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APRESENTAÇÃO

O

presente relatório, confeccionado pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB),

apresenta uma análise pormenorizada das ações adotadas para a acolhida humanitária de juízas
afegãs e seus familiares no Brasil. O texto engloba o desenho, o monitoramento e a avaliação de
uma política pública abrangente de acolhida humanitária, gerida e coordenada por uma entidade
Q¥RJRYHUQDPHQWDOHVHPȴQVOXFUDWLYRV
Sabe-se que a presença de imigrantes, refugiados ou pleiteantes de refúgio, cresceu de forma
H[SUHVVLYD QRV ¼OWLPRV DQRV VHMD SHOD REVHUY¤QFLD GRV UHJLVWURV PLJUDWµULRV RȴFLDLV VHMD SHORV
dados colhidos em pesquisas empíricas sobre o mercado de trabalho informal. Tais imigrantes são
provenientes de diversas regiões do globo e se espalham por diferentes regiões do Brasil. Contudo,
pesquisas indicam que há uma maior concentração de imigrantes venezuelanos e haitianos nas
capitais brasileiras. Juntos, eles lideram o ranking nacional de imigrantes e de solicitantes de refúgio
no Brasil.
Os principais motivos para o deslocamento internacional forçado de refugiados ou pleiteantes de
refúgio no Brasil consistem em conturbações econômicas, políticas e sociais no país de origem, que
impulsionam o movimento migratório, proveniente, em sua maioria, dos países vizinhos. Contudo,
a política pensada e desenvolvida pela AMB lida com uma categoria diferenciada de imigrante:
mulheres provenientes de um contexto de guerra e de terror promovido por grupos extremistas
fulcrados em fanatismos religiosos. Essas mulheres, de nacionalidade afegã, foram alijadas da sua
YLGDSURȴVVLRQDOHWROKLGDVGHWRGRVRVGLUHLWRVFLYLVHSRO¯WLFRVTXHDQWHVJR]DYDP(ODVRFXSDYDP
posição de poder e de decisão no Poder Judiciário afegão. Eram juízas de direito.
O Talibã não admite que mulheres decidam o futuro dos homens, muito menos dos integrantes
do grupo extremista. Perseguições às juízas e seus familiares são frequentes. Todas as juízas afegãs
e seus familiares foram ameaçados, humilhados e algumas dessas mulheres foram mortas pelos
extremistas, inclusive magistradas da Suprema Corte do Afeganistão. Em 2021, a AMB conseguiu
salvar e acolher 7 juízas afegãs e seus familiares, totalizando 26 pessoas recebidas no Brasil. Para
resgatar e oferecer o apoio necessário às famílias afegãs recebidas no território brasileiro, grandes
GHVDȴRVIRUDPHQIUHQWDGRVHYHQFLGRVSHOD(TXLSHGH$FROKLGD+XPDQLW£ULDGD$0%ΖGLRPDFXOWXUD
e peculiaridades religiosas não a afastaram da sua missão de concretizar um ambicioso projeto de
proteção dos direitos humanos a nível internacional.
5HVJDWDUXPDSDUFHODGHPDJLVWUDGDVDIHJ¥VSRUFHUWRQ¥RVHU£VXȴFLHQWHSDUDIUHDURWHUURU
que assola o Afeganistão. Contudo, já ameniza a dor sentida por algumas dessas famílias, que
SRVVXHPȴOKRVSHTXHQRVHXPIXWXUREULOKDQWHSHODIUHQWH7UDWDVHGHSURSRUFLRQDURVPHLRVSDUD
a construção de projetos de vida onde paz e democracia preponderam. A ação da AMB acabou
repercutindo na mídia nacional e internacional, ganhando os olhos do mundo para uma visão mais

6

Plano de
da da
AMB
Plano
deAção
açãoHumanitária
humanitária
AMB para o acolhimento de
Acolhimento
Afegãs e seus
Juízas
Afegãsdee Juízas
seus familiares
nofamiliares
Brasil no Brasil

solidária e humana a situação dos imigrantes forçados.
Em 2021/2022, apenas a AMB e o Governo brasileiro conseguiram implementar um projeto
abrangente de acolhida humanitária, que visa integrar com dignidade as juízas no país de
acolhimento. Não foi uma tarefa simples, uma vez que não há uma comunidade afegã no Brasil que
facilite o intercâmbio cultural. Entretanto, essa é a oportunidade de o Brasil conhecer mais sobre o
Afeganistão. Trata-se de uma via de mão dupla, que pode ser chamada de “win-win situation”: As
juízas afegãs ganham e os brasileiros também, pois há uma troca de culturas e de conhecimentos,
que promove a solidariedade entre os povos.
O Estado brasileiro também é laureado com tal ação, pois mostra ao mundo que os direitos
humanos devem ser respeitados e defendidos, independentemente de fronteiras e nacionalidades.
$RȴPHDRFDERWRGRVQµVVRPRVKXPDQRVHPHUHFHPRVWUDWDPHQWRGLJQR
Muitos questionamentos surgiram durante a execução da ação de acolhida humanitária,
principalmente sobre o motivo que levou a AMB a atuar nessa situação-problema. Críticas acerca da
nacionalidade dos imigrantes selecionados, da categoria professional exercida (magistratura) e do
gênero do grupo acolhido (mulheres com seus familiares) foram postos em pauta e esclarecidos pela
&RPLVV¥RUHVSRQV£YHO7RGDVDVMXVWLȴFDWLYDVQHFHVV£ULDVIRUDPSRVWDVQHVWHUHODWµULRHWUDQVPLWLGDV
à imprensa (veja também o “anexo II”, com os pedidos de ajuda da UIM e IAWJ).
Adianta-se que a atuação da AMB parte do seu compromisso com os objetivos eleitos no seu
Estatuto, principalmente no que se refere a valorização e independência dos(as) magistrados(as),
o debate e a busca de soluções para os problemas da magistratura e para as questões sociais e
da cidadania, conforme preceitua o art. 2º, incisos II e II do EAMB.1 Como entidade fundadora da
UIM, a AMB partilha, também, dos valores presentes no Estatuto Universal dos Magistrados (EUM).
Nos termos do art. 1º, do EUM, “Todas las instituciones y autoridades, nacionales o internacionales,
deben respetar, proteger y defender esa independencia”.2
O documento foi organizado em 14 (quatorze) tópicos, que podem ser categorizadas em 3 partes
centrais. Na primeira parte, as seções 1 e 2 apresentam a problemática que exigiu a atuação e
coordenação da AMB no acolhimento humanitário. Há uma contextualização do tema, exposição de
dados relevantes para o leitor e a eleição da situação-problema que guiou o Plano de Ação da AMB.
Em seguida, as seções 3 a 12 apresentam o desenho da política pública. Para além dos objetivos, dos
atores envolvidos e das metas estabelecidas, o relatório apresenta as metodologias empregadas na
fase ex ante, ou seja, do raciocínio utilizado durante o planejamento das ações.
3RU ȴP DV VH©·HV  H  H[S·HP RV UHVXOWDGRV H RV LPSDFWRV REWLGRV FRP D LQWHUYHQ©¥R
coordenada pela AMB. Trata-se de uma avaliação ex post, realizada durante a fase de implementação

1 - AMB. Estatuto da AMB. Disponível em: https://www.amb.com.br/estatuto/ Acesso em: 16 set. 2021.
2 - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES (IAWJ). The Universal Charter of the Judge. [Roma: s.d.]. Disponível em: https://tinyurl.com/
u48rc2f8 Acesso em: 16 set. 2021.
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das ações, com o objetivo de monitorá-las e avaliá-las. Alguns ajustes foram necessários durante essa
WUDMHWµULDPDVFRPRVHU£GHPRQVWUDGRDRȴQDOGHVWHGRFXPHQWRDFRQFUHWL]D©¥RGR3ODQRGH$©¥R
salvou vidas e criou um engajamento internacional na ajuda humanitária de cidadãos afegãos por
outros países. A AMB foi elogiada em inúmeros veículos de comunicação, nacionais e internacionais,
conforme descritivo presente no “anexo II”.
&DEHSRQWXDUSRUȴPRULJRURVRWUDEDOKRHPHTXLSHGHVHQYROYLGRSHORVFRODERUDGRUHVGD$0%
Uma grande corrente solidária se formou em torno do Plano de ação. Contamos, também, com
parcerias de órgãos públicos e de empresas privadas, que nos brindaram com recursos materiais,
humanos e tecnológicos aptos a dar continuidade ao trabalho desenvolvido com amor e dedicação
por todos os envolvidos. Para todos os envolvidos, nossos sinceros agradecimentos.
Boa leitura!

Renata Gil
Presidente da AMB
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

E

ncerrada a coalizão militar liderada pelos EUA em território afegão, o Talibã retomou

rapidamente o controle do país. Em 15 de agosto de 2021, o grupo radical fundamentalista já havia
conquistado a capital Cabul e ocupado o palácio presidencial. Não houve resistência por parte das
forças militares afegãs. O colapso do governo foi potencializado com a fuga do então presidente
Ashraf Ghani, que buscou abrigo em território estrangeiro. Com essa atitude, poucos dias após a
retirada dos recursos humanos empregados pelo governo norte-americano, o Talibã conseguiu
tomar o controle de todo o Afeganistão.
Alijados do poder por duas décadas, o retorno dos talibãs ao governo afegão foi marcado pela
violência e pelo pânico generalizado da população. Multidões se deslocaram para países vizinhos e
ao aeroporto de Cabul. A fuga foi registrada por jornalistas e transmitidas ao mundo. O pavor contou,
DLQGDFRPDWDTXHVWHUURULVWDVTXHȴ]HUDPFHQWHQDVGHY¯WLPDVHQWUHFLYLVHPLOLWDUHV7DLVDWDTXHV
LQWHQVLȴFDUDP R PRYLPHQWR PLJUDWµULR H JHUDUDP PDLV PHGR QD SRSXOD©¥R ORFDO TXH FDUHFH GH
UHFXUVRVȴQDQFHLURVSDUDHVFDSDUGRUHJLPHH[WUHPLVWD
Esse cenário demonstrou que a integridade física e psicológica dos civis afegãos estava em
constante perigo. A gestão Talibã coleciona graves violações de direitos humanos desde a década
de 1990. Casamentos forçados, execuções sumárias e perda de direitos civis e políticos marcam
a presença do Talibã no território afegão. Entre os civis, as mulheres são consideradas um grupo
especialmente vulnerável, pois são postas em condições subumanas. Quando tais mulheres ocupam
posições de poder, a situação de vulnerabilidade é ainda mais elevada. Elas são dispensadas dos
seus cargos e sofrem perseguições políticas. Vivem em esconderijos e perdem sua autonomia e
DXWRGHWHUPLQD©¥R ȴQDQFHLUD 3 1¥R DSHQDV D PXOKHU SURȴVVLRQDO VH WRUQD Y¯WLPD GH GLIHUHQWHV
formas de violência, mas todos os seus familiares acabam enfrentando as consequências pelo fato
de estarem na atual conjuntura do Afeganistão.
Duas décadas de esforços da comunidade internacional, na construção de uma sociedade civil
afegã livre e democrática, renderam importantes frutos.4 O principal deles esteve na reinserção das

3 - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES (IAWJ). IAWJ Statement on Afghanistan. 13 ago. 2021. Disponível em: https://tinyurl.
com/5bbhu8we Acesso em: 16 set. 2021.
4 - OLIVO, Antonio. Judges from around the world work to save female Afghan colleagues amid waning hope. The Washington Post. 28 ago. 2021.
Disponível em: https://tinyurl.com/489npatc Acesso em: 16 set. 2021.
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PXOKHUHVQRDPELHQWHHVFRODUDFDG¬PLFRHSURȴVVLRQDO$PXOKHUIRLSRVWDQDȊFRQGL©¥RGHDJHQWHȋ
da mudança social, econômica e política do Afeganistão.5
Dados revelam que no ano de 2003, apenas 10% das meninas afegãs estavam matriculadas em
escolas primárias. Esse percentual subiu para 33% em 2017 e estava em constante ascensão. As
PXOKHUHV WDPE«P DOFDQ©DUDP SRVL©·HV GH GHVWDTXH SURȴVVLRQDO 1R LQ¯FLR GRV DQRV  Q¥R
havia nenhuma magistrada atuante no poder judiciário afegão. Em 2020, o Afeganistão já contava
com cerca de 270 juízas de direito em exercício, o que representava 10% do corpo de magistrados
afegãos. Algumas dessas magistradas chegaram a atuar, inclusive, na Suprema Corte do país.6
(QWUHWDQWRHVVHFHQ£ULRIRLUDGLFDOPHQWHPRGLȴFDGRFRPDUHRFXSD©¥RGR7DOLE¥2JUXSRIRUPDGR
exclusivamente por homens, rejeita qualquer participação da mulher em cargos públicos e, até
mesmo, na educação fundamental ou superior. Para além de limitações na liberdade de ir e vir
das magistradas, todas as mulheres são obrigadas a cobrir o corpo e o rosto com vestimentas e a
transitarem acompanhadas de algum familiar do sexo masculino.
Após vencerem os obstáculos sociais, políticos e de gênero, as juízas afegãs agora estão sob a
PLUDGRJUXSRUDGLFDO7DOLE¥ «QHVWHSRQWRTXHVHLGHQWLȴFDDȊSUREOHP£WLFDȋTXHH[LJHDWXD©¥RGD
AMB, conforme sua atuação estatutária7HȵX[RJUDPD 2ULVFRGHH[HFX©·HVHGHYLRO¬QFLDFRQWUD
elas é extremamente alto.8 Ainda durante a gestão militar norte-americana, em janeiro de 2021,
duas magistradas da Suprema Corte foram assassinadas em Cabul, quando se deslocavam até o seu
local de trabalho.9(VVDVPRUWHVȴ]HUDPSDUWHGHXPDRQGDGHYLRO¬QFLDSURYRFDGDHLQFHQWLYDGD
pelo grupo Talibã às mulheres que ocupavam cargos públicos de destaque.
Conforme apontou a Juíza Vanessa Ruiz, ex-presidente da Associação Internacional de Magistradas
(IAWJ): “Para a ideologia Talibã, a mulher não passa de um anátema”.10 Em fala à imprensa, a Presidente
ressaltou a urgência de uma ajuda humanitária às magistradas afegãs, porque “a última vez que o

