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14207569 08015.000089/2021-90

 
Ministério da Jus�ça e Segurança Pública 

Secretaria Nacional de Jus�ça 
Departamento de Migrações 

Gabinete do Departamento de Migrações

 

 

OFÍCIO Nº 98/2021/GAB-DEMIG/DEMIG/SENAJUS/MJ

 

Brasília, na data da assinatura.

À Associação Brasileira de Antropologia

 

Assunto: Resposta ao O�cio nº 020/2021/ABA

 

 

 

Senhora Presidente,

 

1. Cumprimentando-a cordialmente, em referência ao O�cio nº 020/2021/ABA, por meio do qual
foi encaminhada Nota do  Comitê Migrações e Deslocamentos sobre a crise humanitária recente envolvendo
migrantes na fronteira entre o Brasil e o Peru , informamos que a situação de bloqueio de ponte de divisa
entre esses países, situada no município de Assis Brasil/AC, foi resolvida, inclusive com o realização de
esforços governamentais, das três esferas, para auxílio assistencial aos envolvidos. 

2. Nesse contexto, tendo sido solicitadas informações sobre os esforços do governo federal para
prestar auxílio aos migrantes em prol de sua acolhida humanitária no País, tratando-se da referência a ações
de cunho assistencial, sugerimos possam ser requeridas, conforme o caso, ao Ministério da Cidadania e ao
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que atuaram a�vamente na solução harmoniosa da
questão.

 

Permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Ligia Neves Aziz Lucindo, Diretor(a) do Departamento de
Migrações, em 17/03/2021, às 15:51, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.
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A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 14207569 e o código CRC 45C3CBDD  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e Segurança
Pública.

 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 08015.000089/2021-90 SEI nº 14207569

 
Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Palácio da Jus�ça, 4º andar, sala 422,   - Bairro Zona Cívico-Administra�va,

Brasília/DF, CEP 70064-900 
Telefone: (61) 2025-9898 - h�ps://www.jus�ca.gov.br 
Para responder, acesse h�p://sei.protocolo.mj.gov.br

http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei
mailto:protocolo@mj.gov.br

