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Brasília, DF | CEP:70830-012

“Os migrantes e os refugiados (...) não chegam de mãos vazias:

Acesse: sjmrbrasil.org

trazem uma bagagem feita de coragem, capacidades, energias e aspirações, para além dos tesouros das suas culturas nativas, e deste
modo enriquecem a vida das nações que os acolhem.” Papa Francisco
5

VOCAM UM MOVIMENTO TÃO VASTO DE PESSOAS,
É CHAMADA A OFERECER CONFORTO, CONSOLO E
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tegração dos migrantes forçados, solicitantes de refúgio e refugiados no Brasil, seja cada vez mais fortalecida e nos tornemos um país mais humano, solidário e acolhedor.

chegada dessas pessoas desafiou o nosso Serviço Je-

mais demande atualmente os nossos esforços, não

suíta a Migrantes e Refugiados a dar o melhor aten-

perdemos de vista a situação crítica do Haiti e tan-

dimento que estivesse ao nosso alcance. De maneira

tos haitianos que continuam chegando no Brasil,

a colocar a acolhida e a proteção em primeiro lugar

sobretudo abrindo novas rotas a fim de evitar as

no atendimento a essas pessoas.

dificuldades que os países da região estão enfren-

Foi um ano também para colocarmos em mar-

tando na atenção aos venezuelanos. Nem sempre

cha o “Programa Brasileiro de Reassentamento Soli-

uma decisão fácil de tomar e um caminho seguro

dário de Refugiados”, atendendo durante esse ano a

até chegar aqui.

ACOLHIMENTO A TODOS QUANTOS SOFREM DE UMA

famílias centro-americanas, mais especificamente de

Sigamos somando esforços para que a aco-

MANEIRA OU DE OUTRA. ELA IDENTIFICA-SE COM OS

Honduras e El Salvador, que se voluntariaram a vir

lhida, proteção e integração dos migrantes força-

para o Brasil. Um serviço que os jesuítas já vêm de-

dos, solicitantes de refúgio e refugiados no Brasil,

POBRES, OS PEQUENOS E OS ESTRANGEIROS, CONSI-

senvolvendo há 17 anos, com bons resultados.

seja cada vez mais fortalecida e nos tornemos um

DERANDO COMO PARTE DA SUA MISSÃO PROFÉTICA O

Iniciamos nossa presença em Brasília, em

país mais humano, solidário e acolhedor. E, rumo

fevereiro de 2019, com a abertura do Escritório

aos 40 anos do nascimento do Serviço Jesuíta a

COMPROMISSO DE ELEVAR A VOZ CONTRA A INJUSTIÇA,

Nacional a fim de facilitar o trabalho de alinhamen-

Refugiados (https://jrs.net/es), iniciado pelo Padre

A EXPLORAÇÃO E O SOFRIMENTO.”

to institucional da Rede SJMR e todo o trabalho de

Arrupe, SJ, sigamos a inspiração primeira muito

incidência realizado localmente em parceria com

viva em todos os jesuítas e leigos comprometidos

outros atores. Um passo que favoreceu uma me-

com essa missão de acompanhar, servir e defender

Mensagem da Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos sobre as graves consequências

lhor articulação entre os nossos centros de refe-

a vida ameaçada.

do movimento de pessoas que ocorre no mundo (fev/2020).

rência, maior agilidade na execução dos projetos e
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“A IGREJA, ENQUANTO LAMENTA AS RAZÕES QUE PRO-

Foto: Dimas Oliveira, SJ (SJMR Brasil)
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ACOMPANHAR,
SERVIR E
DEFENDER
A VIDA
AMEAÇADA

Sigamos somando esforços para que a acolhida, proteção e in-

relacionamento mais estreito com os parceiros com
os quais trabalhamos juntos.
Essa mensagem também é nossa resposta humanitária diante da mo-

O início do Programa Acolhe Brasil permitiu

bilidade humana forçada. Seguimos com um contexto mundial extremamente

oferecer aos venezuelanos a oportunidade de re-

preocupante quando analisamos o sofrimento humano que implica a mobilidade

começarem suas vidas em outras cidades de nosso

humana forçada, sobretudo quando as pessoas se deparam com barreiras e po-

país, passando um breve período em algumas de

líticas restritivas aplicadas por muitos países. Ao mesmo tempo, visto que esta-

nossas Casas de Acolhida em Minas Gerais, São

mos tratando de seres humanos e não produtos, precisamos pensar na acolhida

Paulo e Bahia, ou mesmo via a mediação ao traba-

e integração desses migrantes forçados, solicitantes de refúgio e refugiados, que

lho formal em outras regiões, sobretudo na região

apesar das dificuldades colocadas conseguem chegar a um país seguro.

sul. Milhares de vidas transformadas e que seguem

O ano de 2019 foi um ano de muitos aprendizados. Se por um lado o
Brasil continuou sendo um lugar de destino para muitas pessoas forçadas, de
6

diferentes nacionalidades, em busca de proteção internacional, por outro lado a

transformando outras num efeito positivamente
multiplicador. Faz bem fazer o bem!
Embora seja o fluxo venezuelano o que

Agnaldo P. de Oliveira Júnior, SJ
Diretor Nacional do SJMR Brasil

7
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Os movimentos migratórios são inerentes à condição humana e migrar
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UM NOVO
OLHAR SOBRE A
REALIDADE DA
MIGRAÇÃO
é um direito humano universal. Algumas pessoas migram por escolha, outras
são forçadas a esse deslocamento. Diante dessa realidade, diversas organizações da sociedade civil, dentre elas, a Igreja, têm viabilizado iniciativas efetivas
para o atendimento de migrantes no Brasil.
Organizado em 50 países e especializado em migração, deslocamento
forçado e refúgio, o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR) tem beneficiado milhares de pessoas com a prestação de serviços gratuitos, intervenções
emergenciais, proteção, projetos de educação, integração, apoio psicossocial e
pastoral. A instituição atua em favor de um maior acolhimento e hospitalidade
da sociedade brasileira aos migrantes e refugiados, promovendo e protegendo
sua dignidade e direitos e acompanhando seu processo de inclusão e autonomia.

8
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EIXOS DE
ATUAÇÃO

VENEZUELA

REDE JESUÍTA COM MIGRANTES
PROTEÇÃO

COLÔMBIA
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O SJMR BRASIL TEM COMO MISSÃO:

SJMR
| Boa Vista
BOA
VISTA

RR

Promover e proteger a dignidade e
os direitos de migrantes e refugiados
vulneráveis no Brasil, acompanhando
seu processo de inclusão e autonomia,
incidindo na sociedade e no poder
público para que reconheçam a
riqueza da diversidade humana.

A Rede Jesuíta com Migrantes (RJM), é uma

MEIOS
DE VIDA

PASTORAL

das redes da Conferência de Provinciais da América

AP

EQUADOR

Latina e Caribe (CPAL), que reúne as obras e insti-

SJMR | Manaus
MANAUS

AM

tuições comprometidas com o acompanhamento de

PA

MA

migrações, seja por deslocamento forçado ou refúgio.
Essas Obras possuem programas de ação
INCIDÊNCIA

vinculados ao acolhimento, pesquisa e incidência,

INTEGRAÇÃO

CE

PB

PI
PERU

AC

como universidades, centros de assistência social,

PE
AL

TO

RO

SE
BA

MT

paróquias e meios de comunicação. O SJMR Brasil

RN

integra a RJM na América Latina.