5 - De acordo com Amartya Sen, a “condição de agente” ocorre quando os indivíduos além de gozarem das liberdades e oportunidades, ou seja, de
seguir com os seus projetos de vida sem encontrarem barreiras e restrições, são capazes de aprimorar ativamente a sua comunidade, estado ou
SD¯VDJLQGRQDVHVIHUDVHFRQ¶PLFDVVRFLDLVHSRO¯WLFDV3ULYDUDVPXOKHUHVGRH[HUF¯FLRGHVXDVOLEHUGDGHVVLJQLȴFDSULYDUWRGDDFROHWLYLGDGHGH
homens e de mulheres ao gozo real das suas liberdades. Esse encadeamento é explicado no potencial que a mulher adquire ao receber educação,
trabalho remunerado, saúde e condições para participar ativamente das questões políticas e sociais. Os dados empíricos elencados por Amartya
Sen mostram que esse cenário de participação ativa da mulher gera a redução voluntária da fecundidade, redução da mortalidade infantil feminina
e masculina, divisão igualitária de renda familiar e maior coordenação dos papéis a serem desempenhados por homens e mulheres na sociedade.
*HUDVHDRȴPSURVSHULGDGHIDPLOLDUHFRPXQLW£ULD6(1$PDUW\DDesenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São
Paulo: Companhia das Letras, 2010.
6 - BOOKER, Christopher; FONG, Laura. Afghanistan: As Taliban gains ground, female judges fear for their safety. PBS New Hour weekend.14 ago.
2021. Entrevistada: Judge Vanessa Ruiz. Disponível em: https://tinyurl.com/hvkb5yeh Acesso em: 16 set. 2021.
7 - Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Estatuto da Associação dos Magistrados, Artigo 2º.
8 - PONTES, Felipe. Juízes brasileiros buscam visto humanitário para 270 juízas afegãs: Comunidade internacional teme perseguição do Talibã às
magistradas. Agência Brasil. 26 ago. 2021. Disponível em: https://tinyurl.com/y6nwssjv Acesso em: 16 set. 2021.
9 - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES (IAWJ). Statement of the IAWJ on the Killings of Women Judges in Afghanistan. 20 fev. 2021.
Disponível em: https://tinyurl.com/tp3p89ya Acesso em: 16 set. 2021.
10 - “Everything that a woman judge is, is anathema to the Taliban ideology.” BOOKER, Christopher; FONG, Laura. Afghanistan: As Taliban gains
ground, female judges fear for their safety. PBS New Hour weekend.14 ago. 2021. Entrevistada: Judge Vanessa Ruiz. Disponível em: https://tinyurl.
com/hvkb5yeh Acesso em: 16 set. 2021.
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Talibã esteve no controle do país nos anos 90 ou que assumiram o controle naquela época, as juízas
foram as primeiras mulheres a serem perseguidas e removidas dos seus cargos pelo Talibã”.11
Foi nesse sentido que a União Internacional de Magistrados (UIM), em resposta à IAWJ,12 emitiu
comunicado à comunidade internacional de magistrados, pleiteando apoio institucional das
DVVRFLD©·HVȴOLDGDVSDUDRDFROKLPHQWRKXPDQLW£ULRGHVVDVPXOKHUHVHPORFDOVHJXUR13 Tony Pagone,
3UHVLGHQWHGD8Ζ0DȴUPRXHPFDUWDHVFULWDHPGHDJRVWRGHTXHRDSRLRGDFRPXQLGDGH
internacional é imprescindível para preservar a integridade física das juízas afegãs.14
Em Declaração Conjunta da UIM e da IAWJ emitida em 18 de setembro de 2021, as instituições
demonstraram sérias preocupações com a situação atual das magistradas afegãs, uma vez que “as
juízas correm um risco adicional devido ao seu gênero. O Talibã não aceita que as mulheres têm
o direito de julgar os homens.”15 Algumas delas já perderam a vida em ataques terroristas, outras
fugiram do Afeganistão ou se encontram em condições subumanas e apenas um grupo reduzido
obteve êxito no refúgio em território estrangeiro.
“Ao servir como juízas e ajudar a desenvolver o ramo judicial afegão, as juízas ajudaram a
estabelecer o estado de direito em seu país, um pilar essencial de um estado democrático. Permitir
TXHHODVȴTXHP¢PHUF¬GR7DOLE¥HGHJUXSRVLQVXUJHQWHVFRQVLGHUDQGRRTXHHODVVDFULȴFDUDP
VHULDUHDOPHQWHWU£JLFRȋDȴUPRXDDWXDOSUHVLGHQWHGDΖ$:-6XVDQ*OD]HEURRN16
Prontamente, a AMB respondeu ao apelo da UIM e da IAWJ e se mobilizou para viabilizar a
DFROKLGDKXPDQLW£ULDGDVMX¯]DVDIHJ¥VHPWHUULWµULREUDVLOHLUR DLGHLDYLGHȵX[RJUDPD 5HQDWD*LO
3UHVLGHQWHGD$0%DȴUPRXTXHȊ1RVFDXVDSHUSOH[LGDGHHSUHRFXSD©¥RDVLWXD©¥RGDVPXOKHUHV
afegãs. As ameaças aos direitos fundamentais conquistados após anos de luta impõem a necessidade
de uma ação imediata. Como mulheres, devemos potencializar suas vozes”.17 Dessa forma, a AMB
solicitou auxílio às autoridades brasileiras e a outros organismos nacionais e internacionais para
viabilizar a imediata saída dessas mulheres, e de suas famílias, com segurança, do Afeganistão.

Ȋ7KHODVWWLPHWKH7DOLEDQZHUHLQFRQWUROLQWKHVRUWKH\WRRNFRQWUROEDFNWKHQWKHMXGJHVZHUHWKHȴUVWZRPHQWKDWWKH7DOLEDQZHQWDIWHUWR
remove them from their positions.” BOOKER, Christopher; FONG, Laura. Afghanistan: As Taliban gains ground, female judges fear for their safety. PBS
New Hour weekend.14 ago. 2021. Entrevistada: Judge Vanessa Ruiz. Disponível em: https://tinyurl.com/hvkb5yeh Acesso em: 16 set. 2021.
12 - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES (IAWJ). Statement of the IAWJ on the Killings of Women Judges in Afghanistan. 20 fev. 2021.
Disponível em: https://tinyurl.com/tp3p89ya Acesso em: 16 set. 2021.
13 - Portal virtual dedicado à realização de doações e apoio às ações de resgate das magistradas: https://tinyurl.com/2txz46tc
14 - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF JUDGES (IAJ). International Association of Women Judges request to support women judges in Afghanistan.
[S.d]. Disponível em: https://tinyurl.com/j4auv9jc Acesso em: 16 set. 2021.
15 - “Las mujeres juezas corren un riesgo adicional debido a su género. Los talibanes no aceptan que las mujeres tengan derecho a juzgar a los
hombres.” INTERNATIONAL ASSOCIATION OF JUDGES (IAJ); INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES (IAWJ). Joint statement on the situation
of the judges in Afghanistan. 18 set. 2021. Disponível em: https://tinyurl.com/v84x3tt5. Acesso em: 20 set. 2021.
16 - “By serving as judges and helping develop the Afghan judicial branch, women judges have helped establish the rule of law in their country, an
HVVHQWLDOSLOODURIDGHPRFUDWLFVWDWH$OORZLQJWKHPWREHDWWKHPHUF\RIWKH7DOLEDQDQGLQVXUJHQWJURXSVJLYHQZKDWWKH\KDYHVDFULȴFHGZRXOG
be tragic indeed.” INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES (IAWJ). IAWJ Statement on Afghanistan. 13 ago. 2021. Disponível em: https://
tinyurl.com/5bbhu8we Acesso em: 16 set. 2021.
17 - GARCEZ, Daiane. AMB pode visto brasileiro para magistradas e familiares afegãs. ASCOM/AMB. 25 ago. 2021. Disponível em: https://tinyurl.
com/y2rdh4y2 Acesso em: 16 set. 2021.
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Diante disso, se tornou necessário efetuar o planejamento para adequado acolhimento das
magistradas afegãs e seus familiares no Brasil. O Plano de Ação foi elaborado com o objetivo de
garantir a dignidade humana às magistradas afegãs e aos seus familiares, que se encontravam em
situação de vulnerabilidade socioeconômica, garantindo a promoção e proteção dos seus direitos,
por meio de acesso a um local que lhes fornecem condições objetivas e subjetivas de subsistência
adequada, com a acolhida humanizada, a inserção e a permanência nos serviços socioassistenciais,
em articulação com o Poder Judiciário brasileiro, as Secretarias Distritais, Estaduais, Poder Público
Federal e Organizações da Sociedade Civil que desenvolvem políticas de acolhimento aos refugiados.
A solidariedade global é a solução vital para garantir as relações sociais necessárias a alcançar
e manter o sentido de justiça e desenvolvimento - isto é, a coesão social e a integração funcional
dos indivíduos e grupos – principalmente no contexto das sociedades modernas com tantas
complexidades e informações. Então, a solidariedade global não pode ser vista como uma ideia
abstrata, mas como um conjunto de expectativas sociais a serem realizadas por todos os países,
ainda que seja a imposição de limites mínimos à dignidade humana, de modo a aperfeiçoar o
sentimento dos valores morais e éticos, de modo a desenvolver os complexos arranjos globais.
Sem esse senso de dignidade especial da vida humana, não podemos entender adequadamente
as demandas que geram preocupação humana universal.18 Além disso, esse reconhecimento da
dignidade humana é importante para mostrar adequadamente a preocupação pelos outros, para
manter todos os seres humanos totalmente entre nós e para fundamentar absolutos morais.
4XDLVTXHUDȴUPD©·HVVREUHDGLJQLGDGHKXPDQDVµID]HPVHQWLGRFRQWUDDOJXPDFRPSUHHQV¥RGH
fundo de nossos valores morais.
O desenvolvimento do contexto de direitos humanos é principalmente um valor que se traduz
em bem-estar individual e comunitário. Esse bem-estar pode estar ligado ao desenvolvimento
econômico ou outro desenvolvimento social, embora a correlação entre os dois não seja evidente
nem necessária. Se esse direito ao bem-estar é fazer a diferença na vida das pessoas, seja em nações
SREUHVRXULFDVGHYHVHUVXVFHW¯YHO¢PHGL©¥RTXDQWLȴF£YHODWUDY«VGDTXDO«SRVV¯YHODYDOLDUVHX
progresso e realização.
Diante desse contexto, a AMB compreendeu que o desenvolvimento de uma esfera civil implica
D H[LVW¬QFLD GH XPD IRUPD HVSHF¯ȴFD GH VROLGDULHGDGH 7DO HVIHUD VROLG£ULD VXVWHQWDVH SRU XP
conjunto distinto de códigos simbólicos e incorporada em instituições especializadas. É o elemento
chave no funcionamento de qualquer sociedade moderna e complexa. Esta ação representa a
mudança de paradigma de governança democrática na sociedade contemporânea.

18 - De acordo com BARROSO, a dignidade da pessoa humana é um conceito propositalmente aberto, de construção permanente e em nível mundial.
6XDVUD¯]HVHVW¥RQDȴORVRȴDPRUDOHQD«WLFDSRUHVWHPRWLYRHOD«XPYDORUOLJDGRDYLGDERDFRQGXWDFRUUHWDPRUDOLGDGHHDREHPGHWRGRV
Nessa linha, a dignidade revela, ao mesmo tempo, um valor intrínseco que acompanha todos os seres humanos e a autonomia de cada um deles
no que tange à sua autodeterminação em sociedade. Sobre o tema, consultar a obra: BAROSSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no
Direito Constitucional Contemporâneo: A construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte, Fórum, 2012. 132 p.
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Realizada a contextualização da atual conjuntura afegã, o presente documento apresenta
as principais ações já concretizadas pela gestão da Presidente Renata Gil na execução desse
acolhimento humanitário, apontando, também, as medidas futuras que funcionarão como ações de
monitoramento e de avaliação da política pública concretizada.

2. DEFINIÇÃO DA AGENDA

P

artindo dos comunicados emitidos pela UIM e pela IAWJ, a AMB envidou esforços na

estruturação da sua agenda de atuação. A presidente Renata Gil se reuniu com autoridades do
Legislativo, Executivo e Judiciário brasileiro, para angariar apoio institucional e logístico na acolhida
humanitária das juízas afegãs.19 A atuação da AMB partiu do seu compromisso com os objetivos eleitos
no seu Estatuto, principalmente no que se refere a valorização e independência dos magistrados,
o debate e a busca de soluções para os problemas da magistratura e para as questões sociais e da
cidadania, conforme preceitua o art. 2º, incisos II e II do EAMB.20 Como entidade fundadora da UIM,
partilhou, também, dos valores presentes no Estatuto Universal dos Magistrados (EUM).21
Para além disso, a AMB também se preocupa em apoiar e concretizar os ODS em suas atividades
internas e nas suas ações direcionadas aos associados e ao público em geral. Os ODS funcionam
como mecanismo orientador do crescimento econômico sustentável e mais justo para todos(as).
Eles promovem incentivos que podem ser implementados por diferentes agentes, grandes e
pequenos, públicos e privados. Toda a sociedade ganha com a adesão e a concretização dos ODS,
pois fortalecem a responsabilidade social alinhada com as necessidades e expectativas sociais,
econômicas e ambientais. O presente Plano de Ação gerou um impacto positivo para 6 (seis) ODS
distintos. Vejamos:

19 - GIL, Renata. AMB e UIM atuam por juízas afegãs e seus familiares. ASCOM/AMB. 17 ago. 2021. Disponível em: https://tinyurl.com/ehr8ztw6
Acesso em: 16 set. 2021.
20 - AMB. Estatuto da AMB. Disponível em: https://www.amb.com.br/estatuto/ Acesso em: 16 set. 2021.
21 - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES (IAWJ). The Universal Charter of the Judge. [Roma: s.d.]. Disponível em: https://tinyurl.com/
u48rc2f8 Acesso em: 16 set. 2021.
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$PLJUD©¥RDSDUHFHFRPRWHPDFHQWUDOGR2'6HVSHFLȴFDPHQWHQD0HWDDVVLPGHVFULWD
“Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas, inclusive
por meio da implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas.” O ODS 10 prevê
o dever de criação e implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas. Para além
disso, todos os tratados e documentos internacionais pertinentes à migração foram analisados e
observados durante a criação e execução do Plano de Ação.
Esse arcabouço fático e estatutário impulsionou a AMB a executar todas as ações necessárias
para a implementação da política pública de acolhimento humanitário. A AMB atuou como entidade
estratégica, pois necessitava-se de um ator responsável pela articulação política internacional.
Conforme advertiu a UIM e a IAWJ: “Os juízes vivem temendo por suas vidas e pelas vidas de suas
famílias. Estão sob estresse excruciante. Muitos são forçados a mudar de um abrigo para outro, e
W¬PGLȴFXOGDGHSDUDDFHVVRDDOLPHQWRVHFXLGDGRVP«GLFRVE£VLFRV  ΖQVWDPRVDFRPXQLGDGH
mundial a trabalhar em conjunto para salvar as vidas dos juízes afegãos e de suas famílias. Esse
FHQ£ULR H[LJH RS©·HV VHJXUDV GH YLDJHP YLVWRV GH WU¤QVLWR YLVWRV SDUD SD¯VHV GH GHVWLQR ȴQDO H
suporte para juízes e suas famílias reconstruírem suas vidas. Pedimos aos Estados que garantam
cotas de vistos humanitários para juízes afegãos em risco, especialmente juízas. Devem ser feitos
HVIRU©RVXUJHQWHVSDUDDHPLVV¥RHȴFLHQWHGRVYLVWRVQHFHVV£ULRV1µVFKDPDPRVWRGRVRVSD¯VHV
a agirem imediatamente. Este é um pré-requisito absoluto para salvar vidas. (Destaque nosso).”22
$VVLPDDJHQGDIRLGHȴQLGDHLPSOHPHQWDGDDSDUWLUGDVLWXD©¥RDWXDOGDVPDJLVWUDGDVDIHJ¥VTXH
necessitavam de um local seguro para dar seguimento aos seus projetos de vida. É importante frisar
que o Brasil conta com um amplo arcabouço jurídico e vasta experiência na recepção de refugiados
em solo nacional. O art. 4º, incisos II e X, da CRFB/88, preceitua a observância e prevalência dos
direitos humanos e a concessão de asilo político. O Brasil é signatário da Convenção sobre Refugiados
de 1951 e do Protocolo Adicional de 1967. Faz parte, também, da Declaração de Cartagena e do Plano
de Ação Cartagena +30. Além disso, possui a Lei de Refugiados de 1997 e a Nova Lei de Migração
de 2017. Para além do aspecto regulatório, o Brasil já conta com uma estrutura administrativa apta
a receber essas magistradas. O Ministério da Justiça possui o Comitê Nacional para os Refugiados
(CONARE) e outros órgãos que atuam na parte técnica e assistencial.
O esforço da AMB, portanto, perpassou pela coordenação das diferentes ações e projetos
governamentais e não governamentais que auxiliaram na questão aqui problematizada. Tratou-se
de uma atuação interinstitucional e multisetorial que objetivou vencer os entraves burocráticos,
DQJDULDUDSRLRȴQDQFHLURHORJ¯VWLFRSDUDDFRQFUHWL]D©¥RGDVD©·HVOLVWDGDVQHVWHUHODWµULR

