em 
harmonia com o meio ambiente. 

Quem somos nós



 A Cáritas Brasileira Regional Paraná é uma instância 
regional, responsável por articular ações em todo o estado 
do Paraná junto às entidades membro de todo o Estado do 
Paraná. integramos o Inter Regional Sul, composto pelos 
regionais de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

 Nossa divisão de organização dentro do estado se dá 
através das Arqui/Dioceses, sendo o Paraná composto por 
18 arqui/dioceses, e temos representações de Cáritas em 11 
dessas representações, através das suas entidades 
membro.

Quem somos nós







 Parceria com o ACNUR (2016): “Integração local para 
refugiados e solicitantes de refúgio”;

 Parceria com a OIM(2018/2019)-Organização 
Internacional para as Migrações: “Assistência direta a 
migrantes em situação de vulnerabilidade e/ou 
vítimas de tráfico de pessoas”;

 Parceria com a OIM(2018/2019): “Casa de Acolhida 
Dom Oscar Romero”;

 Projeto PANA(2018).

Projetos/Parcerias



Eixos de atuação:

 Proteção: Acolhida / Regularização de 
documentos;

 Integração: Acompanhamento/Acesso aos 
direitos / Apoio Sócio-Econômico/Acolhimento 
Institucional (interiorização Venezuelanos);

 Advocacy (Incidência Política): Garantia e 
defesa de direitos.

Como atuamos



DADOS DE ATENDIMENTOS

ANO ENTIDADES MEMBRO QUAT.

2013 Cascavel, Umuarama, Maringá, Londrina, Apucarana, Ponta Grossa e

Curitiba

477

2014 Cascavel, Umuarama, Maringá, Londrina, Apucarana, Ponta Grossa e

Curitiba

451

2015 Cascavel, Umuarama, Maringá, Londrina, Apucarana, Ponta Grossa e

Curitiba

1128

2016 Cascavel, Umuarama, Maringá, Londrina, Apucarana, Ponta Grossa e

Curitiba

2306

2017 Cascavel, Umuarama, Maringá, Londrina, Apucarana, Ponta Grossa e

Curitiba

3083

2018 Cascavel, Umuarama, Maringá, Londrina, Apucarana, Ponta Grossa e

Curitiba

5645

TOTAL DE ATENDIMENTOS (Regularização de documentos,

formações, atendimentos assistenciais, celebrações e momentos de

integração, entre outros, a mais de 30 nacionalidades)

13.090



Proteção:
Acolhida / Regularização de documentos

Como atuamos





Integração: 
Acompanhamento/Acesso aos direitos / 

Apoio Sócio-Econômico;

Como atuamos





Advocacy (Incidência Política): 
Garantia e defesa de direitos.

Como atuamos





 Parceria com a OIM-Organização Internacional para as 
Migrações

 Integração dos migrantes venezuelanos que estavam na 
região de fronteira em Roraíma-RR, para Curitiba-PR;

 Início do projeto Vila Fanny: 25/09/2018;

 Início do projeto PANA: outubro/2018. Chegada 20/12/2018;

 Número de pessoas: 153 pessoas no abrigo, atendendo a 
algumas demandas “espontâneas”;

 Número de pessoas: 102 pessoas em casas (12 casas);

 Promover a integração local e laboral, acesso aos serviços 
públicos, formações e orientações sobre direitos;

Processo de Interiorização:
Casa de Acolhida Dom Oscar Romero

Projeto PANA

















 É necessário fortalecer o trabalho em Rede 
(organizações da sociedade civil e Estado);

 Parcerias: Pastoral do Migrante, PUC/PR;

 Trabalho Pastoral e Voluntariado;

 Campanhas de mobilização de recursos e 
sensibilização;

 Suas histórias e dar visibilidade dos 
migrantes e suas condições de vida.

Aprendizados







 Equipe reduzida;

Muitas pessoas na casa;

 Imprensa;

Muitas pessoas doentes;

 Integração laboral / preconceito;

 Efetivação dos direitos.

Desafios



Rua Paula Gomes, 703 – 1º andar

Bairro São Francisco – Curitiba-PR

Fone: (41) 3023-9907 
caritaspr@caritas.org.br

Obrigada!

CÁRITAS BRASILEIRA REGIONAL 
PARANÁ

mailto:caritaspr@caritas.org.br