DF
GO

BOLÍVIA

SJMR | Brasília

MG

ES

NOSSAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO

MS

ATUAÇÃO EM REDE

SP

CHILE

RJ

PR

NA AMÉRICA DO SUL, O SERVIÇO JESUÍTA A MIGRANTES E REFUGIADOS DO
BRASIL INTEGRA A REDE JESUÍTAS COM MIGRANTES – REGIÃO SUL

• Acolhimento
• Acompanhamento sociofamiliar e psicológico

SC
RS

PORTO ALEGRE

• Assistência Jurídica
ARGENTINA

Para promover a troca de experiências e boas práticas na assistência e no

• Assistência Social

URUGUAI

SJMR | Porto Alegre

No Brasil, SJMR conta com
cinco escritórios: Brasília
(DF), Belo Horizonte (MG),
Boa Vista (RR), Manaus (AM)

• Curso de Idiomas e Cultura Brasileira

acolhimento a pessoas deslocadas, migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo e

e Porto Alegre (RS). Confira

• Formação e Capacitação Profissional

necessitadas de proteção internacional, representantes do Brasil, Colômbia, Equa-

no mapa ao lado.

• Inserção Laboral

dor, Bolívia, Peru, Chile, Venezuela e Argentina-Uruguai se reuniram em novembro

• Programas de Interiorização

(Bogotá – Colômbia), para o encontro da Rede Jesuíta com Migrantes (RJM).
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Foto: Dimas Oliveira, SJ (SJMR Brasil)

SJMR | Belo Horizonte

BELO HORIZONTE

• Projetos Sociais

Latina e Caribe, o encontro promoveu a integração de todos os escritórios do

• Promoção Comunitária

Serviço Jesuíta a Refugiados (JRS) e Serviço Jesuíta a Migrantes (SJM), das re-

• Registro e Regularização Migratória

giões Andina, em amarelo no mapa (Equador, Colômbia e Venezuela), e Sul, em

Foto: Arquivo SJMR Brasil

Além de discutir a complexidade da atual crise migratória na América

• Atividades Pastorais

azul e rosano mapa (Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil).
Também estiveram presentes membros da equipe de coordenação da

NOSSOS PRINCÍPIOS

AUTONOMIA

PRIORIZAÇÃO
DAS PESSOAS

COLABORAÇÃO

DIVERSIDADE

EXCELÊNCIA

JUSTIÇA

lado Social da Conferência de Provinciais na América Latina e Caribe (CPAL) e
integrantes da organização Entreculturas da Espanha.
Foto: Arquivo SJMR Brasil

Ilustração: Freepik (com adaptações)

Rede Jesuíta com Migrantes da América Latina e Caribe, delegados do Aposto-

O Diretor do SJMR Brasil, Pe. Agnaldo
Junior, esteve na cidade mexicana de Puente
Grande em julho, para a reunião da Rede Jesuíta
com Migrantes. O encontro foi uma das atividades da Assembléia da Rede de Centros Sociais
da Conferência de Provinciais Jesuítas da América Latina e Caribe (CPAL) e possibilitou uma
oportunidade de diálogo e partilha das experiências com migrantes e refugiados na região sul.
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MUITAS ATIVIDADES SÃO DESENVOLVIDAS PELOS
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Foto: Dimas Oliveira, SJ (SJMR Brasil)
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A NOSSA ATUAÇÃO
PELO BRASIL
NOSSOS FUNCIONÁRIOS, COLABORADORES E VOLUNTÁRIOS EM FAVOR DA POPULAÇÃO MIGRANTE E
REFUGIADA. O SERVIÇO JESUÍTA A MIGRANTES E REFUGIADOS TEM ATUAÇÃO DIRETA EM CINCO CAPITAIS
BRASILEIRAS, MAS TAMBÉM CONTA COM FRENTES DE
TRABALHO EM OUTRAS CIDADES. A SEGUIR, CONFIRA
QUAIS FORAM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR
CADA ESCRITÓRIO E TAMBÉM ALGUMAS AÇÕES QUE
ACONTECERAM AO LONGO DO ANO DE 2019.
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ESCRITÓRIO NACIONAL | BRASÍLIA (DF)

AUDIÊNCIA PÚBLICA NA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

INCIDÊNCIA POLÍTICA, INSPEÇÃO
LEGISLATIVA E GESTÃO NACIONAL
JUNTO AO PODER PÚBLICO, ÀS AGÊNCIAS DA ONU (ACNUR, OIM,

ESCRITÓRIO NACIONAL TAMBÉM ARTICULA A REDE SJMR NO BRASIL

UNICEF, UNFPA, ONU MULHERES), INSTITUIÇÕES ECLESIAIS, COMO A

E REALIZA O ALINHAMENTO ENTRE OS ESCRITÓRIOS REGIONAIS.

diência pública da Comissão de Assuntos Sociais
(CAS), no Senado Federal, no dia 20 de agosto.

FEV

Pe. Agnaldo Júnior (primeiro da esq. para dir.)
participa de audiência pública no Senado Federal.

ABR

JUN

AGO

OUT

DEZ

2019
JAN

MAR

JUL

MAI

SET

NOV

REDE ADVOCACY COLABORATIVA (RAC)
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BRASILEIRA, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E EMBAIXADAS. O

giados no país. O debate foi realizado durante au-

Foto: Jane de Araújo/Agência Senado

NACIONAL DO SJMR, QUE DESENVOLVE TRABALHO DE INCIDÊNCIA

regras para o acolhimento e permanência de refu-

Ilustração: Alvaro Cabrera / Freepik (com adaptações)

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (CNBB) E A CÁRITAS

cussões sobre a proposta que torna mais rígidas as

Foto: Jane de Araújo/Agência Senado

EM FEVEREIRO DE 2019 INSTALOU-SE, EM BRASÍLIA, O ESCRITÓRIO

Pe. Agnaldo Júnior participou ativamente das dis-

Foto: Dimas Oliveira, SJ (SJMR Brasil)
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SJMR BRASIL

REDE DE MIGRAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL

O SJMR Brasil faz parte do GT de Migração da Rede Advocacy Co-

Em dezembro de 2019, o escritório de Brasília participou da primei-

laborativa (RAC). A RAC é uma aliança de várias organizações que atuam

ra reunião da Rede de Migações do Distrito Federal. Durante o encontro,

no contexto migratório e objetiva conectar interesses coletivos e difusos da

discutiu-se a proposta de uma atuação em rede, em prol dos migrantes que

sociedade civil com o Congresso Nacional, por meio do fortalecimento de

vivem na região, por meio de grupos de trabalho, projetos e incidência.

capacidade de advocacy da sociedade civil brasileira, vinculada às causas de
transparência e integridade na esfera pública, desenvolvimento socioambiental, nova economia e direitos humanos.