22 - “Los jueces viven con temor por sus vidas y por las vidas de sus familias. Están bajo un estrés insoportable. Muchos se ven obligados a trasladarse
GHXQUHIXJLRDRWUR\WLHQHQGLȴFXOWDGHVSDUDDFFHGHUDDOLPHQWRV\DWHQFLµQP«GLFDE£VLFD  ΖQVWDPRVDODFRPXQLGDGPXQGLDODWUDEDMDUXQLGD
para salvar las vidas de los jueces afganos y sus familias. Esto requiere opciones de viaje seguras, visas de tránsito, visas para los países de destino
ȴQDO\DSR\RSDUDTXHORVMXHFHV\VXVIDPLOLDVUHFRQVWUX\DQVXVYLGDV3HGLPRVDORV(VWDGRVTXHJDUDQWLFHQFXRWDVGHYLVDVKXPDQLWDULDVSDUD
ORVMXHFHVDIJDQRVHQVLWXDFLµQGHULHVJRHVSHFLDOPHQWHODVPXMHUHVMXH]DV6HGHEHQUHDOL]DUHVIXHU]RVXUJHQWHVSDUDH[SHGLUGHPDQHUDHȴFLHQWH
las visas necesarias. Hacemos un llamado a todos los países para que actúen de inmediato. Este es un requisito previo absoluto para salvar vidas.
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF JUDGES (IAJ); INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES (IAWJ). Joint statement on the situation of the
judges in Afghanistan. 18 set. 2021. Disponível em: https://tinyurl.com/v84x3tt5. Acesso em: 20 set. 2021.
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A primeira ação do Plano representou um marco histórico para delimitar a factibilidade da
política pública. Isso ocorreu em 2021, quando a Presidente Renata Gil pleiteou o visto humanitário
para as juízas afegãs junto aos órgãos públicos competentes. O visto temporário e a autorização de
residência foram aprovados pelo Itamaraty no dia 3 de setembro de 2021. A ação foi comemorada
pela Presidente: “O Itamaraty aprovou a nossa solicitação, em portaria interministerial, para conceder
os vistos humanitários às juízas afegãs. Nossas próximas ações seguirão em sigilo, por questões de
VHJXUDQ©D(VWDPRVFRQȴDQWHVHWUDUHPRVFHOHULGDGHȋ
A segunda ação, que era a mais aguardada pela AMB, foi concretizada com sucesso quando o
primeiro grupo de refugiados chegou ao Brasil, em 19 de outubro de 2021. A ação ganhou repercussão
QDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOVHQGRFRPHPRUDGDSHOD3UHVLGHQWH5HQDWD*LOQDVUHGHVVRFLDLVȊ&RQȴUPR
a chegada de juízas afegãs ao Brasil, resultado dos nossos esforços em parceria com o governo
EUDVLOHLUR(ODVȴFDU¥RVRERVFXLGDGRVGD$0%ȋ
Para além das ações técnicas e de coordenação, a AMB também articulou ações para garantir
uma proteção adequada no resgate, deslocamento e alojamento em território brasileiro. A primeira
fase da operação necessitou de constante apoio das forças militares brasileiras e de organismos
especializados na assistência aos civis em territórios hostis. Atualmente, o encargo passou a ser
do Estado brasileiro, que tem o dever de garantir uma vida digna aos refugiados por meio da
implementação de políticas públicas de assistência imediata e de longo prazo. Nessa fase executória
atual, as associações não governamentais também possuem um importante papel na otimização das
ações estatais, tal como a AMB, que continua gerindo a rede de apoio às juízas afegãs e angariando
doações para oferecer uma assistência adequada, além da completa inserção social do público-alvo
no território brasileiro.
A principal razão para a intervenção do governo brasileiro na concessão de refúgio para as
afegãs e seus familiares está na externalidade positiva que tal ação gerou. O Brasil torna-se, assim,
referência mundial no acolhimento humanitário de mulheres em situação de vulnerabilidade,
gerando impactos de solidariedade na sociedade, e passa a ser percursor da política migratória.
$O«PGLVVRLQFHQWLYDPHFDQLVPRVGHSURWH©¥RVRFLDOUHDȴUPDQGRRFRPSURPLVVREUDVLOHLURFRPR
respeito aos direitos humanos e com a solidariedade internacional, ações que devem ser executadas
pelo setor público, com o apoio do setor privado.

3. A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

O

GLDJQµVWLFRHDLGHQWLȴFD©¥RGRSUREOHPDSDUWLUDPGRLQFRQIRUPLVPRGDSUHVLGHQWH

da AMB, Dra. Renata Gil, que se mobilizou para criação e implementação de diferentes ações para
o acolhimento humanitário das Juízas Afegãs. A partir do diagnóstico de hipervulnerabilidade da

15

Plano
de para
Ação Humanitária
da AMB
Plano de ação humanitária da
AMB
o acolhimento
de
Acolhimento
de Juízas
Afegãs
e seus
familiares
Brasil
Juízas
Afegãs
e seus
familiares
nono
Brasil

situação social de iminente risco de morte das juízas afegãs houve intensa mobilização para o resgate
e para a criação de políticas públicas efetivas e protetoras dos direitos humanos.
2 GHVHQKR GD SRO¯WLFD S¼EOLFD ȊHQYROYH XP HVIRU©R GH VLVWHPDWL]DU D©·HV HȴFLHQWHV H HȴFD]HV
com a aplicação de conhecimento de meios políticos para a adoção de instrumentos que permitam
R DWLQJLPHQWR GH REMHWLYRV UHVXOWDGRV H PHWDV GHQWUR GH FRQWH[WRV SRO¯WLFRV HVSHF¯ȴFRVȋ23 Esse
desenho é composto por uma variedade de mecanismos explícitos e implícitos na proposta de
acolhimento das juízas, que teve efeito direto não apenas na capacidade de atender de forma
SODQHMDGD¢GHPDQGDLGHQWLȴFDGDPDVWDPE«PQDSRVVLELOLGDGHGHDOFDQ©DUPDLRUUDFLRQDOLGDGH
(mesmo limitada) na ação pública. A atuação da AMB esteve estritamente ligada à ideia de
SRWHQFLDOL]DURVUHVXOWDGRVGDD©¥RQ¥RVLJQLȴFDQGRQHFHVVDULDPHQWHTXHRGHVHQKRLQLFLDOPHQWH
formulado seria integralmente aplicado. Entretanto, este relatório revela que os resultados obtidos
superaram a expectativa inicial, uma vez que as metas foram superadas em quase todos os seus
quesitos. É nesse sentido, que a arquitetura aqui desenhada certamente servirá para orientar a
ação de forma mais racional e efetiva para todas as organizações e instituições que queiram seguir
o mesmo exemplo.
A implementação da ação foi pautada na utilização de meios e mecanismos adequados ao tipo de
política desenvolvida. Essa visão facilitou a execução das etapas planejadas e aprimorou a qualidade
do monitoramento dos resultados da política pública na vida do público-alvo.

4. A JUSTIFICATIVA PARA UMA AVALIAÇÃO EX ANTE

O

Plano de Ação da AMB foi inspirado nas orientações fornecidas pelo Guia de Avaliação

de Políticas Públicas do Governo Federal.24 O Guia foi utilizado como norte para elaboração de uma
política sustentável ao longo prazo, que atenda de forma abrangente todo o grupo focal. Seguindo
as orientações de especialistas em políticas públicas, as atividades aqui descritas foram planejadas
DQWHVPHVPRGRGDFKHJDGDGDVMX¯]DVHVHXVIDPLOLDUHVDLQGDQRPRPHQWRTXHRFRQȵLWRVRFLDO
no Afeganistão estava se desenrolando. O nascedouro da situação-problema esteve na avaliação de
viabilidade no momento de troca de comunicados entre AMB, UIM e IWAJ.
Para a correta implementação da ação proposta pela AMB, a avaliação ex ante seguiu etapas
preestabelecidas que forneceram maior segurança para a execução, monitoramento e avaliação.
Foram observadas as seguintes etapas: (i) diagnóstico do problema; (ii) caracterização da ação; (iii)

23 - WU, Xun; RAMESH, M; HOWLETT, Michael; FRITZEN, Scott. Guia de Políticas Públicas: gerenciamento de processos. Tradução de Ricardo Avelar
de Souza. Brasília: Enap, 2014. p. 283-284.
24 - BRASIL. Casal Civil da Presidência da República; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Avaliação de políticas públicas: Guia prático de
análise ex ante. Brasília: IPEA, 2018; BRASIL. Casal Civil da Presidência da República; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Avaliação de políticas
públicas: Guia prático de análise ex post. Brasília: IPEA, 2018.
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desenho da ação: objetivos, metas, público-alvo e resultados esperados; (iv) indicadores; (iv) impacto;
(v) estratégias de monitoramento, avaliação e controle; e, (vi) Estratégias de aperfeiçoamento.
Fluxograma 1 - Fluxo da análise ex ante para o desenvolvimento do Plano de Acolhimento das
Afegãs, e, por conseguinte, instruir com robustez e tempestividade as tomadas de decisões para
execução da estratégia proposta pela AMB.
Ideia

Situaçãoproblema

Aperfeiçoamento

Metas

Monitoramento e
avaliação

Desenho
Objetivos

Resultados

Impacto

Públicoalvo

Indicadores

Elaboração: AMB

A razão de uma análise ex DQWHHVW£QDGHȴQL©¥RGDWRPDGDGHGHFLV¥RUDFLRQDOTXHLQFLGDQD
DOWHUQDWLYDPDLVHIHWLYDHȴFD]HHȴFLHQWH(VVDDYDOLD©¥RDMXGRXQDGHOLPLWD©¥RGRSUREOHPDTXH
demandou a intervenção da AMB.

Fluxograma 2 - Etapas para a caracterização ex ante da política pública
Diagnóstico do
Problema
(causas)

Objetivo (para
quê?)

Público-alvo
(para quem?)

Meios e instrumentos
(como?)

Atores e arranjo
institucional
(quem?)

Definição de
metas

Fonte: Adaptado do IPEA.

5. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA SUBJACENTE

O

desenvolvimento das ações descritas neste Plano parte da premissa do direito

socioassistencial que reconhece os refugiados como sujeitos de direitos, condicionando o Estado
brasileiro a promover políticas públicas garantidoras da proteção social e das seguranças já
DȴDQ©DGDV QR 6LVWHPD QLFR GH $VVLVW¬QFLD 6RFLDO 68$6  2 SODQR HVW£ VHQGR GHVHQYROYLGR HP
etapas, o que garante o planejamento participativo das magistradas e seus familiares nas ações
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tomadas pela AMB. Além disso, o plano incentiva a valorização de suas vivências e experiências, a
partir das etapas de intervenção adiante descritas.
É importante frisar que a primeira fase deste Plano de Ação consistiu na articulação para emissão
de vistos humanitários. Na segunda fase, as magistradas e seus familiares foram recepcionados
no território brasileiro, com apoio de organismos internacionais e das forças militares nacionais.
Ao todo, foram resgatadas 26 pessoas, mediante as orientações fornecidas pela UIM e pela IAWJ.
Essa limitação pontual de refugiados no Plano de Ação da AMB ocorreu por questões de logística
e segurança. Na terceira fase, foram ofertadas condições para a existência digna das famílias
recepcionadas, por meio de ações interinstitucionais e intergovernamentais de apoio assistencial,
trabalhista e educacional.
A estruturação lógica das ações foi baseada em duas ferramentas metodológicas para análise
GHSURJUDPDVGHSRO¯WLFDS¼EOLFDDȊUYRUHGH3UREOHPDVȋHDȊ7HRULDGD0XGDQ©Dȋ$MXVWLȴFDWLYD
para esse recorte metodológico, comumente utilizado em políticas de assistência social, está no seu
potencial delimitador dos indicadores de implementação, avaliação e monitoramento do impacto
ȴQDOGDVD©·HVSURSRVWDV25)DFLOLWDVHDVVLPDLGHQWLȴFD©¥RFRQFUHWDGDVD©·HVHGRVUHVXOWDGRV
HVSHUDGRVIUHQWHDRVSURSµVLWRVTXHȴFDUDPHVWDEHOHFLGRVQDVVH©·HVDQWHULRUHV
A situação-problema delimitada neste Plano traduz as necessidades, ameaças, carências,
obstáculos e oportunidades de atuação. O problema delimitou a situação negativa posta em
sociedade e que merece o olhar e a atuação de um arranjo institucional que é competente por
UHYHUWHURLQGHVHMDGRȊHVWDGRGDDUWHȋ3RUWDQWRDVROX©¥RGHȴQLWLYDGRSUREOHPDRXDPLQLPL]D©¥R
das consequências negativas por ele gerado, perfaz o propósito/objetivo do programa. As medidas
foram tomadas a partir de um olhar racional para a situação-problema.26
A Árvore de Problemas consiste em um método que organiza e correlaciona os problemas
que deverão ser enfrentados. Forma-se, assim, um esquema que apresenta as causas (raízes) e
as consequências (copa) da não intervenção na situação-problema (tronco).27 Conforme aponta o
Tribunal de Contas da União (TCU), “a árvore de problemas, além das causas, permite o registro das
consequências ou efeitos que o problema produz na política, programa ou atividade governamental
auditada. Neste método, em que o problema central ocupa a posição a posição de tronco da árvore,
as raízes são as causas e a coa são os efeitos. Uma vantagem da árvore de problemas é que possibilita
a visualização das causas e das consequências de um problema em uma mesma estrutura.”28

25 - BRASIL. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Avaliação de Impacto: Programa de
Oportunidades e Direitos (POD socioeducativo). Relatório Técnico. Disponível em: https://planejamento.rs.gov.br/upload/arquivos/201901/17092837relatorio-avaliacao-pod-16012019.pdf. Acesso em: 2 dez. 2021. p. 8.
26 - RUA, Maria das Graças. A Aplicação prática do marco lógico. Aula disponível em: https://pt.scribd.com/document/165474933/Quadro-LogicoMaria-das-Gracas-Rua. Acesso: 3 dez. 2021.
27 - COUTO, Leandro Freitas. Análise ex-ante de políticas públicas: uma abordagem prática. Aula disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/
bitstream/1/4865/3/An%C3%A1lise%20Ex%20Ante%20-%20Aula%202.pdf. Acesso em: 3 dez. 2021.
35$7$1LFROH9HLJD)HUUDPHQWDVGHGLDJQµVWLFRSDUDRXVRHPȴVFDOL]D©·HVΖQ0«WRGRVHDSRLRDRFRQWUROHH[WHUQR DGHQGR Revista União,
DQR  Q   'LVSRQ¯YHO HP KWWSVSRUWDOWFXJRYEUOXPLVSRUWDOȴOHȴOH'RZQORDGMVS"ȴOHΖG $$)((())'
Acesso em: 2 dez. 2021.
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A construção da Árvore de Problemas deste Plano de Ação se baseou em uma revisão da
OLWHUDWXUDHGRVGRFXPHQWRVRȴFLDLVWUDQVPLWLGRVHQWUHRUJDQLVPRVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVSDUD
a compreensão do macroproblema. Posteriormente, foram delineadas as causas e consequências
VXEMDFHQWHVHTXHQHFHVVLWDUDPGDLQWHUYHQ©¥RGD$0%(VVDDWXD©¥RSDUWLXGDMXVWLȴFDWLYDOHJDOH
HVWDWXW£ULDM£GHOLQHDGDQDVH©¥R$ȴJXUDDEDL[RDSUHVHQWDRVUHVXOWDGRVGRSODQHMDPHQWR

MORTALIDADE
(TERRORISMO)

