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Famílias de refugiados receberão mais mil cestas básicas
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Alimentos serão entregues principalmente a haitianos, venezuelanos, cubanos e angolanos, com
prioridade para famílias com crianças, idosos, desempregados e em situação de extrema
vulnerabilidade.
A Secretaria da de Estado da Justiça, Família e Trabalho iniciou nesta segunda-feira (29) a
distribuição de mais mil cestas básicas para as famílias atendidas pelo Centro de Informações para
Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná (Ceim) do Departamento de Direitos Fundamentais e
Cidadania. &ldquo;São cestas que serão entregues prioritariamente para famílias com crianças,
idosos, desempregados e em situação de extrema vulnerabilidade, que estão sofrendo com as
medidas de confinamento e de contenção adotadas para combater a pandemia do
coronavírus&rdquo;, explicou o secretário Eder Colaço. As cestas foram doadas pela Defesa Civil
do Paraná e vão beneficiar principalmente haitianos, venezuelanos, cubanos e angolanos
cadastrados no Ceim e em outros organismos de direitos humanos que atendem esta população.
&ldquo;Já entregamos 510 cestas e agora são mais mil&rdquo; disse Silvia Cristina Xavier,
coordenadora da Política dos Refugiados, Migrantes e Apátridas da Secretaria da Justica,
lembrando que muitos já receberam a ajuda, mas, mesmo assim ainda procuram o centro.
&ldquo;São trabalhadores informais que precisam desta assistência humanitária para um conforto
social&rdquo;, disse ela. DOAÇÕES - O Ceim é um local de apoio para os estrangeiros que
chegam ao Paraná e atende, anualmente, mais de 1,5 mil famílias de todas as partes do mundo
com serviços de informação e regularização da situação migratória. Lá também há uma unidade
descentralizada da Agência do Trabalhador que cadastra os imigrantes que já estejam legalizados
no País e buscam oportunidades de emprego e renda. Apesar de estar funcionando apenas por
teleatendimento, por meios dos números (41) 3224-1979 / 3223.7608, ou pelo e-mail
ceim@sejuf.pr.gov.br, o Centro continua auxiliando a todos e está aceitando doações de cestas
básicas de alimentos exclusivamente através do fone (41) 3224.1979.
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