14

SJMR Portas Abertas | O escritório nacional organizou uma roda de

Em parceria com outras organização, o SJMR Brasil atua no acompanha-

conversa sobre direito internacional das pessoas migrantes e re-

mento legislativo das proposições relacionadas a migração, com o intuito de barrar

fugiadas. Pe. Agnaldo Junior também detalhou o trabalho reali-

retrocessos e avançar na conquista de direitos relativos aos temas migratórios.

zado pelo SJMR para voluntários e migrantes.
15
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4,9 milhões

Essa é a quantidade de venezuelanos mundo afora já ultrapassa essa marca. No Brasil, mais de 253 mil já entraram e
permaneceram no país, desde o início da crise migratória. Dados de março/20. Fonte: Plataforma R4v

OS MIGRANTES E
OS REFUGIADOS
NÃO CHEGAM DE
MÃOS VAZIAS...
ELES TRAZEM UMA

Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados | BRASIL

BAGAGEM FEITA
DE CORAGEM,
CAPACIDADES,
ENERGIAS E
ASPIRAÇÕES,

PLATAFORMA R4V
Para coordenar as respostas operativas e as estratégias para atender às
necessidades dos venezuelanos em deslocamento, garantindo sua inclusão so-

A plataforma também visa

PARA ALÉM DOS

atender às necessidades de

TESOUROS DAS SUAS

proteção, assistência e inte-

CULTURAS NATIVAS,

gração de refugiados, refugia-

E DESTE MODO

cial e econômica nas comunidades de acolhida, foi criada a Plataforma Regional

No Brasil, a Plataforma R4v é

das e migrantes venezuelanos

ENRIQUECEM A VIDA

de Coordenação Interagencial (R4V – Resposta a Venezuelanos e Venezuelanas).

composta de 13 agências da ONU e

DAS NAÇÕES QUE

Além de apoiar cada país na gestão da informação, comunicação e

43 organizações da sociedade civil.

e venezuelanas nos estados

mobilização de recursos na execução da estratégia, a plataforma também visa

afetados da América Latina e

OS ACOLHEM.

atender às necessidades de proteção, assistência e integração de refugiados,

do Caribe, complementando e

refugiadas e migrantes venezuelanos e venezuelanas nos estados afetados da
América Latina e do Caribe, complementando e fortalecendo as respostas dos
governos nacionais e regionais.

fortalecendo as respostas dos
governos nacionais e regionais

SJMR NA LIDERANÇA DA PROTEÇÃO
Em 2019, o SJMR Brasil assumiu a liderança do setor de “Proteção”,
conjuntamente com o ACNUR, na Plataforma R4V. Neste ano, o setor tem bus-

Três sub-setores foram criados para focar
em temas especialmente delicados:

cado um plano de ação para o ano, promovendo suporte e orientação sobre

16

questões-chave da política de proteção identificadas pelos grupos de trabalho

PROTEÇÃO À CRIANÇA

locais, além de garantir que as prioridades estratégicas de proteção para o

VIOLÊNCIA BASEADA EM GÊNERO (GBV)

resto do país sejam de forma abrangente e multisetorial.

TRÁFICO DE PESSOAS

PAPA FRANCISCO

|||

ESCRITÓRIO EM BELO HORIZONTE (MG)

NACIONALIDADES
MAIS ATENDIDAS

DADOS DO DIA A DIA EM BH

6.880 2.802

Haiti (59,3%)
Venezuela (25,7%)
Colômbia (3,8%)
Bolívia (1,7%)

SJMR BH promove a inserção laboral dos migrantes

Pessoas atendidas na

e refugiados. O escritório também realiza pré-sele-

em 2019

área documental

ções e intermedia entrevistas de emprego para empresas, inclusive de outros estados do Brasil.

Senegal (1,3%)

1.257

Demais nacionalidades (6,5%)

Pedidos de residência

94

Pedidos de refúgio

Abaixo, estão os dados que registram as atividades promovidas pelos “Meios de Vida em BH:

1.902 ATENDIDO(AS) NA INSERÇÃO LABORAL
111 AGENDAMENTOS DE CART. DE TRABALHO
84 ALUNOS FORMADOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS

SJMR ITINERANTE
A família de Zahara Hernández comemora seu primeiro aniversário no Brasil. Eles chegaram à cidade em junho de 2019.

SERVIÇOS OFERECIDOS

Com o objetivo de fornecer apoio técnico

ACOLHIMENTO
CURSOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E CULTU-

para a regularização migratória dos migrantes,

ACOLHIDA FRATERNA PARA UMA
INTEGRAÇÃO HUMANIZADA

nos e haitianos residentes fora de Belo Horizon-

INSERÇÃO LABORAL

te, em 2019, o escritório do Serviço Jesuíta a Mi-

OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO

grantes e Refugiados em Belo Horizonte realizou

INTERIORIZAÇÃO DE VENEZUELANOS

três edições do SJMR Itinerante.

PROTEÇÃO DOCUMENTAL
PROTEÇÃO SOCIAL

BH, e Varginha e Carvalho, no sul de Minas.

SJMR ITINERANTE

ESPECIALIZADO PARA MIGRANTES E REFUGIADOS. ALÉM DE ACOMPANHAR, ORIENTAR E
APOIAR AS PESSOAS MIGRANTES NAS ÁREAS DE PROTEÇÃO, MEIOS DE VIDA, INTEGRAÇÃO,
INCIDÊNCIA E PASTORAL, A INSTITUIÇÃO BUSCA OFERECER UMA ACOLHIDA FRATERNA, POSSIBILITANDO UM PROCESSO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL MAIS HUMANIZADO.

DE EMPREGO

123 PESSOAS EMPREGADAS
162 EMPRESAS PARCEIRAS
43 EMPRESAS QUE CONTRATARAM MIGRANTES

PROTEÇÃO JURÍDICA

Mais de 150 atendimentos foram realizados
nas cidades de Contagem, região metropolitana de

EM BELO HORIZONTE, O SJMR É O ÚNICO CENTRO DE REFERÊNCIA COM ATENDIMENTO

1.090 CURRÍCULOS CADASTRADOS
198 ENCAMINHAMENTOS PARA ENTREVISTAS

RA BRASILEIRA

solicitantes de refúgio e refugiados venezuela-

Foto: Raquel Lopes (Prefeitura de Contagem)
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Por meio do contato com empregadores e
redes de empresas, a área de “Meios de Vida” do

Atendimentos

Marrocos (1,7%)

18

INSERÇÃO LABORAL
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Foto: Dimas Oliveira, SJ (SJMR Brasil)
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SJMR BRASIL

EQUIPE
COLABORADORES(AS) | 10
VOLUNTÁRIOS(AS) | 20

Equipe do SJMR auxilia pessoas migrantes e refugiadas em Contagem (MG).
19
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CURSO DE PORTUGUÊS E CULTURA BRASILEIRA

Imagem: Sergi Camara

ACOLHE MINAS
Em 2019, Minas Gerais recebeu cinco

Para favorecer a autonomia, a inserção e a

grupos de interiorizados, num total de 136 vene-

emancipação social de migrantes e refugiados no

zuelanos, por meio do Programa de Interiorização

processo de aprendizagem da língua portuguesa,

“Acolhe Minas”. Os migrantes foram realocados

em 2019, o SJMR BR ampliou suas parcerias pro-

em três casas de acolhida: Casa Alberto Hurtado,

porcionando a mais de 80 pessoas a gratuidade de

no bairro Campo Alegre, Casa do Migrante, no

aulas de português.

bairro Boa Viagem, ambas na cidade de Belo Ho-

Alunos iniciantes e intermediários parti-

Imagem: PUC Minas
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ciparam das aulas de português e cultura brasi-

“Eu me senti bem ou mais
confortável na sala de aula.
Agora, se eu encontrar com
um brasileiro na rua, eu
posso conversar com ele”
Joseph Gerlin (ao lado), migrante haitiano e participante do Projeto Ler.

rizonte, e Casa Pedro Arrupe, em Montes Claros,
no norte do estado.

leira, que são realizadas aos sábados no Colégio

Na capital mineira, além do SJMR, a rede

Imaculada Conceição, região centro sul da capital

Acolhe Minas é composta pelo ACNUR, Arqui-

mineira, em uma parceria firmada desde 2013. Já

diocese de Belo Horizonte, Providens Ação Social

os migrantes com nível mais avançado puderam

Arquidiocesana de Belo Horizonte, Cáritas Regio-

desenvolver suas habilidades comunicativas na lín-

nal Minas Gerais, PUC-Minas, Instituto Felix Gua-

gua portuguesa por meio do “Projeto Ler”, ação de

tarri, Rede Filhas de Jesus, NAASP, Cio da Terra,

extensão realizada em parceria com a PUC Minas.