STATUS INDESEJADO

PRIVAÇÃO DE LIBERDADE

AUSÊNCIA DE LIBERDADE

PROBLEMA MENTAL

CONSEQUÊNCIAS

Figura 1 - Árvore de Problemas para a acolhida humanitária das juízas afegãs

VIOLAÇÃO SISTEMÁTICA
DOS DIREITOS HUMANOS
DAS JUÍZAS AFEGÃS

DISCRIMINAÇÃO DE

VIOLÊNCIA FÍSICA, MORAL E

GÊNERO

PSICOLÓGICA

PERDAS DE CARGOS

SEGREGAÇÃO SOCIAL

PÚBLICOS

CAUSAS PRIMÁRIAS

INSTITUIÇÃO DA SHARIA
LAW: SUPRESSÃO DOS
DIREITOS DAS MULHERES

TOMADA DE PODER PELO TALIBÃ

Elaboração: AMB
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$UYRUHGH3UREOHPDVFODULȴFDDVLWXD©¥RDVHUHQIUHQWDGD&RPRȴFRXGHOLQHDGRDFLPDR3ODQR
de Ação da AMB visa preservar a vida e a segurança de juízas afegãs e seus familiares, que estão
em situação de extrema vulnerabilidade no país de origem, reduzindo a violência (física, psíquica,
religiosa e moral) praticada por membros do Talibã e, por conseguinte, a mortalidade dessas
SURȴVVLRQDLV$£UYRUHGHVHQKDGDDFLPDSHUPLWHDLQGDLGHQWLȴFDURXWUDVFDXVDVHFRQVHTX¬QFLDV
que derivam do macroproblema. O cenário demonstrou a urgência da intervenção governamental
e não governamental, nacional e estrangeira. A coordenação de um arranjo organizacional foi
necessária para tratar a situação-problema.
Foi nesse meandro que a Teoria da Mudança foi empregada para delimitar quais ações seriam
capazes de minimizar o cenário de sofrimento dos imigrantes selecionados como grupo-alvo.
A Teoria da Mudança foi empregada para se analisar a viabilidade teórica e prática da proposta
LQLFLDODO«PGHLGHQWLȴFDUDVSUHPLVVDVTXHHUDPHVVHQFLDLV¢LQWHUYHQ©¥RGD$0%7DOFRQVWUX©¥R
teórica promove uma relação de causa e consequência entre situação-problema e oportunidades
de atuação dos atores envolvidos, para solver ou reduzir o cenário indesejado.29 Essa relação lógica
ocorre mediante a proposição de um conjunto de ações, recursos, produtos e resultados que são
esperados e programados em curto, médio e longo prazo. Esse olhar racional serve para fornecer
mais qualidade ao monitoramento do Plano de Ação.
1HVVDOLQKDD7HRULDGD0XGDQ©D«XPDUHSUHVHQWD©¥RJU£ȴFDDFHUFDGHFRPRDLPSOHPHQWD©¥R
de um projeto, programa ou política leva aos resultados e impactos esperados, considerando os
pressupostos subjacentes construídos acerca de como as mudanças deverão ocorrer. Trata-se de
uma ferramenta que pode ser utilizada para projetar e avaliar as iniciativas que buscam promover
mudanças sociais. É um tipo de ‘planta baixa dos blocos de construção’ necessários ao alcance dos
objetivos de longo prazo de alguma iniciativa governamental visando à promoção de mudanças na
sociedade.” 30
Do mesmo modo que foi observado na árvore de problemas, a construção da Teoria da Mudança
DTXLGHVHQYROYLGDVHEDVHRXHPXPDUHYLV¥RGDOLWHUDWXUDHGRVGRFXPHQWRVRȴFLDLVWUDQVPLWLGRV
entre organismos nacionais e internacionais, bem como dos dados colhidos pela AMB desde
VHWHPEURGH$ȴJXUDDEDL[RUHYHODDVUHVSRVWDVSODQHMDGDV¢VLWXD©¥RSUREOHPD

29 - MORRA-IMAS, Linda G.; RIST, Ray C. The road to resultsGHVLJQLQJDQGFRQGXFWLQJHHFWLYHGHYHORSPHQWHYDOXDWLRQV:RUOG%DQN:DVKLQJWRQ
2009. Disponível em: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2699. Acesso em: 2 dez. 2021.
30 - MAFRA, Fábio. A teoria da mudança e sua possível utilização em auditorias operacionais. Revista TCU, n. 135 (2016). Disponível em: https://
revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1326/1428. Acesso em: 2 dez. 2021.
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IMPACTOS AO GRUPO
ACOLHIDO

Figura 2 - Teoria da Mudança para a acolhida humanitária das juízas afegãs
SUPRESSÃO DA MORTALIDADE POR TERRORISMO
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Elaboração: AMB

A estruturação acima forneceu as ferramentas necessárias para que os objetivos e metas fossem
PHOKRUGHȴQLGRVHH[HFXWDGRV23ODQRYLVRXRIHUHFHURDORMDPHQWRWHPSRU£ULRSDUDDW«LPLJUDQWHV
em situação de extrema vulnerabilidade, com provisões materiais adequados e equipe técnica para
HVFXWDTXDOLȴFDGD0XLWRVUHVXOWDGRVLQWHUPHGL£ULRVȴ]HUDPSDUWHGDVROX©¥RGDVLWXD©¥RSUREOHPD
$ȴJXUDDEDL[RXQHDȊ£UYRUHGHSUREOHPDVȋHDȊWHRULDGDPXGDQ©DȋSURPRYHQGRXPDYLV¥RJHUDO
do Plano de Ação da AMB.
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Em síntese, a metodologia adotada facilitou o delineamento da situação-problema e a construção
GH WRGR R SURJUDPD GH DFROKLGD KXPDQLW£ULD (VVH GHVHQKR SHUPLWLX LGHQWLȴFDU DV PHGLGDV H
resultados esperados. Viabilizando, assim, a avaliação da sua efetividade, conforme será delineado
QRVWµSLFRVȴQDLVGHVWHUHODWµULR

6. DESENHO DO PLANO DE AÇÃO DA AMB E SUA
CARACTERIZAÇÃO

R

ealizado o diagnóstico e delimitação do problema a ser tratado pela AMB, cabe formatar

R3ODQRGHD©¥RQRVPROGHVTXHWUDQVIRUPDUDPLGHLDVHPVROX©·HVHȴFD]HVQRFDVRFRQFUHWR2
GHVHQKR GH XPD SRO¯WLFD S¼EOLFD ȊHQYROYH XP HVIRU©R GH VLVWHPDWL]DU D©·HV HȴFLHQWHV H HȴFD]HV
com a aplicação de conhecimento de meios políticos para a adoção de instrumentos que permitam
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RDWLQJLPHQWRGHREMHWLYRVUHVXOWDGRVHPHWDVGHQWURGHFRQWH[WRVSRO¯WLFRVHVSHF¯ȴFRVȋ +RZOHWW
2014, p. 283-284, tradução nossa).31 Por este motivo, os próximos tópicos seguem uma ordem
lógica do desenrolar de um Plano de Ação complexo e que abrange o período de agosto de 2021 a
dezembro de 2022.

7. OBJETIVO GERAL

O

Plano de Ação da AMB teve como objetivo central: ofertar e desenvolver uma política

pública especial para o acolhimento das juízas afegãs que estavam sob ameaça e perigo de vida no
Afeganistão. Além disso, o plano visa demonstrar que é possível aprimorar as estruturas sociais por
meio da organização civil para lidar com o acolhimento de refugiados no Brasil e servir de exemplo
para o mundo.

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

C

ontribuir para inserção das magistradas e dos seus familiares na rede socioassistencial e

providenciar o acesso aos serviços e benefícios garantidos no ordenamento jurídico brasileiro, com
RLQGLVSHQV£YHODSRLRW«FQLFRQDH[SHGL©¥RGHGRFXPHQWRVQHFHVV£ULRVSDUDWDLVȴQV
• Assegurar residência temporária em condições dignas e de segurança para magistradas afegãs e
VHXVIDPLOLDUHV DIHJ¥RVTXHȴ]HUDPSDUWHGRSODQRGHDFROKLGD 
• Articular ações com a rede de políticas públicas já existente no Brasil e prover as necessidades
detectadas;
• Angariar apoio de órgãos públicos e da iniciativa privada para a promoção e o acesso ao trabalho,
à educação e à inclusão social.

31 - CAPANO, Giliberto; HOWLETT, Michael. Design and non-design in policy-making: when and how policy design matters. ECPR, [s.n.: 2015].
'LVSRQ¯YHO HP KWWSVHFSUHX(YHQWV(YHQW3DQHO'HWDLOV $FHVVR HP  GH]  7UHFKR GR WH[WR QR RULJLQDO Ȋ7KH HRUW WR PRUH RU OHVV
V\VWHPDWLFDOO\GHYHORSHɝFLHQWDQGHHFWLYHSROLFLHVWKURXJKWKHDSSOLFDWLRQRINQRZOHGJHDERXWSROLF\PHDQVJDLQHGIURPH[SHULHQFHDQGUHDVRQ
WRGHYHORSPHQWDQGDGRSWLRQRIFRXUVHVRIDFWLRQVWKDWDUHOLNHO\WRVXFFHHGLQDWWDLQLQJWKHLUGHVLUHGJRDOVDQGDLPVZLWKLQVSHFLȴFSROLF\FRQWH[WVȋ
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9. PERFIL DO PÚBLICO-ALVO

A

política prevista neste Plano de Ação não corre o risco de transbordamento (externalidades)

na delimitação do público-alvo contemplado pela ação. Trata-se de um público-alvo extremamente
SUHFLVRHM£GHȴQLGRFHUWRTXHDRWRGRR$IHJDQLVW¥RFRQWDYDFRPPDJLVWUDGDVTXHHVWDYDP
em situação de vulnerabilidade. Contudo, algumas delas já foram resgatadas por outros países
e organizações internacionais e outras não foram localizadas, pois estão em esconderijos ou,
infelizmente, foram assassinadas pelo grupo talibã.
Contudo, nesse universo de centenas de pessoas que necessitam do resgate humanitário, a
articulação realizada pela AMB com a UIM e IAWJ estabeleceu a viabilidade do resgate de 26 pessoas.
2JUXSRIRLSUHYLDPHQWHGHȴQLGRSHORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDLVHQYROYLGRV2VFULW«ULRVGHVHOH©¥R
dos indivíduos não podem ser divulgados por motivos de segurança. A AMB não teve ingerência na
VHOH©¥RGRVEHQHȴFL£ULRVDSHQDVGHȴQLQGRTXHHQWUHRVJUXSRVIDPLOLDUHVFRQWHPSODGRVGHYHULDP
ser compostos por um ou mais magistradas (juízas de direito).
A chegada das famílias afegãs ocorreu em 20 de outubro de 2021. Chegaram, ao todo, 26 pessoas.
Abaixo apresentamos características gerais do grupo acolhido.

26
AFEGÃOS

7
JUÍZAS

17
ADULTOS

7
FAMÍLIAS

1
IDOSA

9 CRIANÇAS
DE ATÉ 5
ANOS

3
JUÍZES

6
PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS
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10. DEFINIÇÃO DAS METAS

A

s ações da AMB foram baseadas em 3 indicadores de desempenho, fulcrados na

perspectiva organizacional, técnica e política. Eles são interdependentes e funcionam como guia para
a coordenação das atividades apoiadas pela AMB. A perspectiva organizacional concentrou ações
QDFDSWD©¥RGHUHFXUVRVKXPDQRVHȴQDQFHLURVQHFHVV£ULRVSDUDDFRQFUHWL]D©¥RGDVSRO¯WLFDVDO«P
da realização de procedimentos administrativos necessários para vencer os obstáculos burocráticos
encontrados no processo de implementação da política pública. A perspectiva técnica reuniu ações
de execução da política, o que dependia de análise técnica da utilização de recursos humanos e
ȴQDQFHLURV QDV HWDSDV GH LPSOHPHQWD©¥R $ SHUVSHFWLYD SRO¯WLFD GL]LD UHVSHLWR ¢ QHFHVVLGDGH GD
AMB acompanhar a dinâmica política subjacente e encontrar janelas de oportunidade para angariar
DSRLRGHDXWRULGDGHVHȴJXUDVFKDYHQRPHLRSRO¯WLFRVRFLDOHDUW¯VWLFR5HXQL·HVHSDUFHULDVIRUDP
essenciais para aumentar a rede de proteção às juízas afegãs, conforme foi exposto neste documento.
Para tanto, a AMB estabeleceu uma lista de ações independentes, que já foram implementadas
em quase sua totalidade. Elas foram distribuídas em diferentes etapas, com o objetivo de tornar a
WRPDGDGHGHFLV¥RPDLVHȴFD]7UDWDVHGHXPDYLV¥RPHUDPHQWHGLG£WLFDTXHUHYHODRHVIRU©RGD
AMB na acolhida humanitária dessas mulheres e seus familiares.

Etapa I (angariar o apoio político)
Formulação de estratégias e tratativas para pleitear a concessão de visto humanitário e
GDDXWRUL]D©¥RGHUHVLG¬QFLDSDUDȴQVGHDFROKLGDKXPDQLW£ULDGDVMX¯]DVDIHJ¥VHGRVVHXVIDPLOLDUHV
em território brasileiro.
Etapa II (acompanhar/monitorar a saída das famílias)
Agendar reuniões periódicas com UIM e IAWJ para monitorar a saída das juízas e familiares
que obtiveram o visto. Articular com o Governo brasileiro a comunicação às embaixadas brasileiras
e/ou missões diplomáticas próximas ao país (Islamabad, Teerã, Moscou, Ancara Doha e Abu Dhabi)
para livre conformação dos vistos eletrônicos e auxílio para cumprimento das regras sanitárias (por
exemplo, exames: teste rápido ou PCR de COVID-19).
Etapa III (levantar e sistematizar dados importantes)
5HDOL]DURPDSHDPHQWRGDUHGHGHDSRLRDO«PGDRUJDQL]D©¥RGRȵX[RGHDWHQGLPHQWR
O trabalho em rede tem como objetivo integrar as políticas sociais, na sua elaboração,
execução, monitoramento e avaliação. O Grupo de Acolhimento da AMB realizará um levantamento
da rede local, formal e informal, para viabilizar o acesso das magistradas e dos seus familiares aos
serviços e benefícios necessários para sua subsistência no país. Os órgãos públicos serão envolvidos
SDUDFULD©¥RGHȵX[RYROWDGRDRPHOKRUDWHQGLPHQWRGRVXVX£ULRVDFROKLGRVQR%UDVLO
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Etapa IV (coordenar a rede de apoio assistencial, financeiro e educacional)
Trata-se da concretização da acolhida humanizada. Nessa etapa haverá o
monitoramento junto aos órgãos públicos para inclusão em serviços e benefícios.
&DEHSRQWXDUTXHDDFROKLGDLQLFLDORFRUUHXQD(VFRODGH'HIHVDHWHYHFRPRREMHWLYRLGHQWLȴFDUDV
necessidades apresentadas pelas magistradas e os seus familiares. Após 3 meses de acolhimento
provisório, a AMB traçou estratégias para que as magistradas e seus familiares tivessem acesso a
políticas públicas que lhes garantam a subsistência no país, de acordo com os seguintes eixos:
Eixo I: Acesso à assistência social, habitação e segurança
Objetivo Estratégico: Promoção do direito da população refugiada à assistência social, assegurando
o acesso aos mínimos sociais e ofertando serviços de acolhida à pessoa refugiada em situação de
vulnerabilidade social e acesso a programas habitacionais, viabilizando o seu direito à moradia
GLJQDVHMDSURYLVµULDGHFXUWRP«GLRSUD]RRXGHȴQLWLYDREVHUYDGDVDVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDV
no Afeganistão e os motivos que ensejaram a vinda das famílias para o Brasil.
Eixo II: 3URPR©¥R GR WUDEDOKR GLJQR DO«P GH TXDOLȴFD©¥R SURȴVVLRQDO GH DFRUGR FRP D O¯QJXD H
cultura pátrias.
Objetivo Estratégico: Fortalecimento do direito ao trabalho decente por meio da igualdade de
tratamento e de oportunidades em relação aos demais trabalhadores, da inclusão dos afegãos no
mercado de trabalho (e do fomento ao empreendedorismo).
Eixo III: Acesso à educação integral, ao ensino de língua portuguesa para os afegãos e respeito à
interculturalidade.
Objetivo Estratégico: Garantia do direito à educação a todas as crianças, adolescentes, jovens e
pessoas adultas por meio do acesso, permanência e terminalidade na rede de ensino público.
Eixo IV: Acesso à saúde integral, moradia, lazer e esporte.
Objetivo Estratégico: Fomento do acesso à saúde culturalmente adequada para todas as famílias
recepcionadas, independentemente de sua situação imigratória e documental temporária, por meio
GR6LVWHPDQLFRGH6D¼GHGR%UDVLO 686 HGDUHGHSULYDGD
Etapa V (realizar o monitoramento e avaliação da política)
5HDOL]DURPDSHDPHQWRGDUHGHGHDSRLRDO«PGDRUJDQL]D©¥RGRȵX[RGHDWHQGLPHQWR
O trabalho em rede tem como objetivo integrar as políticas sociais, na sua elaboração,
execução, monitoramento e avaliação. O Grupo de Acolhimento da AMB realizará um levantamento
da rede local, formal e informal, para viabilizar o acesso das magistradas e dos seus familiares aos
serviços e benefícios necessários para sua subsistência no país. Os órgãos públicos serão envolvidos
SDUDFULD©¥RGHȵX[RYROWDGRDRPHOKRUDWHQGLPHQWRGRVXVX£ULRVDFROKLGRVQR%UDVLO
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11. MEIOS E INSTRUMENTOS (FACTIBILIDADE)

A

AMB preocupou-se, também, com a factibilidade das ações planejadas, para que as

PHWDVDFLPDH[SRVWDVSXGHVVHPVHUFRQFUHWL]DGDVHPWHPSRK£ELO$GHȴQL©¥RGRVLQVWUXPHQWRV
e dos mecanismos mais adequados foram desenhados com base na disponibilidade de receitas,
capacidade administrativa de execução, custos das operações, entre outros fatores.
3DUFHULDVIRUDPȴUPDGDVHGRD©·HVIRUDPUHFHELGDVSDUDHOHYDUDTXDOLGDGHGDSRO¯WLFDS¼EOLFD
GHDFROKLGDKXPDQLW£ULD3DUDDO«PGLVVRXPVWDIRLGHVLJQDGRSDUDDX[LOLDUHPWRGDVDVHWDSDV
previstas neste Plano de Ação, desde a chegada do grupo de afegãos no Brasil até o apoio diário
QR DORMDPHQWR FROHWLYR VLWXDGR HP %UDV¯OLD H SRVWHULRU GHȴQL©¥R GD UHVLG¬QFLD ȴ[D GDV IDP¯OLDV
3URȴVVLRQDLV ELO¯QJXHV DVVLVWHQWHV DGPLQLVWUDWLYRV H HTXLSHV GH OLPSH]D IRUDP RUJDQL]DGRV SDUD
executar as atividades necessárias. Do mesmo modo, a Presidente, os diretores e os coordenadores
permaneceram engajados na atuação externa, seja na articulação política, seja na busca por novos
recursos humanos e materiais.

12. ATORES ENVOLVIDOS E O ARRANJO
INSTITUCIONAL

O

processo de formulação e execução da política pública é complexo. Ele age de maneira

pervasiva entre estruturas administrativas e normativas. Diversos estágios técnicos e políticos
ID]HP SDUWH GR ȵX[R GH DWLYLGDGHV SODQHMDGDV H LPSOHPHQWDGDV $VVLP Ȋ$ HWDSD GH GHVHQKR GD
política envolve diversos agentes e diferentes instituições, em vários níveis governamentais e de
UHSUHVHQWD©·HVGDVRFLHGDGHLQWHUDJLQGRFRPFDSDFLGDGHVW«FQLFDVSUµSULDVLQWHUHVVHVHVSHF¯ȴFRV
e poderes políticos diferenciados.” 32
$GHȴQL©¥RGRVDWRUHVHGRDUUDQMRLQVWLWXFLRQDOUHVSRQV£YHOSHOR3ODQRGHDFROKLGDKXPDQLW£ULD
serve para estabelecer deveres e atribuições, com níveis diferenciados de responsabilidade no
processo decisório de implementação das ações. A constância e consistência do Plano de Ação
depende da capacidade de integração e articulação entre diferentes setores. A implementação de
uma acolhida humanitária é multisetorial, dependendo de diferentes atores.
A AMB perfaz o ator central da política pública de acolhida humanitária porque realiza a
articulação do arranjo institucional que permeia as ações previstas neste Plano de Ação. Existem
32 - BRASIL. Casal Civil da Presidência da República; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Avaliação de políticas públicas: Guia prático de
análise ex ante. Brasília: IPEA, 2018, p. 87.
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outros atores envolvidos e que possuem diferentes obrigações legais e já previstas no ordenamento
jurídico brasileiro. Em alguns casos, foi necessária a articulação política para a adoção de normas
HVSHF¯ȴFDV2ER[HDEDL[RDSUHVHQWDDVDWULEXL©·HVGRVHQYROYLGRV
•

Articulação e coordenação de todo o Plano de Ação;

•

Criar e gerir o Programa “Nós Por Elas”, com criação de dotação orçamentária e de recursos
de comunicação;

•

Fornecimento de alimentação (café da manhã, almoço e jantar);

•

Fornecimento de materiais de limpeza e itens de higiene pessoal;

•

Fornecimento de transporte para deslocamentos necessários (Van, Uber);

•

Cuidados diários de todas as necessidades do grupo Afegão;

•

Promoção e inserção no mercado de trabalho;

•

Auxílio em todas as qustões migratórias;

•

Estabelecimento das diretrizes correlatas e apoio técnico para continuidade da ação

•

'HȴQLURVEHQHȴFL£ULRVGDSRO¯WLFDHFRRUGHQDUDUHWLUDGDGDVIDP¯OLDVGR$IHJDQLVW¥RDO«PGH
custear as passagens aéreas;

•

Manter contato com a AMB para solucionar eventuais problemas no processo migratório e
de acolhimento.

•

Articulação internacional e autorização de entrada dos imigrantes (visto humanitário)

•

Oferta de alojamentos coletivos (1 por família), com frigobar, mesa, quarto com armários e
banheiro (Anexo I);

•

Garantir a segurança do grupo acolhido;

•

Oferecer ambientes de lazer e esporte localizados no alojamento.

PF

•

Regularização documental, registro de Estrangeiro / solicitação de refúgio.

Receita Federal

•

Emissão de números de CPF

•

Promover a bancarização do público-alvo;

•

Promover campanhas de marketing para incentivar doações por meio de PIX

•

Abertura da Conta ‘nós por elas’ pela Fundação Banco do Brasil e gestão das doações
recebidas;

•

Oferta de apoio para serviços de assistência social (CRAS), apoio para emissão de documentos
distribuição de medicamentos/vacinas pelo SUS;

•

Emissão dos cartões de vacinação.

•

Vacinação de todos os Afegãos;

UNB

•

Oferecimento de curso de língua portuguesa

MEC/CAPES

•

Apoio ao processo de revalidação dos diplomas dos afegãos

GRUPO MARISTA

•

Fornecimento de bolsas de estudo (educação infantil) e material escolar;

GRUPO
QUALICORP

•

Disponibilização da rede hospitalar, ambulatorial, especialidades e realização de exames;

•

Atendimentos odontológicos via Turma do Bem na Sul América.

AMB

OIM

UIM / IAWJ

Governo
Federal/MRE
Ministério da
Defesa/ESD

Banco do Brasil

GDF
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13. RESULTADOS OBTIDOS

A

presente seção apresenta os resultados do Plano de Ação. Trata-se de uma missão

inédita nos 70 anos da AMB, que já coleciona vitórias e um excelente desempenho. O desenho da
política pública foi observado durante a execução de todas as fases programadas. Ao todo foram
estabelecidas 54 Ações, desagregadas e sistematizadas em 5 (cinco) etapas de implementação, que
adotaram como parâmetro algumas políticas públicas de referência no acolhimento de imigrantes
em situação de vulnerabilidade.

Em fevereiro de 2022, foi constatado que todas
as ações previstas neste Plano de Ação foram
devidamente implementadas (integral ou
parcialmente), ou seja, houve um aproveitamento
de 100% das metas previamente estabelecidas.
(VSHFLȴFDPHQWH WHPRV TXH RV (L[RV Ζ ΖΖ H ΖΖΖ IRUDP FRQFUHWL]DGRV FRP VXFHVVR GH DJRVWR D
outubro de 2021, pois previam atividades normativas e administrativas voltadas à factibilidade da
ação, à articulação política para concessão de vistos humanitários, à coleta de dados do público-alvo,
ao acompanhamento das pontes aéreas e à recepção do grupo acolhido nos aeroportos brasileiros.
O Eixo IV, que teve início em outubro de 2021, concentra grande parte das atividades de manutenção
da vida digna dos afegãos contemplados. Há uma gama complexa de atividades que já foram, em
grande parte, concluídas com sucesso.
Cabe pontuar que o Eixo IV é composto por atividades eminentemente rotineiras e que serão
mantidas pela AMB até dezembro de 2022. A política assistencial é contínua e revela o alto grau de
HQJDMDPHQWRGHWRGRVRVHQYROYLGRVQDDFROKLGDKXPDQLW£ULDHQFDEH©DGDSHOD$0%3RUȴPR(L[R
V prevê uma atividade de monitoramento e avaliação que se iniciou em novembro de 2021 e já colhe
os primeiros frutos, que serão apresentados na próxima seção, com os indicadores observados.
Após a realização da avaliação ex ante do Plano de Acolhida Humanitária e da descrição dos

33 - BRASIL. Prefeitura de São Paulo. Conselho Municipal de Imigrantes. 1º Plano Municipal de políticas para imigrantes (2021-2024). São Paulo,
2020. Disponível em: https://tinyurl.com/5n748wcv. Acesso em: 2 dez. 2021.
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resultados obtidos, cabe agora apresentar a avaliação dos impactos gerados pelas ações adotadas,
bem como delinear os ajustes que foram necessários durante a implementação da política pública.
Durante a execução desse projeto, a equipe responsável tratou de monitorar e avaliar as
LQWHUYHQ©·HVTXHIRUDPLPSOHPHQWDGDVSDUDJDUDQWLUTXHRVLPSDFWRVHVSHUDGRVIRVVHPVXȴFLHQWHV
HHȴFLHQWHVQRWUDWDPHQWRGRSUREOHPDLGHQWLȴFDGR3DUDWDQWRIRUDPGHOLQHDGRVRVLQGLFDGRUHVH
as ações necessárias, os responsáveis pela coleta de dados e o cronograma das ações programadas
e desenvolvidas. Os resultados também foram acompanhados de perto, conforme exposto acima.
No decorrer da implementação do Plano de Ação, os colaboradores da AMB coletaram informações
VREUHDVQHFHVVLGDGHVSDUWLFXODUHVGHFDGDLQGLY¯GXREHQHȴFLDGRHDVVXDVH[SHFWDWLYDVSHVVRDLV
SURȴVVLRQDLV H DFDG¬PLFDV 2 SURFHVVR GH PRQLWRUDPHQWR FRQVLGHURX SRUWDQWR R SURFHVVR
participativo dos afegãos na atualização das ações implementadas. Esse processo democrático faz
parte do compromisso da AMB com os ODS, principalmente com o ODS n. 10, metas 10.2 e 10.7.
A proposta inicial continha 40 ações aprovadas e executadas pela AMB. Em alguns momentos, a
conformação de algumas atividades requereu alterações pontuais nas ações preestabelecidas. Não
houve, contudo, desvio das metas assistenciais previstas. Houve, ao contrário, o acréscimo de novas
metas.
A mensuração dos resultados de cada ação serve para acompanhar a evolução da política
pública. Tal monitoramento parte de indicadores de desempenho de cada ação. Os indicadores
foram construídos pela AMB tendo como referência os indicadores de performance e impacto
empregados pelo ACNUR e OIM. Para conferir clareza ao levantamento realizado, relacionou-se até
dois indicadores para cada ação.
2VWLSRVGHLQGLFDGRUHVXWLOL]DGRVSDUWHPGHXPDFODVVLȴFD©¥RDFDG¬PLFDTXHRVVXEGLYLGHPHP
indicadores absolutos, indicadores percentuais, indicadores-Marco. 34 Vejamos o detalhamento de
cada um deles:
•

Indicadores absolutos: (PSUHJDGRVHPD©·HVTXHSRGHPVHUTXDQWLȴF£YHLVGHIRUPDDEVROXWD
em valores numéricos (exemplos: X dormitórios disponibilizados no alojamento; X afegãos
empregados, etc.);

•

Indicadores percentuais: Utilizados em ações que parte de um universo já existente e que
UHSUHVHQWDP D TXDQWLȴFD©¥R SURSRUFLRQDO RX DPRVWUDO H[HPSORV  GH FULDQ©DV HP LGDGH
escolar; % de adultos com formação superior);

•

Indicadores-Marco: Observados em ações com resultados dicotômicos, representados por
“sim” ou “não” (exemplo: existência ou não de serviço assistencial para imigrantes em situação
de vulnerabilidade);

34 - BRASIL. Prefeitura de São Paulo. Conselho Municipal de Imigrantes. 1º Plano Municipal de políticas para imigrantes (2021-2024).
São Paulo, 2020. Disponível em: https://tinyurl.com/5n748wcv. Acesso em: 2 dez. 2021. p. 28.
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Abaixo, apresentamos o quadro descritivo das políticas adotadas pela AMB. Trata-se do
detalhamento das ações que já foram implementadas, subdivididas pelos Eixos temáticos
preestabelecidos. Há menção, também, de algumas atividades pendentes de concretização.
Metodologicamente, o quadro apresenta o Eixo Temático, com o descrito de cada ação, do tipo de
assistência, os indicadores, os atores responsáveis pela execução da ação e o prazo de execução. Ao
ȴQDOGRVTXDGURVVHU£DSUHVHQWDGRDDYDOLD©¥RȴQDOWHQGRFRPREDVHDVSHUVSHFWLYDVGHGHVHQKR
processo e impacto da política pública.