Colégio Loyola, FAJE, Colégio Santo Agostinho,

Em Belo Horizonte, na Casa de Acolhida Alberto Hurtado, famílias venezuelanas foram recebidas por meio do Programa de Interiorização “Acolhe Brasil”. Com o

Professores voluntários também ministraram

Colégio Marista, Escola Superior Dom Hélder,

apoio de uma rede de parceiros e entidades, o SJMR realizou a integração local e a reinserção laboral dos migrantes.

aulas de português nas casas de acolhida que rece-

Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, CEFET,

beram migrantes venezuelanos em Belo Horizonte.

Defensoria Pública, além de profissionais e refu-
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giados venezuelanos que já residem na cidade,
estudantes e profissionais que atuam na área da
saúde e assistência social.

PARCERIA COM EMBAIXADA
E CONSULADOS
EMBAIXADA DO HAITI

CONSULADO MÓVEL DA BOLÍVIA E
COLÔMBIA

PROGRAMA

PROJETO FALA ZANMI

Serviços consulares de outros países no
Brasil, como Bolívia e Colômbia também são ofe-

20

A Embaixada do Haiti no Brasil permite

recidos pelo Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugia-

que o escritório do Serviço Jesuíta a Migrantes e

dos em seu escritório em BH, por meios das edi-

O Acolhe Minas faz parte do Projeto Aco-

2017 pelo Serviço Jesuíta a Migrantes e Refu-

Refugiados em Belo Horizonte elabore dossiês de

ções itinerantes dos Consulados Móveis.

lhe Brasil do SJMR, que já interiorizou mais

giados e oferece uma oportunidade de geração

de 1300 venezuelanos, em 16 estados, por

de renda para migrantes e refugiados.

alguns serviços, como a solicitação de novos passa-

Semestralmente, os Consulados da Bolívia

portes, certidões consulares, declarações de esta-

e Colômbia instalam bases itinerantes no escritório

do civil, casamento haitiano e mandatos.

e realizam serviços consulares, para que os migran-

O Projeto “Fala, Zanmi!” foi criado em

Todos os procedimentos são preparados

tes desses países e residentes em Belo Horizonte

pela equipe do escritório SJMR, evitando que hai-

e região metropolitana, possam resolver seus trâ-

tianos se desloquem até Brasília para a realização

mites documentais sem precisar se deslocar para

“Temos muitos cidadãos bolivianos em Belo Horizonte e cidades vizinhas. Graças ao SJMR
BH foi possível trazer nosso
atendimento a capital mineira”.

dos processos.

outros estados do Brasil.

Franz Mariscal Mendevil, ex-cônsul da Bolívia.

POLÍCIA FEDERAL, DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO E ÓRGÃOS
PÚBLICOS
Devido à qualidade dos atendimentos e
serviços realizados pela equipe do Serviço Jesu-

meio da mobilização de redes solidárias de

A iniciativa oferece cursos de diversos

íta a Migrantes e Refugiados em Belo Horizonte,

acolhida e assistência social. Leia mais sobre

idiomas (Francês, Espanhol, Inglês e Italiano),

várias instituições encaminham migrantes e refu-

as iniciativas de interiorização de pessoas

para brasileiros, com a aulas ministradas por

giados ao escritório para facilitar ou intermediar

migrantes e refugiadas venezuelanas orga-

professores migrantes.

processos de regularização migratória na Polícia

nizadas pelo SJMR Brasil na página 38.

“Zanmi” é uma palavra que vem do
crioulo haitiano e significa Amigos.

Federal, Defensoria Pública da União e órgãos
municipais e estaduais.
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ESCRITÓRIO EM BOA VISTA (RR)

ATENÇÃO A MIGRANTES E
REFUGIADOS NA FRONTEIRA
DE OUTRAS NACIONALIDADES POR DIA. ESTES RECEBEM SERVIÇOS

TA TORNOU-SE UM IMPORTANTE CENTRO DE REFERÊNCIA NA ATEN-

GRATUITOS DE ORIENTAÇÃO, PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO, ALÉM DE

ÇÃO A MIGRANTES E REFUGIADOS NA REGIÃO DE FRONTEIRA. EM

REALIZAREM ATIVIDADES INTEGRATIVAS COM A COMUNIDADE NA

MÉDIA SÃO ATENDIDOS MAIS DE 200 MIGRANTES VENEZUELANOS E

CAPITAL RORAIMENSE.

ACOLHIMENTO E TRIAGEM
ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA JURÍDICA
ATENÇÃO À SAÚDE
CURSOS DE PORTUGUÊS
CAMPANHA PELA HOSPITALIDADE
ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS E MEDIAÇÃO PARA O TRABALHO
OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Programa ACOLHE BRASIL: Um grupo de migrantes venezuelanas partem em viagem rumo a Belo Horizonte, MG

PROGRAMA DE COEXISTÊNCIA PACÍFICA

para buscarem novas formas de vida para si e suas famílias. Na imagem, Dom Mário Antônio, bispo de Roraima

PROGRAMAS DE INTERIORIZAÇÃO

(primeiro da esquerda para a direita) e Dom Odilo, cardeal e arcebispo de São Paulo (ao lado do pe. Agnaldo

REGISTRO DOCUMENTAL E APOIO À REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA

Jr., SJ) acompanham o momento juntamente com a equipe do SJMR, em janeiro/20.

SERVIÇOS SOCIAIS

RELATÓRIO ANUAL 2020

COM APENAS DOIS ANOS DE ATIVIDADE, O SJMR BRASIL EM BOA VIS-

SERVIÇOS OFERECIDOS
ACOMPANHAMENTO DE CASOS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS

Foto: Dimas Oliveira, SJ (SJMR Brasil)
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Na imagem abaixo, o colaborador

NACIONALIDADES MAIS ATENDIDAS EM BV

Yoslin Galdámez assessora a entrevista de emprego de um migrante
feita remotamente pelo empregaVenezuela

Haiti

Guiana Inglesa

Colômbia

Cuba

dor localizado no sul do Brasil por
meio da internet.

11.782
Atendimentos

24

Colaboradores

em 2019

ENTREVISTAS DE EMPREGO

4.025 7.785
22

2.409 PEDIDOS DE RESIDÊNCIA
2.332 PEDIDOS DE REFÚGIO
518 MEDIAÇÕES DE ACESSO À JUSTIÇA
391 ENCAMINHAMENTOS PARA

Pessoas atendidas

Pessoas atendidas

diretamente

indiretamente

1.653 ATENDIDOS(AS) NA INSERÇÃO LABORAL
1.263 AGENDAMENTOS DE CART. DE TRABALHO
381 ALUNOS FORMADOS EM CURSOS DE

Foto: Dimas Oliveira, SJ (SJMR Brasil)

DADOS DO DIA A DIA EM BOA VISTA

CAPACITAÇÃO E OFICINAS

467 CURRÍCULOS CADASTRADOS
4.025 PESSOAS ATENDIDAS INDIRETAMENTE
23
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ESPERANÇA
ALÉM DA
FRONTEIRA
COM O AUMENTO DO FLUXO DE VENEZUELA-
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NOS NO ESTADO DE RORAIMA, UMA REDE DE
PARCEIROS E INSTITUIÇÕES, COMO O SJMR,
TEM ATUADO FIRME NA ORGANIZAÇÃO DE
INICIATIVAS DE ACOLHIMENTO, INTEGRAÇÃO
E INTERIORIZAÇÃO DOS MIGRANTES.
O estado de Roraima é a porta de entrada de muitos venezuelanos e
haitianos que querem migrar para o Brasil devido à facilidade da travessia para
as cidades brasileiras de Pacaraima - fronteira com a Venezuela - e Bonfim,
divisa com a Guiana Inglesa. No entanto, o aumento do fluxo migratório venezuelano tem desafiado os poderes públicos e a sociedade civil para a organização de iniciativas de acolhimento, integração e interiorização dos migrantes
que chegaram ao país nos últimos anos.
Diariamente em Pacaraima, um grande número de venezuelanos atra-

Família de migrantes cruza a

vessa a fronteira do país, em busca de oportunidades. Muitos em situação de

fronteira em direção à cidade de

extrema vulnerabilidade, inclusive de saúde e alimentar. Ao cruzarem a fron-

Pacaraima, cidade brasileira que

teira, se deparam com a falta de emprego, a xenofobia, a fome, a insegurança,

fica na fronteira com a Venezuela

as enfermidades que são, para os migrantes, um novo teste de sobrevivência.

(ao lado).

“Nossa presença na fronteira deseja contribuir com as outras forças que também se encontram naquela região, para promover a ‘globalização da esperança’
frente à globalização da exclusão e da indiferença”, comenta o Diretor Nacional, Pe. Agnaldo. Jr.
24

4,7 MILHÕES
CRUZANDO
FRONTEIRAS

Por conta de insegurança, escassez de comida, ausência de serviços de
saúde e medicamentos, o ritmo de saída da Venezuela cresceu rapidamente, segundo dados da ONU. Estima-se que 4,7 milhões* de pessoas
deixaram o país, desde 2015 e buscam proteção além das fronteiras
venezuelanas. (*Dados do ACNUR, dezembro de 2019.)
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FORTALECEM AS REDES DE PROTEÇÃO PARA
MIGRANTES E ESTREITAM LAÇOS COM A COMUNIDADE DE ACOLHIDA

Promotores comuitários: entre os
Criar redes de proteção para migrantes e refugiados e contribuir para uma convivência mais pacífi-

membros da equipe estão brasileiros, venezuelanos e haitianos.

ca desta população com a comunidade de acolhida,
tem sido a aposta bem-sucedida do Projeto “Coexistência Pacífica”, coordenado pelo SJMR Boa Vista.
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PROJETO
COEXISTÊNCIA
PACÍFICA

PROMOTORES COMUNITÁRIOS VOLUNTÁRIOS

Foto: Dimas Oliveira, SJ (SJMR Brasil)
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Iniciado em 2018, o projeto é realizado pelo Serviço Jesuíta a Migrantes
e Refugiados em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados (ACNUR) e conta com o apoio do Fundo Populacional da ONU (UNFPA) e da União Europeia. Por meio dos Promotores Comunitários Voluntários
(que inclui brasileiros, venezuelanos e haitianos), a iniciativa coleta informações
relevantes sobre as dinâmicas comunitárias e busca engajar esses líderes comunitários para disseminarem informações confiáveis sobre documentação, acesso
à saúde, educação, empregabilidade e outras necessidades para migrantes em
Fernando Marquez, colombove-

vulnerabilidade. Também são promovidas atividades de integração com as comu-

Entre os principais encaminhamentos

nezuelano, é um dos promotores

nidades locais, assim como oficinas, cursos de capacitação e rodas de conversa.

comunitários que colaboram com o

De acordo com Verônica Rodriguez, coordenadora do projeto, a ação

estão a regularização documental, o ca-

SJMR Brasil na cidade de Boa Vista,

dos promotores comunitários tem sido fundamental para melhorar o ambiente

dastro nos programas de interiorização,

em Roraima.

de proteção a migrantes que chegam vulneráveis no Brasil. “Os promotores

a elaboração de currículo, a assistência

partem da própria comunidade, chegam aonde não temos abrangência e não
conseguimos alcançar. Eles levam informações dos nossos serviços para suas

social e jurídica e o direcionamento a ou-

comunidades e nos ajudam a mapear as realidades locais e a encontrar respos-

tros serviços com CRAS, CREAS, Sistemas

tas para as necessidades da população migrante e também para as comunidades de acolhida”, ressalta.
O Projeto Coexistência Pacífica é desenvolvido em 16 bairros de Boa
Vista e suas atividades já alcançaram mais de 9 mil pessoas, que tiveram aces26

so à informação e redes de proteção local.

Suas, Posto de Saúde Familiar, Educação
de Jovens e Adultos (EJA), Casa do Idoso e solicitação de carteiras de trabalho.

27
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9.447

Foto: Dimas Oliveira, SJ (SJMR Brasil)
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PROJETO “AMOR DE MÃE”

ATENDIMENTOS E
ENCAMINHAMENTOS DIRETOS

COM A ATENÇÃO E PROTEÇÃO MATERNA,
PROJETO TEM OFERECIDO ESPAÇO SEGURO PARA O CUIDADO DE CRIANÇAS MIGRANTES
Promover um ambiente seguro para as

4.112

3.274

2.061

Mulheres

Homens

Crianças

possam fazer as tarefas diárias e gerar renda para
a família são o coração do “Projeto Amor de Mãe”,
uma das ações lançadas pelo Projeto “Coexistência
Pacífica”, em 2019.
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crianças migrantes, de forma que suas mães e pais

As atividades são desenvolvidas na comuni-

COEXISTÊNCIA PACÍFICA
NO DIA A DIA

“Todos os projetos da ‘Coexistência Pacífica’ carre-

dade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Asa Branca, em Boa Vista e acolhe 20 crianças

A voluntária Francelis Brache, que também á migrante venezuelana colabora no Projeto Amor de Mãe,que acolhe 20 crianças brasileiras, haitianas e vene-

gam a essência do SJMR, que é servir, acompanhar e

brasileiras, haitianas e venezuelanas, com idades

zuelanas, com idades entre dois e quatro anos.

orientar a todos os migrantes, refugiados e solicitan-

vezam em turnos para cuidar dos filhos uma das

tes de refúgio preservando sua integridade e direitos.”

entre dois e quatro anos. “As próprias mães se reoutras. Nosso objetivo é dar tempo para que essas
mulheres consigam gerar renda, ao mesmo tempo
em que, seus filhos sejam cuidados em espaços seguros”, explicou Veronica Rodriguez, coordenadora
do Projeto Coexistência Pacífica.
O projeto “Amor de Mãe” funciona de segunda a sexta-feira, de 7 às 17h e, além do espaço
ceada para as crianças, formação e capacitação para
as mães visando a integração e inserção laboral.
Para Yulmari Fernandez, promotora comunitária e colaboradora do projeto sua experiência
pessoal e profissional tem sido muito positiva: “Te-

PRINCIPAIS PROJETOS DE 2019

ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO

AÇÕES DIVERSAS

• Amor de Mãe

• Rodas de Conversas

• Workshop Palhaços Sem Fronteiras

os promotores e promotoras, mas também com as

• Brincar e Aprender

nas Comunidades

• Oficinas, capacitações e treinamentos

mães das crianças. Me senti como em família, já que

• Harmonia nas Escolas

• Rodas de Conversas

• Semana do Idoso

sou venezuelana e migrante também. Uma das coi-

nho alcançado muitos objetivos com esse projeto.
Tivemos uma integração muito bonita, não só entre

28

• Jornada de Saúde

nas Escolas Estaduais

• Semana do Migrante

sas mais importantes que aprendi com esse projeto

• Mulheres de Caimbé

• Campanha da

• Dia da Mulher, Dia das Mães e Dia do Professor

foi saber um pouco mais sobre a lei de proteção às

• Palhaços sem fronteiras

Hospitalidade

• Celebrações de Natal

mulheres no Brasil, a Lei Maria da Penha.”