ETAPA I (angariar o apoio político)
0HWD GHȴQLGD Formulação de estratégias e tratativas para pleitear a concessão de visto
KXPDQLW£ULRHGDDXWRUL]D©¥RGHUHVLG¬QFLDSDUDȴQVGHDFROKLGDKXPDQLW£ULDGDVMX¯]DVDIHJ¥VH
dos seus familiares em território brasileiro.
Situação: Concluída com sucesso em 3 de setembro de 2021
Período de vigência das atividades: agosto a setembro/2021
Ação

1

Criação de uma coalização
política para viabilizar a
acolhida humanitária

2

Expedição de ofício ao STF

3

Expedição de ofício à
Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa
Nacional (CREDN) e reunião
com parlamentares

4

Resposta ao Ofício da IAWJ

5

Expedição de ofício ao MRE

6

Reunião na Secretaria-Geral do
Itamaraty

7

Assinatura da Portaria
interministerial (MRE e
MJSP), que concedeu visto
temporário e autorização de
residência no Brasil

8

Reunião com a UIM e IWAJ

Tipo de
assistência
Atividade
política
Atividade
política

Atividade
política

Atividade
administrativa
Atividade
política
Atividade
política

Atividade
normativa

Atividade
administrativa

Indicador

Responsáveis

Prazo de
execução/data

Criação da articulação política para
recebimento de afegãos no Brasil (SIM)

AMB

Agosto a
setembro/2021

Levar ao conhecimento o desenho da política
pública que estava sendo desenvolvido e
angariar apoio (SIM)

AMB

18/8/21

Levar ao conhecimento o desenho da política
pública que estava sendo desenvolvido e
angariar apoio (SIM)

AMB

25/8/21

Resposta positiva ao Ofício que solicita apoio
dos membros da UIM e IAWJ

AMB

26/8/21

Levar ao conhecimento o desenho da política
pública que estava sendo desenvolvido e
angariar apoio (SIM)

AMB

27/8/21

Levar ao conhecimento o desenho da política
pública que estava sendo desenvolvido e
angariar apoio (SIM)

AMB

31/8/21

Publicação da Portaria interministerial MREMJSP sobre a acolhida humanitária das afegãs
(SIM)

Itamaraty/
MRE

3/9/21

Comunicação sobre a portaria que autoriza a
entrada de afegãos no Brasil e alinhamento
das ações futuras (SIM)

AMB

3/9/21
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ETAPA II (acompanhar/monitorar a saída das famílias)
0HWDGHȴQLGDAgendar reuniões periódicas com UIM e IAWJ para monitorar a saída das juízas e
familiares que obtiveram o visto. Articular com o Governo brasileiro a comunicação às embaixadas
brasileiras e/ou missões diplomáticas próximas ao país (Islamabad, Teerã, Moscou, Ancara Doha e
Abu Dhabi) para livre conformação dos vistos eletrônicos e auxílio para cumprimento das regras
sanitárias (por exemplo, exames: teste rápido ou PCR de COVID-19).
Situação: Concluída com sucesso em 20 de outubro de 2021.
Período de vigência das atividades: setembro a outubro de 2021.
Ação

Tipo de
assistência

Indicador

Responsáveis

Prazo de
execução/data

UIM

Primeira quinzena
de setembro/2021

9

Levantamento das
magistradas que
possuem familiares e
que estão em situação de
hipervulnerabilidade no
Afeganistão

Atividade de
resgate

Localizar e selecionar grupos familiares com
maior urgência no resgate humanitário,
respeitando os limites logísticos de transporte
e acolhida no Brasil pela AMB (SIM)

10

Tomar conhecimento do
número de afegãos resgatados

Atividade
administrativa

Recepcionar 26 (vinte e seis) afegãos
previamente selecionados pela UIM e IAWJ

AMB

Segunda quinzena
de setembro/2021

11

Preenchimento dos
requerimentos de vistos

Atividade
administrativa

Realizar força tarefa para preenchimento de
26 requerimentos de vistos humanitários

AMB

6/10/21

12

Elaboração de questionário
SDUDREWHQ©¥RGRSHUȴOGR
grupo a ser acolhido

Atividade
administrativa

Remeter questionário elaborado pela AMB à
Ζ$:-H8Ζ0SDUDHQWHQGHURSHUȴOGRJUXSRD
ser recepcionado no Brasil

13

Execução de plano de resgate
e deslocamento seguro via
transporte aéreo

Atividade
administrativa

Execução da ação com segurança: saída
com segurança do voo/ desembarque com
discrição por meio de auxílio técnico dos
tripulantes com o apoio da Polícia Federal.

PF

16 a 20 de
outubro/2021

14

Recepção dos afegãos
selecionados no aeroporto de
Guarulhos (SP)

Atividade
administrativa

Os grupos foram recepcionados no aeroporto
EUDVLOHLURSRUHTXLSHPXOWLSURȴVVLRQDOGD
AMB

AMB

16 a 20 de
outubro/2021
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ETAPA III (Coordenar a rede de apoio assistencial, trabalhista e
educacional)
0HWDGHȴQLGDConcretizar a acolhida humanitária. Nessa etapa haverá o monitoramento junto aos
órgãos públicos para inclusão em serviços e benefícios. Cabe pontuar que a acolhida inicial ocorrerá
QD(VFRODGH'HIHVDHWHU£FRPRREMHWLYRLGHQWLȴFDUDVQHFHVVLGDGHVDSUHVHQWDGDVSHODVPDJLVWUDGDV
e os seus familiares. Serão traçadas estratégias para que as magistradas e seus familiares tenham
acesso a políticas públicas que lhes garantam a subsistência no país, de acordo com 4 (quatro) eixos.
Situação: em implementação
Período de vigência das atividades: outubro/2021 a outubro/2022
Tipo de

Ação

assistência

Indicador

Responsáveis

Prazo de
execução/data

Ministério da
Defesa
Exército
Brasileiro

Setembro a
dezembro/2021

AMB

Janeiro e
fevereiro/2022

Eixo I: Acesso à assistência social, habitação e segurança
'HȴQL©¥RGDVLQVWDOD©·HVI¯VLFDVMXQWRDR
Exército Brasileiro (SIM).

15

'HȴQL©¥RGRDORMDPHQWR
temporário (até janeiro 2022)

Atividade
administrativa

Obs. O local foi estrategicamente escolhido
pela AMB em parceria com o Exército para
garantir a segurança e integridade física das
famílias. O complexo oferece uma excelente
acomodação, que garante uma estadia
digna e uma convivência coletiva segura
diante da pandemia da Covid-19. A vistoria
IRLUHJLVWUDGDHPIRWRJUDȴDVHSRGHVHU
consultada no Anexo I, deste relatório.
Descritivo do alojamento: 1 espaço privado
para cada família, com sala de estar, quarto
coletivo, frigobar, mesa, armários e banheiro
privativo.
Busca de parceiros para estabelecer o local de
moradia das famílias (SIM);

16

Locação de imóveis e inclusão do públicoalvo em programas habitacionais do Estado
brasileiro (SIM);

'HȴQL©¥RGRORFDOGH
residência após janeiro/2022,
PRUDGLDȴ[DSRUWHPSR
determinado

Angariar doações para feitura dos contratos
de locação entre as famílias afegãs e as
imobiliárias interessadas (SIM);
No total, a AMB articulou a locação de 7
imóveis localizados em Brasília, DF.
Oferta de alimentação (café da manhã,
almoço e jantar) para 26 pessoas;

17

Ajuda emergencial com itens
básicos de alimentação,
LWHQVGHKLJLHQHHVWDSDUD
execução

Atividade
assistencial

Oferta de produtos de higiene pessoal
(sabonete, shampoo) para 26 pessoas;
Oferta de alimentação para 5 (cinco) crianças
em fase de amamentação;

AMB
DOADORES

Outubro a
dezembro/2021

Oferta de fraldas para 7 crianças;
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18

Parcerias com entes privados
e públicos para atuação
conjunta no Plano de Ação

Realização de reuniões para formalizar e
delimitar o escopo das parcerias nacionais
(SIM)
Atividade
política

Obs. A AMB contou com o apoio do Governo
Federal, do Poder Judiciário, do Governo
do Distrito Federal e de entidades não
governamentais interessadas em apoiar tal
política pública.

AMB

Agosto/2021 a
janeiro/2022

(Campanha Nós Por Elas)

Atividade
arrecadatória

Formação de fundo destinado à manutenção
das famílias das juízas afegãs no Brasil pelo
período estabelecido no plano de trabalho
(SIM).

AMB

Setembro/2021 a
dezembro/2022

20

Divulgação da Campanha Nós
Por Elas

Atividade de
divulgação

Fortalecimento da divulgação do número de
PIX a toda a sociedade, para que haja uma
melhor captação de recursos (SIM).

AMB
BB
Parceiros

Outubro/2021 a
novembro/2022

21

Emissão de CPF

Atividade
assistencial

9LDELOL]D©¥RGHWRGDSDUWHEXURFU£WLFDȴVFDO
com Receita Federal (SIM). Emissão de 26
CPFs

RECEITA
FEDERAL

Outubro/2021

BB

Outubro/2021

CRAS

Novembro/2021

GDF

Outubro/2021 indeterminado

Arrecadação de doações

19

Abertura das contas bancárias com Banco do
Brasil (SIM)

22

Bancarização

Atividade
assistencial

Obs. O BB Abriu conta bancária para todas
as juízas e respectivos familiares em idade
adulta e realizou ações de marketing para
divulgar a todos os correntistas apoio à
campanha e solicitar doações, além de doar
efetuar doação em dinheiro para incentivar a
campanha.

23

5HJLVWURQR&DGDVWURQLFR

Atividade
assistencial

5HJLVWURGRVDIHJ¥RVQR&DGDVWURQLFRSDUD
recebimento de benefícios concedidos pelo
GDF e pelo Governo Federal. (SIM, as famílias
afegãs passaram a receber em 2022 os
auxílios de transferência de renda do GDF e
do Governo Federal – Auxílio Brasil).

24

Oferta de serviços públicos

Atividade
assistencial

Atuação do Governo do Distrito Federal na
assistência social, na secretaria de saúde,
através da Secretaria de Justiça do DF (SIM).

25

Inclusão nos programas sociais
e orientação

Atividade
assistencial

2IHUHFHUSURȴVVLRQDLVTXHGRPLQDPD
língua inglesa para explicar aos afegãos
os benefícios que podem ser concedidos
(programas sociais) (SIM)

26

Transporte terrestre para
atividades rotineiras

Atividade
assistencial

34

UBER para consultas médicas e mesquita; Van
para atividades programadas pela AMB;
Cartão para transporte coletivo (valor mensal
DVHUGHȴQLGR

SEJUS DF

Secretaria de
assistência
social do GDF

Novembro/2021 a
março/2022

AMB

Outubro/2021 a
junho/2022
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27

Emissão de visto de moradia

Atividade
administrativa

Registro na Polícia Federal dos documentos
pessoais e solicitação de visto de moradia
(aguardando análise administrativa)

PF

Outubro/2021

(L[RΖΖ(L[RΖΖ3URPR©¥RGRWUDEDOKRGLJQRDO«PGHTXDOLȴFD©¥RSURȴVVLRQDOGHDFRUGRFRPDO¯QJXDHFXOWXUDS£WULDV

Articulação com os Presidentes de Tribunais
e com o Conselho Nacional de Justiça, ação
voltada à inclusão de magistradas e os
magistrados integrantes do grupo nos seus
respectivos quadros funcionais, por meio da
ocupação de cargos comissionados (NÃO)

AMB

Articulação com o Poder
Judiciário

Atividade
política

31

Inclusão no sistema judicial
brasileiro

Atividade
laboral

Inclusão das magistradas no Programa “Visão
Global do Poder Judiciário”, do CNJ, para
fornecer uma visão acerca do funcionamento
do Judiciário brasileiro (Pendente)

CNJ

$FRUGRȴUPDGR
aguardando
GHȴQL©¥RGR&1-

32

Organização dos diplomas de
procedência afegã

Atividade
administrativa

Organizar e compreender a formação
acadêmica de cada afegão e protocolar no
órgão público responsável, a revalidação dos
diplomas

AMB

Outubro/2021

33

Revalidação os diplomas
obtidos

Atividade
administrativa

CAPES

Novembro/2021 a
março/2022

30

Obs. Houve readequação da ação, com o
objetivo de incluir os magistrados em outros
programas de assessoria e consultoria
internacionais em organismos internacionais
e em escritórios de advocacia.

CNJ

Setembro e
outubro/2021

O processo ainda não foi iniciado.

34

Realização de atividade
remunerada

Atividade
laboral

Base: Revalidar todos os diplomas que
possuem a versão impressa original,
proveniente do Afeganistão
Concretização de parceria com interessados
para a recepção das juízas afegãs para troca
de informações que possam ser salutar
para conhecimento fático da situação no
Afeganistão.

Início das
atividades em
24/1/22

Eixo III: Acesso à educação integral, ao ensino de língua portuguesa para os afegãos e respeito à interculturalidade

Aulas de Português para estrangeiros:
I. Módulo básico I - 45h (ministrado)

35

Inclusão linguística

Atividade
educacional

II. Módulo básico II – 45 h (início programado
para março de 2022)
Obs. Por intermédio do “Projeto ProAcolher”,
vinculado ao Departamento de Línguas
estrangeiras e Tradução do Instituto de Letras
(LET/IL) e do Núcleo de Ensino e Pesquisa em
Português para Estrangeiros (NEPPE), leciona
aulas de Língua Portuguesa para os adultos

UNB
ENM (Escola
nacional da
Magistratura)

Novembro/2021 a
dezembro/2022

AMB
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Incluir 100% das crianças no sistema de
ensino infantil e fundamenta (SIM).
Transporte coletivo para a realização dos
trajetos diários (alojamento-Escola; Escolaalojamento) (SIM)
Realização de anamnese das crianças em
idade escolar por meio de consultas com a
pedagoga da ENM (SIM, foi confeccionado
relatório sobre cada criança);
Realização de reuniões no Marista com os
familiares das crianças em idade escolar
(SIM);
Reinserção escolar das
crianças

36

Atividade
educacional

Realização de ambientação das crianças no
colégio Marista (SIM, em outubro e dezembro
de 2021);

GRUPO
MARISTA

Aulas iniciadas
em 31/1/22

Fornecimento de materiais escolares e toda
a assistência necessária para o início do ano
letivo 2022 (SIM, apoio direto da AMB e de
doadores).
Obs Inicialmente a inclusão se daria via escola
pública. Ocorre que o Grupo Marista ofereceu
bolsas de estudo integrais para as crianças
afegãs acolhidas.

37

Inclusão social por meio de
atividades culturais

Atividade
educacional

Disponibilização de espaço para a atuação
dos afegãos em projetos de inclusão social
através de cursos sobre música (SIM, acordo
ȴUPDGR

OSB

Início previsto
para janeiro/2022

38

Busca ativa por interessados
pela organização de
seminários, cursos e palestras
(valores revertidos para os
afegãos)

Atividade
acadêmica

Organizar uma agenda de eventos que sirvam
para incentivar doações à campanha “Nós
Por Elas”, respeitando as questões culturais e
emocionais dos afegãos participantes

AMB / ENM
Parceiros
Tribunais
Escolas
Judiciais

Dezembro/2021 a
novembro/2022

39

Realização de palestra com
participação das afegãs
(sistema judicial afegão)

Atividade
acadêmica

Seminário realizado pela ENM no dia 23/2/22
só para associados da AMB (inscrição com
pagamento em PIX que foi integralmente
revertido para as afegãs). Website:
https://nosporelas.com/

ENM / AMB

Dezembro/2021

40

Atendimento ambulatorial e
pedidos de exames

Atividade
médica

Cobertura dos acolhidos pelos planos de
saúde complementar, que foram oferecidos
sem custos pelos parceiros da AMB

REDE
QUALICORP
SULAMERICA

Outubro/2021 indeterminado

41

Oferta de atendimento
odontológico

Atividade
odontológica

Realização de atendimento odontológico e
exames para constatar a saúde bucal

Qualicorp

Outubro/2021 indeterminado

AMB
MS
SUS

Novembro/2021

Acompanhar o registro dos acolhidos no SUS:
42

36

Registro no SUS

Atividade
administrativa

Emitidas carteirinhas do SUS e de vacinas
para 100% dos afegãos
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43

Acompanhamento psicossocial

Atividade
assistencial

Realização de acompanhamento psicossocial
para 100% do grupo acolhido, para minimizar
os traumas causados pela violência praticada
pelo Grupo Talibã (a realizar-se após
estabilização das famílias no Brasil)

44

Oferta de medicamentos
pagos e gratuitos

Atividade
essencial e
assistencial

Distribuição de medicamentos para as afegãs
que necessitaram de uso de medicamento,
bem como busca de apoio no sistema público
de saúde