“Tenho alcançado muitos objetivos com esse projeto. Tivemos
uma integração muito bonita,

Foto: Dimas Oliveira, SJ (SJMR Brasil)

seguro, também fornece alimentação diária e balan-

não só entre os promotores e
promotoras, mas também com
as mães das crianças. Me senti
como em família, já que sou venezuelana e migrante também.”
Yulmari Fernandez, é promotora comunitária e colabora no “Amor de mãe”.
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O bairro Caimbé, em Boa Vista (RR), é a região da

APROXIMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA
ESTABELEVER VÍNCULOS DE APOIO, PROTEÇÃO E RESPEITO.
O Projeto Mulheres Caimbé pretende aproximar, sensibilizar e acolher as mulheres que atuam

(oportunidades) diminuem. E é

sibilizá-las com a oferta de informações e um serviço

isso que estamos levando para

de escuta e acolhimento.

mulheres em situação de prostituição a fim de sen-

Verônica Rodriguez, coordenadora do projeto “Coexistência pacífica”, comenta a respeito de sua experiência com as Mulheres Caimbé.

ximação, tratando elas com
dignidade, sem nenhum tipo
de interesse. Acho que o nosso
objetivo está sendo alcançado.”

MULHERES CAIMBÉ

cumental e direitos legais de proteção, Lei Maria
da Penha e prevenção às Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DSTs)
O projeto também tem a finalidade de propor às mulheres o conhecimento de outras realidades, estimulando a busca por melhores condições
de vida, no que diz respeito à dignidade, cidadania,
educação e saúde. Em pouco mais de três meses de
ação, 100 mulheres regularizam suas documentações e de seus filhos, que ainda são atendidos pela
Fundação Fé e Alegria.
Em 2020, o SJMR segue com os encontros
e rodas de conversas, num espaço de acolhida, escuta, partilha e discussões cuidadosas em torno
da realidade das mulheres. Também estão sendo
apoiadas iniciativas de geração de renda individuais e coletivas, facilitando a reinserção delas no
mercado do trabalho e em organizações sociais.
O promotor comunitário Mario Betancourt e a jornalista do SJMR Brasil, Ja-

RELATÓRIO ANUAL 2020

com Promotores Comunitários, inicou uma rotina

teresse às trabalhadoras, como regularização do-

nica Rodriguez, do SJMR Brasil, se encontra com as

zendo esse vínculo, essa apro-

suíta chileno, que mora em Roraima e, juntamente

motores levavam alimentos e informação de in-

res chegam às ruas, as opções

informações... Estamos fa-

provocação realizada pelo Pe. Cláudio Barriga, je-

de vínculos de apoio, proteção e respeito, pro-

sexual por meio da prostituição. Na imagem, Verô-

Foto: Dimas Oliveira, SJ (SJMR Brasil)
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bairro Caimbé, em Boa Vista. O projeto nasceu da

Em cada visita, além do estabelecimento

“Depois que essas mulhe-

elas: opções, oportunidades,

como trabalhadoras sexuais por necessidade no

de visitas nos locais onde elas trabalham.

cidade que concentra maior atividade de exploração

Foto: Dimas Oliveira, SJ (SJMR Brasil)

MULHERES CAIMBÉ
Foto: Dimas Oliveira, SJ (SJMR Brasil)
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123

MULHERES ATENDIDAS
EM 2019

100

ATENDIMENTOS EM
PROTEÇÃO DOCUMENTAL
PARA AS MULHERES

20

ATENDIMENTOS EM
PROTEÇÃO DOCUMENTAL
PARA AS CRIANÇAS

2

MULHERES EM PROCESSO
DE INTERIORIZAÇÃO

naina Santos, se aproximam de duas mulheres em situação de prostituição
30

para oferecer informações e outros tipos de ajuda.
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Teca e Brasuca são as araras que
harmonizam as escolas em RR.

HARMONIA NAS ESCOLAS
O BULLYING E XENOFOBIA SÃO
COMBATIDOS NAS ESCOLAS
POR MEIO DE APRESENTAÇÕES LÚDICAS E DE
FORMA LEVE
Para promover ações

JESUS, REALIZA O ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS MIGRANTES E

gurem medidas de conscientização, combate à violência esco-

REFUGIADAS EM BOA VISTA. MUITAS DESSAS CRIANÇAS ESTÃO

lar e favoreçam ambientes seguros

EM ABRIGOS, ONDE NÃO HÁ ATIVIDADES RECREATIVAS E NEM

de aprendizagem para as crianças e
adolescentes migrantes, o “Coexistência Pacífica”

ACESSO À ESCOLA FORMAL

desenvolveu o projeto de integração “Harmonia
nas Escolas”.
A iniciativa partiu da experiência de mães que
acompanhavam os filhos que sofriam bullying e xenofobia nas escolas da rede pública de Boa Vista. Como

BRINCAR E APRENDER

proposta de intervenção e sensibilização para os alu-

Em Boa Vista, nosso centro de referência

À frente do centro social na capital rorai-

conta com a atuação da Fundação Fé e Alegria,

mense, o venezuelano José Romero, comenta que

obra social jesuíta que realiza o acolhimento das

todo trabalho social realizado é compartilhado. “Os

nos e as famílias, foi produzido um musical, a partir de

Com atividades no contraturno escolar, du-

crianças migrantes, muitas delas em abrigos, sem

migrantes chegam para ser atendidos no SJMR e

um conto infantil protagonizado por duas araras: uma

rante o período letivo, o projeto “Brincar e Apren-

atividades recreativas e sem acesso à escola for-

reconhecem a Fundação Fé e Alegria, que também

brasileira e outra venezuelana, que viajam o mundo

der” promove mais uma ação que favorece a inte-

mal. “Em 2018, foi criada uma unidade em Roraima

atua na Venezuela. Da mesma forma, os usuários

em busco de experiências interculturais.

gração de crianças brasileiras e venezuelanas. No

para atuar em parceria com o SJMR, trabalhando

que chegam até nós por outras vias, também ne-

No final da peça musical, as crianças rece-

espaço da Escola Municipal Frei Arthur, em Boa

no serviço de proteção básica, com ações preven-

cessitam de apoio e serviços e nós os encaminha-

bem um livreto para colorir com toda a história de

Vista, 15 crianças participam de atividades extra-

tivas e protetivas, frente à situação de vulnerabili-

mos ao SJMR”, explicou.

amizade das duas araras. O projeto já atendeu a

classe, culturais, esportivas, lúdicas e de lazer, além

dade dos migrantes, sobretudo as crianças vene-

A Fundação ainda tem realizado um impor-

mais de 200 crianças da rede pública.

de reforço escolar.

zuelanas”, explica Padre Antônio Tabosa, Diretor

tante trabalho de proteção junto as famílias inte-

Presidente da Fundação Fé e Alegria do Brasil.

riorizadas. “Muitos pais foram interiorizados pelo

Como proposta de intervenção e sensibilização para os

as crianças, até que esses migrantes encontrem a

O SJMR Boa Vista abraçou o projeto da
“Campanha da Hospitalidade” da organização

duzido um musical, a partir

“SoyH”. Diversas atividades que envolveram dinâ-

de um conto infantil prota-

promover o reconhecimento da diversidade e da

gonizado por duas araras.