AMB
SUS

Outubro/2021 –
contínuo

46

Atividades de lazer e inclusão
social

Atividade
educacional

Realização de excursões turísticas pelo
Distrito Federal como atividade de lazer

AMB
CCBB
OCB

Outubro/2021 a
dezembro/2022

AMB
Sul américa

Tempo de
permanência no
Brasil

ETAPA IV (Levantar e sistematizar dados importantes)
0HWD GHȴQLGD 5HDOL]DU R PDSHDPHQWR GD UHGH GH DSRLR DO«P GD RUJDQL]D©¥R GR ȵX[R GH
atendimento. O trabalho em rede tem como objetivo integrar as políticas sociais, na sua elaboração,
execução, monitoramento e avaliação. O Grupo de Acolhimento da AMB realizará um levantamento
da rede local, formal e informal, para viabilizar o acesso das magistradas e dos seus familiares aos
serviços e benefícios necessários para sua subsistência no país. Os órgãos públicos serão envolvidos
SDUDFULD©¥RGHȵX[RYROWDGRDRPHOKRUDWHQGLPHQWRGRVXVX£ULRVDFROKLGRVQR%UDVLO
Situação: Concluída com sucesso em 15 de novembro de 2021.
Período de vigência das atividades: setembro a novembro de 2021.
Ação

Tipo de
assistência

Indicador

Responsáveis

Prazo de
execução/data

AMB

Segunda quinzena
de setembro/2021

47

Criação de uma biblioteca
virtual para colaboradores
da AMB e interessados
entenderem a cultura e
sociedade afegã

Atividade
cultural

/HYDQWDPHQWRGHGDGRVELEOLRJU£ȴFRVSDUD
dar suporte à equipe da AMB: montagem de
acervo virtual temático com livros, artigos
FLHQW¯ȴFRVHPDWHULDOGLG£WLFRVREUHDFXOWXUD
a história, a culinária e a ciência jurídica no
Afeganistão (SIM)

48

Coleta de dados pessoais e
documentais dos afegãos

Atividade
assistencial

Coleta, sistematização e análise de
informações pessoais, acadêmicas e
SURȴVVLRQDLVGHFDGDDIHJ¥RDFROKLGR 6Ζ0

AMB

Segunda quinzena
de outubro/2021

49

Realizar roda de conversas
esclarecendo os direitos de
imigrantes em situação de
vulnerabilidade no Brasil

Atividade
assistencial

Realização de palestra em língua inglesa (com
tradução para o idioma Dari), esclarecendo
todas as dúvidas do grupo acolhido (SIM)

AMB

26/10/21

50

Entrevistar os afegãos adultos
para compreender a situação
atual, as peculiaridades e
expectativas de cada um

Atividade
assistencial

Confecção de 17 curriculos vitae (CVs): foram
elaborados 12 CVs, no total (em inglês e
português) (SIM).

AMB

Segunda quinzena
de outubro/2021
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ETAPA V (Realizar o monitoramento e avaliação da política)
0HWD GHȴQLGD 2 *UXSR GH $FROKLPHQWR GD $0% GHYHU£ UHDOL]DU DYDOLD©¥R TXDQWR ¢ HȴFL¬QFLD H
HȴF£FLDGDSRO¯WLFDSRUPHLRGHDFRPSDQKDPHQWRGDVD©·HVUHDOL]DGDV$VDWLYLGDGHVGHȴVFDOL]D©¥R
e monitoramento ocorrerão durante os primeiros seis meses de acolhimento. Tais ações poderão
ser estendidas por igual período.
Situação: em implementação
Período de vigência das atividades: outubro/2021 a dezembro/2022
Ação

Tipo de
assistência

Indicador

Responsáveis

Prazo de
execução/data

51

Monitoramento da qualidade
das ações implementadas

Atividade
avaliativa

Instituir uma cultura de avaliação das ações
implementadas e aquelas em implementação,
seja pela AMB, seja pelos órgãos públicos
envolvidos (SIM)

AMB

Contínua até
dezembro/2022

52

Visitas para acompanhamento
in loco no local de residência
das famílias

Atividade
avaliativa

Monitorar os grupos acolhidos no alojamento
provisório e, posteriormente, no local
GHȴQLWLYRGHPRUDGLD 6Ζ0

AMB

Contínua até
dezembro/2022

53

Acompanhamento da
prestação de serviços
realizados por terceiros

Atividade
avaliativa

Acompanhar a qualidade dos serviços
prestados à AMB e destinados ao grupo
acolhido (SIM)

AMB

Contínua até
dezembro/2022

AMB

novembro/2021 a
janeiro/2022

Avaliação acerca da viabilidade de apoio
material e logístico para auxiliar os afegãos
que desejam sair do Brasil.
54

Auxílio aos grupos familiares
que não desejam permanecer
no Brasil

Atividade
assistencial

SIM. Em que pese a AMB não ter competência
para realizar consultas diplomáticas sobre
a emissão de vistos para estrangeiros, a
Instituição busca facilitar e intermediar o
contato entre os afegãos e as Embaixadas
localizadas em Brasília.

14. AVALIAÇÃO EX POST

A

avaliação ex post perfaz um conjunto de metodologias de avaliação utilizadas quando

a política está em andamento ou, até mesmo, quando já ela foi concretizada. A avaliação leva em
FRQVLGHUD©¥RRVREMHWLYRVRVFRPSRQHQWHVGHSURGX©¥RRVEHQHȴFL£ULRVFRQWHPSODGRVRSHU¯RGR
de execução, a fonte de recursos, etc. “Assim, uma gama muito ampla de perguntas de avaliação
pode ser formulada a respeito do desenho, dos processos ou ainda dos resultados e custos de uma
política. Em todos os casos, quando são feitas as perguntas certas, a obtenção de respostas no
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processo de avaliação ex post idêntica as principais falhas que afetam o desempenho da política ou
os principais fatores de sucesso.” 35
A avaliação pode ser realizada de diferentes perspectivas. A primeira delas, é a avaliação do
desenho da política pública, com o objetivo de corrigir a rota que foi preestabelecida frente ao cenário
apresentado pela vida real. Esse diagnóstico serve para que haja um redesenho parcial do programa
proposto, quando novas circunstâncias não previstas são apresentadas aos atores. Outra forma de
avaliação pertinente para o presente Plano de Ação consiste na avaliação de implementação, que
YLVDLGHQWLȴFDURFXPSULPHQWRGDVPHWDVIUHQWHDRVLQVXPRVDWLYLGDGHVHSURGXWRVGLUHFLRQDGRV
às ações executadas. Busca-se delinear o nível de cumprimento do plano original. Por outro lado, a
avaliação de resultadoSDUWHGDVFRQVLGHUD©·HVREWLGDVSHODVDYDOLD©·HVSU«YLDVSDUDLGHQWLȴFDURV
impactos angariados com a política. 36

Avaliação de desenho
A política não apresentou falhas importantes de processo, que pudessem ocasionar falhas
na entrega dos produtos, uma vez que as ações programadas e executadas foram amplas e
DEUDQJHQWHV R VXȴFLHQWH SDUD DOFDQ©DU R UHVXOWDGR ȴQDO GH IRUQHFHU FRQGL©·HV PDWHULDLV GH
subsistência e de segurança aos afegãos acolhidos. Não houve, também, falhas importantes nos
mecanismos de monitoramento e controle instituídos pelos atores, uma vez que os responsáveis
SHODLPSOHPHQWD©¥RGDSRO¯WLFDGHGLFDUDPUHFXUVRVKXPDQRVHPDWHULDLVSDUDȴVFDOL]DUDTXDOLGDGH
dos produtos entregues e analisar as demandas apresentadas pelas famílias afegãs, respeitando as
peculiaridades religiosas, culturais e sociais de cada um.
A inclusão do suporte assistencial multisetorial aos afegãos foi posto como produto da política
pública e não como resultado. Essa visão favoreceu o acompanhamento e controle da execução
do programa, pois contou com diferentes estratégias e testes práticos que foram aperfeiçoando
as ações ao longo da implementação do Plano de Ação. Como resultado da política, ou seja, as
consequências centrais das ações implementadas, foi posta a inserção dos afegãos na sociedade
brasileira, como indivíduos munidos de documentação civil e de condições de subsistência própria
para permanência digna no território nacional.
A AMB se esforçou para propiciar as condições adequadas de subsistência, respeitando os limites
logísticos e orçamentários do programa implementado. Os insumos, os processos, os produtos, os
resultados e os impactos foram revisados e avaliados pelos colaboradores envolvidos. Foi a partir
dessa análise diária que se notou fatores relevantes a serem ajustados e monitorados. O primeiro
deles está no grupo de indivíduos que não deseja fazer parte de todas as etapas do Plano de ação,

Ζ167Ζ7872-21(6'266$17261(9(6*XLDSDUDDYDOLDUSRO¯WLFDVS¼EOLFDV(TXDQGRDSRO¯WLFDHVW£HPDQGDPHQWR"$YDOLD©¥RH[SRVW9ROXPH
4. Disponível em: https://tinyurl.com/2ey4atp6. Acesso em: 2 de. 2021. p. 21-22.
Ζ167Ζ7872-21(6'266$17261(9(6*XLDSDUDDYDOLDUSRO¯WLFDVS¼EOLFDV(TXDQGRDSRO¯WLFDHVW£HPDQGDPHQWR"$YDOLD©¥RH[SRVW9ROXPH
4. Disponível em: https://tinyurl.com/2ey4atp6. Acesso em: 2 de. 2021. p. 21-22.
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pois não possuem o ânimo de permanecer no Brasil. Para essas pessoas, a AMB estudou e continua
estudando vias alternativas de assistência, ponderando a vontade desses afegãos com a factibilidade
de qualquer medida de emigração que deverá seguir os trâmites legais previstos pelo ordenamento
jurídico brasileiro. Não cabe a AMB realizar consultas diplomáticas sobre a emissão de vistos para
estrangeiros, uma vez que essa atividade é realizada por pessoas jurídicas de direito internacional
Público. Apesar disso, a AMB busca facilitar o acesso dos afegãos às embaixadas localizadas em
Brasília.
O segundo fator relevante que passou por análise foi a necessidade de ampliar o escopo do Plano
de Ação, prevendo metas mais robustas e de longo prazo, no que tange à assistência social oferecida
pelos atores envolvidos. Ajustes formais levaram ao adiantamento das metas da “etapa IV”, que
foi renomeada para “etapa III”, conforme exposto na seção 13 (dos resultados). Não apenas isso,
houve necessidade de redesenho da campanha de doações para manter os níveis orçamentários
adequados à boa execução das ações em trâmite.
O terceiro fator relevante perpassa pela pelo reforço às ações de apoio psicológico às afegãs,
que já era previsto no desenho original. Contudo, tal atividade conta com impasses, principalmente
DFHUFDGDEDUUHLUDOLQJX¯VWLFDSRLVK£XPDHVFDVVH]GHP¥RGHREUDTXDOLȴFDGDSDUDDUHDOL]D©¥RGH
consultas em língua Inglesa ou em Dari. Por outro lado, apenas 5 afegãos dominam satisfatoriamente
a língua inglesa para que haja uma boa comunicação terapêutica. Consequentemente, uma parcela
VLJQLȴFDWLYD GH LQGLY¯GXRV HVW£ GHVFREHUWD (VVD GHȴFL¬QFLD GR GHVHQKR H TXH WDPE«P « XPD
GHȴFL¬QFLD GH LPSOHPHQWD©¥R GHFRUUHQWH GH IDWRUHV H[WHUQRV H LQFRQWURO£YHLV  IRL SDUFLDOPHQWH
solvida com o apoio de dois colaboradores da AMB que auxiliam diariamente na implementação das
ações e acompanham de perto todos os indivíduos que precisam de apoio psicológico. Eles realizam
o papel de tradução e intermediação linguística em terapias ou consultas médicas.
3RU ȴP FDEH SRQWXDU TXH RV LQGLY¯GXRV TXH FRPS·H R JUXSRDOYR IRUDP RXYLGRV DFHUFD GDV
suas necessidades e expectativas. Inúmeros dados foram coletados para otimizar a qualidade das
D©·HVDGRWDGDV7RGRVIRUDPHQWUHYLVWDGRVVREUHVXDVFDUUHLUDVSURȴVVLRQDLVHDFDG¬PLFDVSDUDD
formação de banco de dados de curriculos vitae (CV).

Avaliação de implementação
Para realização da avaliação de implementação a AMB se utilizou de entrevistas, coleta de dados
qualitativos e quantitativos, análise documental, inspeção no alojamento temporário, observações
colhidas pelos colaboradores envolvidos e a utilização da base de dados criada para subsidiar o
Plano de Ação. A análise sobre implementação serve para ajustar as ações de acordo com as metas
previamente estabelecidas, mantendo níveis satisfatórios de execução.
3ULPHLUDPHQWHFDEHSRQWXDUTXHIRUDPGHVWDFDGRVSURȴVVLRQDLVTXHDWXDPGLUHWDPHQWHQR
alojamento temporário, oferecendo suporte diário necessário para o público-alvo. Para além disso,
existem equipes multidisciplinares ligadas à AMB que realizam ações que fazem parte do presente
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SODQR 1HVVH PHDQGUR H[LVWHP  SURȴVVLRQDLV GH &RPXQLFD©¥R  DVVLVWHQWHV DGPLQLVWUDWLYRV
H  SURȴVVLRQDLV MXU¯GLFRV 'R FRUSR SURȴVVLRQDO H[WHUQR ¢ $0% WHPRV  SURIHVVRUHV GH O¯QJXD
portuguesa, 2 auxiliares de limpeza, 2 cozinheiras. O VWD foi preparado para atuar com o públicoDOYR2ULHQWD©·HVHVSHF¯ȴFDVIRUDPIRUQHFLGDVSDUDHYLWDUYD]DPHQWRGHGDGRVVREUHRVLQGLY¯GXRV
tendo em vista os riscos de segurança.
Em uma perspectiva geral, constatamos que:37
Tabela 2 - Dados de avaliação de implementação
Quantas pessoas estão recebendo os serviços?
26 afegãos. Dentre eles 7 (sete) juízas e 3 juízes.
Os usuários da política são parte do público-alvo?
Sim, entre os membros da família há pelo menos 1 (uma) juíza afegã.
A quantidade, tipo e qualidade dos serviços entregues é adequada?
Sim, as ações implementadas correspondem às expectativas previstas no desenho e respondem adequadamente ao
SUREOHPDFHQWUDOLGHQWLȴFDGR
A política está deixando de atender parte de seu público-alvo?
1¥RDSRO¯WLFDDEUDQJH FHPSRUFHQWR GRS¼EOLFRDOYRGHȴQLGRQR3ODQRGH$©¥R
A população sabe da existência da política?
Sim, há uma equipe de comunicação que se esforça para levar a informação à população e angariar doações para a
Campanha “Nós Por Elas” da AMB.
A política está executando as atividades previstas?
Sim, todas as atividades programadas estão sendo executadas dentro do prazo estabelecido, alcançando níveis
satisfatórios frente as metas estabelecidas.
$HTXLSHHQYROYLGDQDLPSOHPHQWD©¥R«DGHTXDGD HPTXDQWLGDGHHTXDOLȴFD©¥R "
Sim, a equipe envolvida fornece todo o suporte técnico e logístico necessário para a boa execução das atividades.
3DUDDO«PGRVSURȴVVLRQDLVGD$0%D$©¥RFRQWDFRPSDUFHLURVTXDOLȴFDGRVQDVVXDV£UHDVGHDWXD©¥RHYROXQW£ULRV
provenientes de universidades brasileiras.
2VUHFXUVRV I¯VLFRVKXPDQRVHȴQDQFHLURV GLVSRQ¯YHLVV¥RDGHTXDGRVSDUDDVQHFHVVLGDGHVGDSRO¯WLFD"
6LPRVUHFXUVRVV¥RDGHTXDGRVDRSODQHMDPHQWRLQLFLDOSURSRVWR&RQWXGRKRXYHDQHFHVVLGDGHGHLQWHQVLȴFDUDV
parcerias com outros agentes interessados para o oferecimento de recursos que otimizem a política em implementação.
A política está entregando os produtos previstos?
Sim, a política já entregou grande parte dos produtos previstos no desenho original.
Os usuários da política estão satisfeitos com os serviços recebidos?
Sim, todos os depoimentos colhidos dos usuários da política foram positivos e elogiosos aos produtos entregues até agora.