SJMR e a Fundação protege as famílias e mantém

CAMPANHA DE HOSPITALIDADE

alunos e as famílias, foi pro-

RELATÓRIO ANUAL 2020
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ACOLHIMENTO COM
“FÉ E ALEGRIA”
A FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA, OBRA SOCIAL DA COMPANHIA DE

recreativas e lúdicas, que asse-
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Foto: Aaron Burden
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SJMR BRASIL | ESCRITÓRIO BOA VISTA (RR)

Em parceria com o SJMR, a Fundação Fé e Alegria desen-

autonomia e estabilidade para recebê-las. Assim as

volve ações de Educação Popular integral e Promoção So-

José Romero.

cial que permitem a atenção especial às crianças, jovens e

micas de integração e conexão, com o propósito de

suas famílias migrantes em situação de vulnerabilidade.

famílias são protegidas da vulnerabilidade”, ressalta
A Fundação Fé e Alegria atende mais de
120 crianças por mês. Além das atividades recreativas, e de integração social e aprendizagem, os

unidade, foram realizadas nas escolas da rede pú-

A campanha deseja criar uma rede de promoção de uma cultura da hospi-

migrantes recebem alimentação, cuidados e acom-

blica para alunos do ensino médio e fundamental.

talidade e conscientizar sobre a situação da mobilidade humana no mundo.

panhamentos na rede socioassistencial.
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EM NOVEMBRO DE 2019, O SJMR COMPLETOU SEU PRIMEIRO

SERVIÇOS OFERECIDOS
ASSESSORIA EM EMPREENDEDORISMO
ASSESSORIA JURÍDICA
CAPACITAÇÃO PARA A INSERÇÃO LABORAL
CURSOS DE PORTUGUÊS
CURSOS PROFISSIONALIZANTES
ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS
MEDIAÇÃO PARA VAGAS DE EMPREGO
Em Manaus (AM), o SJMR Brasil já ofereceu diversas capacitações, oficinas e
cursos profissionalizantes às pessoas migrantes e/ou refugiadas.

ANO DE ATIVIDADES EM MANAUS. EM PARCERIA COM A CÁRITAS
DIOCESANA E O SERVIÇO PASTORAL DOS MIGRANTES, O CENTRO DE REFERÊNCIA PRESTA ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA A
MIGRANTES VENEZUELANOS E INDÍGENAS DA ETNIA WARAO.

EMPREENDEDORISMO FEMININO

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE

10
funcionários(as)

CURSO DE PORTUGUÊS E DE
CAPACITAÇÃO

5
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ATENDIMENTO
E ASSISTÊNCIA
A MIGRANTES E
INDÍGENAS

Foto: Sergi Camara

Foto: ACNUR Brasil/Felipe Irnaldo

ESCRITÓRIO EM MANAUS (AM)
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SJMR BRASIL

Para ampliar as oportunidades de inserção
no mercado de trabalho brasileiro, o SJMR Manaus oferece cursos de português para migrantes,

voluntários(as)

em parceria com a Universidade Estadual do Ama-

Foto: ACNUR Brasil/Felipe Irnaldo

zonas (UEA).
Promover o empoderamento e a autonomia financeira de mulheres

Além dos cursos de língua portuguesa, em

migrantes e refugiadas em situação de vulnerabilidade, por meio de cursos

2019, 1037 pessoas passaram por cursos de for-

profissionalizantes, foi o objetivo do “Projeto Mulheres Empreendedoras”, rea-

Em 2019, o público aten-

Acima, migrante venezuelana e in-

lizado em parceria com a Arquidiocese de Manaus, ACNUR, o Serviço Pastoral

dido pelo escritório do

dígena da etnia Warao participa de

do Migrante e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM).

SJMR Brasil em Manaus

O SJMR em Manaus também tem atuado em parceria com o Centro Universitário UniNorte e a Empresa Junior. No dia 28 de outubro foi realizada a atividade de

é 100% venezuelano.

capacitação “Acolhimento responsável: empreendedorismo e empregabilidade”, fruto desta parceria.

um curso de artesanato oferecido

O projeto atendeu a 50 mulheres e ofereceu cursos de culinária, arte-

pelo SJMR Brasil em parceria com

sanato e corte e costura. Também foram feitas rodas de conversa temáticas

o ACNUR, em Manaus (AM). O curso

fornecendo orientações gerais para aquisição de materiais para o trabalho.

mação e qualificação profissional.

contou com o auxílio do designer
Sérgio Matos (ao lado).

CURSO DE ARTESANATO INDÍGENA
Entre os dias 18 e 20 de novembro, o SJMR Manaus e o ACNUR realizaram o curso de artesanato com mulheres indígenas Warao. Na ocasião,

DADOS DO DIA
A DIA EM
MANAUS (AM)

2.355

1.318
Currículos

em 2019

cadastrados

Atendimentos

1.037

Formados em capa-

206

Encaminhamentos para

12

citações e oficinas

entrevistas de emprego

empregadas

Pessoas

receberam a visita do designer Sérgio Matos, da Casa Museu de São Paulo,
34

que conheceu o trabalho realizado pelas alunas do curso.
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ESCRITÓRIO EM PORTO ALEGRE (RS)

DESDE 2003 COMO
REFERÊNCIA A PESSOAS MIGRANTES E
REFUGIADAS NO RS

ÁREAS DE ATUAÇÃO

DADOS DO DIA A DIA EM PORTO
ALEGRE (RS)

REASSENTAMENTO DE REFUGIADOS

REGISTRO DOCUMENTAL

642

500

REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA

Atendimentos

Atendidos(as) com

em 2019

reassentamento

INTERIORIZAÇÃO DE VENEZUELANOS
INCIDÊNCIA POLÍTICA

INSERÇÃO LABORAL

De 10 a 13 de abril, a coordenadora do SJMR
Porto Alegre, Karim Wapechowski, representou a
organização em uma Missão Tripartite, realizada na
América Central, El Salvador e Costa Rica.
A missão teve como objetivo conhecer mecanismos de proteção e garantia de direitos dos

926

REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO A PESSOAS MIGRANTES E REFUGIADAS NO RIO GRAN-

Pessoas/famílias aten-

DE DO SUL, O SJMR POA ATUA DESDE 2003, NO PROGRAMA DE REASSENTAMENTO
DE REFUGIADOS, EM PARCERIA COM O ACNUR E O GOVERNO FEDERAL. O SJMR POA

125

INSERÇÃO LABORAL

Atividades e partici-

Há cinco anos, o SJMR POA desenvolve o

didas com a interioriza-

pações em eventos,

projeto ‘Diálogos de formação para proteção e in-

ção venezuelana

reuniões e assembleias

tegração de refugiados nas comunidades de acolhida’. A iniciativa é voltada à inclusão social e, em

TAMBÉM EXECUTA O PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DE CENTRO-AMERICANOS

2019, teve sua atuação ampliada promovendo a

PARA REFUGIADOS DA AMÉRICA CENTRAL E CARIBE E TEM AMPLIADO SUAS AÇÕES
NO PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DE VENEZUELANOS NO SUL DO PAÍS.