ΖQVSLUDGRQR*XLDΖ167Ζ7872-21(6'266$17261(9(6*XLDSDUDDYDOLDUSRO¯WLFDVS¼EOLFDV(TXDQGRDSRO¯WLFDHVW£HPDQGDPHQWR"$YDOLD©¥R
ex post. Volume 4. Disponível em: https://tinyurl.com/2ey4atp6. Acesso em: 2 de. 2021. p. 45-46
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Avaliação de resultados
$DYDOLD©¥RGHUHVXOWDGRVYLVDLGHQWLȴFDUDFRQWULEXL©¥RGDSRO¯WLFDPHGLDQWHDDQ£OLVHTXDQWLWDWLYD
H TXDOLWDWLYD GRV LQGLFDGRUHV FRP R REMHWLYR GH YHULȴFDU RV LPSDFWRV GDV D©·HV DGRWDGDV H D
evolução dos indicadores previamente estabelecidos. “O cumprimento das metas da política pode
ser discutido em uma avaliação de resultados a partir do mapeamento de fatores que o favoreceram
ou o desfavoreceram.” 38
Resumidamente, temos que:
• 26 pessoas foram salvas do regime extremista Talibã;
• Todos receberam visto humanitário com apoio do Governo Federal do Brasil;
• 7RGRV RV EHQHȴFL£ULRV UHFHEHUDP DVVLVW¬QFLD SDUD HPLVV¥R GH GRFXPHQWRV &3)V  H
Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ;
• 7RGRVRVEHQHȴFL£ULRVUHFHEHUDPDVVLVW¬QFLDQD3RO¯FLD)HGHUDOSDUDUHJXODUL]D©¥RGD
permanência no Brasil;
• 7 famílias foram contempladas com as ações implementadas;
• As 7 magistradas e alguns de seus familiares já recebem renda para custeio de sua
sobrevivência;
• 6 crianças foram contempladas com bolsas de estudo em escola particular;
• 100% dos indivíduos estão cobertos com plano de saúde e assistência odontológica;
• 7RGRV RV DIHJ¥RV WLYHUDP DXOD GH SRUWXJX¬V H UHFHEHUDP FHUWLȴFDGR GH FRQFOXV¥R GH
FXUVRDWUDY«VGD(VFROD1DFLRQDOGD0DJLVWUDWXUDH8QLYHUVLGDGHGH%UDV¯OLD
3RURXWURODGRDDYDOLD©¥RGHLPSDFWRIXQFLRQDSDUDTXDQWLȴFDURVHIHLWRVFDXVDLVGDSRO¯WLFD
Pergunta-se, nessa fase, se “os produtos entregues pela política causam os seus resultados e
impactos esperados, conforme seu modelo lógico?” 39 Trata-se de uma análise benefício x custo
(ABC) acerca do resultado das ações implementadas. Essa modalidade de avaliação ainda está
sendo desenvolvida pela AMB, mas pode-se adiantar que o Plano de Ação da AMB contribuiu para a
trajetória de sucesso na acolhida humanitária de imigrantes em situação de vulnerabilidade, servindo
de exemplo internacional de solidariedade internacional e observância dos direitos humanos.

38 - BRASIL. Casal Civil da Presidência da República; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Avaliação de políticas públicas: Guia prático de
análise ex post. Brasília: IPEA, 2018, p. 241.
39 - BRASIL. Casal Civil da Presidência da República; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Avaliação de políticas públicas: Guia prático de
análise ex post. Brasília: IPEA, 2018, p. 262.
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ANEXO I: Comunicados da UIM e IAWJ
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ANEXO II: Instalação hoteleira de acolhimento das
Afegãs
Local: Hotel da Escola Superior de Defesa
Endereço: St. de Mansões Dom Bosco Setor de Habitações Individuais Sul - Lago Sul, Brasília - DF,
CEP 71686-900
Data da vistoria inicial: 27 de setembro de 2021

A Presidente da AMB (Dra. Renata Gil) e a Secretária-Geral da AMB (Dra. Julianne Freire Marques),
formalizando a parceria com o Exército Brasileiro e conhecendo as instalações do hotel.

48

Plano de
da da
AMB
Plano
deAção
açãoHumanitária
humanitária
AMB para o acolhimento de
Acolhimento
Afegãs e seus
Juízas
Afegãsdee Juízas
seus familiares
nofamiliares
Brasil no Brasil

Áreas comuns (circulação)
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Áreas privativas (quartos para as famílias)
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Áreas privativas (quartos para as famílias)
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Áreas privativas - banheiros
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Áreas de lazer (praças e áreas de circulação)
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ANEXO III: Chegada das Afegãs no Brasil
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ANEXO IV: Integração das juízas afegãs e seus
familiares no Brasil
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ANEXO V: Notícias veiculadas pela imprensa
Alcance nacional e internacional das notícias

Alcance nacional por Estado das notícias
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URL:
Nacionais
Metrópoles
https://www.metropoles.com/distrito-federal/distrito-federal-abriga-sete-juizas-refugiadas-doafeganistao

Isto é
https://istoe.com.br/associacao-de-magistrados-cria-campanha-para-acolher-juizas-afegas/

Isto é dinheiro
https://www.istoedinheiro.com.br/associacao-de-magistrados-cria-campanha-para-acolher-juizasafegas/

Bol
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2021/10/20/associacao-de-magistrados-cria-campanha-paraacolher-juizas-afegas.htm
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2021/10/20/associacao-de-magistrados-cria-campanha-paraacolher-juizas-afegas.htm

Uol
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2021/10/20/associacao-de-magistradoscria-campanha-para-acolher-juizas-afegas.htm

AMB
ht tps://w w w.amb.com.br/amb-lanca-campanha-nos-por-elas-para-viabilizar-acolhida-demagistradas-afegas-e-de-seus-familiares/

AMAERJ
https://amaerj.org.br/noticias/fantastico-entrevista-duas-juizas-do-afeganistao-acolhidas-nobrasil/
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Correio Braziliense
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/10/4956861-acao-humanitaria-acolhe-juizasafegas-em-brasilia.html

Diário em foco
https://www.diarioemfoco.com.br/noticia/29138/gdf-abriga-juizas-refugiadas-afegas

TJSP
KWWSVZZZWMVSMXVEU1RWLFLDV1RWLFLD"FRGLJR1RWLFLD 

Agência Brasil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021-10/associacao-de-magistrados-criacampanha-para-acolher-juizas-afegas

Gazeta do Estado
https://www.gazetadoestado.com.br/governo-da-abrigo-a-juizas-refugiadas-do-afeganistao/

Top Sector
KWWSZZZWRSVHFWRUFRPEUSSUQHZVZLUHKWPO"UNH\  ȴOWHU 

Jornalismo 24 horas
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ANOREG
https://www.anoreg.org.br/site/2021/10/29/anoreg-brasil-entrevista-a-presidente-da-amb-eidealizadora-da-campanha-sinal-vermelho-renata-gil/

Sala de Notícias
https://saladenoticiasnew.com.br/associacao-de-magistrados-cria-campanha-para-acolher-juizasafegas/
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Embassy News
https://embassynews.info/gdf-abriga-juizas-refugiadas-afegas/

Portal Gongogi
https://portalgongogi.com/associacao-de-magistrados-cria-campanha-para-acolher-juizas-afegas/
portalgongogi/

ma24horas
https://ma24horas.com/mundo/associacao-de-magistrados-cria-campanha-para-acolher-juizasafegas/

Na balança NF
https://nabalancanf.com.br/noticias/amb-lanca-campanha-nos-por-elas-para-apoiar-juizas-afegasque-chegaram-ao-brasil/

Portal do Callado
https://portaldocallado.com.br/destaques/distrito-federal-abriga-juizas-refugiadas-do-afeganistao

Mais Brasil
https://maisbrasil.news/2021/10/21/juizas-afegas-sao-recebidas-em-brasilia-apos-fugirem-dotaliba/

Mais Brasilia
ht tps://w w w.maisbrasilia.com/cidades/governo - do - df-abriga-sete-juizas-refugiadas- do afeganistao/

Chiquinho Dornas
http://chiquinhodornas.blogspot.com/2021/10/gdf-abriga-juizas-refugiadas-do.html

Região Noroeste
https://www.regiaonoroeste.com/materias/1038046/Associacao_de_magistrados_cria_campanha_
pra_acolher_juizas_afegas/
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Miguel Imigrante
http://miguelimigrante.blogspot.com/2021/10/gdf-abriga-juizas-refugiadas-do.html

Blog do Ataide
http://blogdoataide.com.br/gdf-abriga-juizas-refugiadas-afegas/

Reporter Independente
http://reporterindependente.com.br/gdf-abriga-juizas-refugiadas-do-afeganistao/

Femina buzz
https://feminabuzz.com.br/noticias/mundo/associacao-de-magistrados-cria-campanha-paraacolher-juizas-afegas/
https://feminabuzz.com.br/noticias/distrito-federal/gdf-abriga-juizas-refugiadas-afegas/

Deputado em foco
http://deputadoemfoco.com.br/gdf-abriga-juizas-refugiadas-afegas-agencia-brasilia/

E mais Goias
https://www.emaisgoias.com.br/associacao-de-magistrados-cria-campanha-para-acolher-juizasafegas/

Blog da Cris
https://blogdacris.com.br/mundo/associacao-de-magistrados-cria-campanha-para-acolher-juizasafegas/
https://blogdacris.com.br/noticias/distrito-federal/gdf-abriga-juizas-refugiadas-afegas/

Pinheiro Souza
http://www.pinheirosouza.adv.br/detalhe_noticia/amb-lanca-campanha-nos-por-elas-para-apoiarjuizas-afegas-que-chegaram-ao-brasil
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Band multi
https://bandmulti.com.br/associacao-de-magistrados-cria-campanha-para-acolher-juizas-doafeganistao/

BPG Advogados
http://bpgadvogados.adv.br/detalhe_noticia/amb-lanca-campanha-nos-por-elas-para-apoiarjuizas-afegas-que-chegaram-ao-brasil

Rádio educadora FB
KWWSUDGLRHGXFDGRUDIEFRPEULQGH[SKSFGQ"LG 

Rádio biguacu
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Espaço mulher DF
https://www.espacomulherdf.com.br/2021/10/gdf-abriga-juizas-refugiadas-afegas.html

Guabiru BA fm
KWWSJXDELUXEDIPFRPEUFGQ"LG 

The world news
https://theworldnews.net/br-news/banco-do-brasil-doa-100-mil-reais-ao-grupo-de-refugiadasafegas

Amarildo Mota
https://amarildomota.blog.br/distrito-federal/gdf-abriga-juizas-refugiadas-afegas/

Pelo mundo DF
https://www.pelomundodf.com.br/noticia/69406/gdf-abriga-juizas-refugiadas-afegas
https://www.pelomundodf.com.br/noticia/69363/associacao-de-magistrados-cria-campanha-paraacolher-juizas-afegas
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DF agora
https://www.dfagora.com.br/noticia/12774/gdf-abriga-juizas-refugiadas-afegas

Portal viver politica
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refugiadas-afegas-agencia-brasilia

Brasil agora online
https://brasilagoraonline.com.br/noticias/2021/10/associacao-de-magistrados-cria-campanhapara-acolher-juizas-afegas/
https://brasilagoraonline.com.br/noticias/2021/10/associacao-de-magistrados-cria-campanhapara-acolher-juizas-afegas/amp/

Dinheiro rural
https://www.dinheirorural.com.br/associacao-de-magistrados-cria-campanha-para-acolher-juizasafegas/

Yahoo
https://br.financas.yahoo.com/noticias/associa%C3%A7%C3%A3o-magistrados-cria-campanhapara-220500394.html

Jeremoabo
https://www.jeremoabo.com.br/noticia/5741/associacao-de-magistrados-cria-campanha-paraacolher-juizas-afegas

São Paulo jornal
https://saopaulojornal.com.br/noticia/9087/associacao-de-magistrados-cria-campanha-paraacolher-juizas-afegas.html

Portal news
https://www.portalnews.com.br/brasil-e-mundo/2021/10/149609-associacao-de-magistrados-criacampanha-para-acolher-juizas-afegas.html
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Gazeta news
https://www.gazetanews.com/noticias/mundo/2021/10/439209-associacao-de-magistrados-criacampanha-para-acolher-juizas-afegas.html

TR noticia
https://www.trnoticia.com.br/noticia/24019/associacao-de-magistrados-cria-campanha-paraacolher-juizas-afegas

TV caete
https://www.tvcaete.com.br/noticia/21970/associacao-de-magistrados-cria-campanha-paraacolher-juizas-afegas

São Bento em foco
https://www.saobentoemfoco.com.br/noticia/44566/associacao-de-magistrados-cria-campanhapara-acolher-juizas-afegas/amp

Acontece no RS
https://www.acontecenors.com.br/noticia/32273/associacao-de-magistrados-cria-campanha-paraacolher-juizas-afegas

Pauta Brasil
https://pautabrasil.com.br/noticia/15933/associacao-de-magistrados-cria-campanha-para-acolherjuizas-afegas

Ta no site
https://www.portaltanosite.com/noticia/38964/associacao-de-magistrados-cria-campanha-paraacolher-juizas-afegas
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Oeste ao vivo
https://www.oesteaovivo.com.br/noticia/31677/associacao-de-magistrados-cria-campanha-paraacolher-juizas-afegas

Gazeta Centro oeste
https://gazetacentrooeste.com.br/noticia/2032/associacao-de-magistrados-cria-campanha-paraacolher-juizas-afegas

Tudo em dia
https://www.tudoemdia.com/2021/10/20/associacao-de-magistrados-cria-campanha-para-acolherjuizas-afegas

Olhar MS
https://www.olharms.com.br/mundo/associacao-de-magistrados-cria-campanha-para-acolherjuizas-afegas/59378

Tribuna MS
https://www.tribunams.com.br/noticia/31312/associacao-de-magistrados-cria-campanha-paraacolher-juizas-afegas

Jornal Ponta Grossa
https://www.jornalpontagrossa.com.br/noticia/24543/associacao-de-magistrados-cria-campanhapara-acolher-juizas-afegas

Canal daqui
https://canaldaqui.com.br/noticia/22664/associacao-de-magistrados-cria-campanha-para-acolherjuizas-afegas

BH de fato
http://bhdefato.com.br/noticias/2021/10/associacao-de-magistrados-cria-campanha-para-acolherjuizas-afegas/
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Valor
https://valor.net.br/2021/10/20/associacao-de-magistrados-cria-campanha-para-acolher-juizasafegas/
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Notícia plus
https://noticiaplus.com.br/noticia/associacao-de-magistrados-cria-campanha-para-acolher-juizasafegas.html

Internacionais
Fontoura
https://w w w.fontoura.com/noticias/fontes/agencia-brasil/associacao-de-magistrados-criacampanha-para-acolher-juizas-afegas/
https://w w w.fontoura.com/noticias/fontes/agencia-brasil/associacao-de-magistrados-criacampanha-para-acolher-juizas-afegas/?amp

Washington post
https://www.washingtonpost.com/world/ap-exclusive-afghan-judges-in-brazil-still-fear-thetaliban/2021/12/04/3a0e357a-54c0-11ec-83d2-d9dab0e23b7e_story.html

Ap news
https://apnews.com/article/afghanistan-asia-brazil-taliban-jair-bolsonaro-25ea02d39a091f7e7b433
89b600a6f12

ABC 17 news
https://abc17news.com/news/2021/12/03/ap-exclusive-afghan-judges-in-brazil-still-fear-thetaliban/
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html

ABC news
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