Foto: https://www.flickr.com/photos/josangel_ap/

3ª COPA DOS REFUGIADOS
O SJMR POA é um dos parceiros da Copa
dos Refugiados, evento realizado pela ONG África
do Coração, como apoio da Associação Antônio
Vieira (ASAV), ACNUR, OIM, Secretaria de Desen-

8 COLABORADORES
24 ATENDIDOS(AS) COM O REASSENTAMENTO
18 AGENDAMENTOS DE CART. DE TRABALHO
25 CURRÍCULOS CADASTRADOS
18 PESSOAS CADASTRADAS NO SINE
25 ENCAMINHAMENTOS PARA
ENTREVISTAS DE EMPREGO

6 MEDIAÇÕES ENTRE MIGRANTES E EMPRESA
5 PESSOAS EMPREGADAS
35 EMPRESAS PARCEIRAS

te Clube São José, DG Assessoria e Eventos Sodexo,

MUNICÍPIOS DA INTERIORIZAÇÃO”: CANOAS,
CACHOEIRINHA, ESTEIO

MISSÃO ENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES NA INTEGRAÇÃO DE
REFUGIADOS
Pela atuação no Programa de Reassentamento de Refugiados no sul do país, a convite do

SJMR BRASIL EM POA ACOLHE
PRIMEIRAS FAMÍLIAS REFUGIADAS DA AMÉRICA CENTRAL

ACNUR do Brasil e do Comitê Internacional de
Resgate nos EUA, o SJMR Porto Alegre esteve nas
cidades de Seattle e Salt Lake City - Estados Unidos, entre os dias 13 e 18 de maio, participando
da “Missão Envolvimento de Comunidades na Inte-

O SJMR POA, em parceria com o ACNUR e

gração de Refugiados” (foto abaixo).

refugiados originárias de Honduras e de El Salva30 de maio, por meio do Programa de Reassenta-

NACIONALIDADES DOS REASSENTADOS

mento de Centro-Americanos.

em Porto Alegre e teve o time do Líbano como cam-

O Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados

peão (foto acima). A iniciativa tem foco na inclusão

em Porto Alegre é o responsável por executar o

social de 200 participantes, migrantes e refugiados

Programa de Reassentamento de Centro-Ameri-

de diferentes países: Angola, Chile, Colômbia, Cos-

canos e realizar integração de refugiados, vindos

ta de Marfim, Guiné Bissau, Haiti, Líbano, Nigéria,

da América Central, na capital gaúcha e na Região

Palestina, Peru, Senegal e Venezuela.

nos países do Triângulo Norte da América Central.

dor. Os migrantes chegaram à capital gaúcha em

A terceira edição da Copa dos Refugiados
foi realizada em agosto, no Estádio Passo da Areia,

inserção de venezuelanos no mundo do trabalho.

migrantes e refugiados, adotados pelas entidades

OIM, promoveu o acolhimento de três famílias de

volvimento Social e Esporte de Porto Alegre, EsporAdra Brasil, e Ponto – Agência de Inovação Social.

36

MISSÃO TRIPARTITE NA AMÉRICA
CENTRAL
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SJMR BRASIL

El Salvador

Honduras

Metropolitana de Porto Alegre.
37
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Foto: Dimas Oliveira, SJ (SJMR Brasil)
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PROGRAMA DE
INTERIORIZAÇÃO
“ACOLHE BRASIL”
O SERVIÇO JESUÍTA A MIGRANTES E REFUGIADOS MOBILIZA FRENTES DE APOIO À INTERIORIZAÇÃO E ACOLHIDA DE
MIGRANTES VENEZUELANOS POR TODO BRASIL

38
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considerado um dos fluxos migratórios mais inten-

disponibilizando apoio social e legal, além de ini-

dar o melhor de si para prestar um serviço integral

Senhora da Graça, em Feria de Santana (BA), celebram a acolhida de duas

sos que o país viveu nos últimos anos.

ciativas que garantem a integração dessas pes-

e de qualidade a essas pessoas”, diz.

famílias migrantes venezuanas.

40
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Foto: Dimas Oliveira, SJ (SJMR Brasil)

INTERIORIZAÇÃO
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Acima: membros da paróquia Todos os Santos e do Noviciado Jesuíta Nossa

Liderada pelo Governo Federal e executa-

soas, resguardando seus direitos básicos, como a

da com apoio do Alto Comissariado das Nações

“não discriminação”, assistência jurídica e docu-

“Hoje, podemos dizer que a Província dos Jesuítas

quatro verbos sugeridos pelo Papa Francisco, em sua

Unidas para Refugiados (ACNUR) e da Orga-

mental e acesso a serviços sociais, como educa-

proposta para o Pacto Global da Organização das Na-

nização Internacional para Migrações (OIM), a

ção e saúde.

do Brasil, em sintonia com as preocupações apos-

lher, proteger, promover e integrar –, as ações reali-

Pe. Agnaldo ressalta que, motivadas pelos

ções Unidas para os Migrantes e Refugiados – aco-

resposta brasileira – “Operação Acolhida” – tem

À frente dos trabalhos no Brasil, o Diretor

tólicas universais, conta com uma rede nacional de

contado com o suporte do SJMR, em vários es-

Nacional, Pe. Agnaldo Júnior, diz que o SJMR quer
ser uma resposta na acolhida e integração aos mi-

serviço ao migrante, em vários estados, por meio do

zadas são uma forma de resposta aos desafios postos

tados. Desde o acolhimento nas regiões de fronteira, a instituição vem mobilizando paróquias e

grantes mais vulneráveis e com maiores necessi-

Serviço Jesuíta aos Migrantes e Refugiados. As equi-

as. “Nossa missão é promover e proteger a dignidade

articulando parceiros e grupos da sociedade civil,

dades de proteção e assistência no Brasil. “Hoje,

pes atuam conjuntamente a muitas outras institui-

e os direitos da população migrante e refugiada mais
inclusão e autonomia e incidindo na sociedade para

pelos deslocamentos forçados de milhões de pesso-

O Brasil tem-se configurado como um dos

em diversas localidades do país, organizando es-

podemos dizer que a Província dos Jesuítas do

principais destinos para migrantes e refugiados,

paços e casas de acolhida que favoreçam a inte-

Brasil, em sintonia com as preocupações apostó-

ções, cada uma delas lidando com aspectos e fluxos

que buscam e encontram um novo lar e novas

gração social e reinserção laboral de venezuela-

licas universais, conta com uma rede nacional de

que reconheça a riqueza da diversidade cultural que

oportunidades de vida no país. Com a missão de

nos no Brasil.

serviço ao migrante, em vários estados, por meio

migratórios bem diferenciados, buscando dar o me-

que se trata de defender e promover essas pessoas

oferecer acolhida e apoio social para novos reco-

Por meio das “Casas de Acolhida” e dos

do Serviço Jesuíta aos Migrantes e Refugiados.

lhor de si para prestar um serviço integral e de qua-

meços, o SJMR, por meio do seu Programa “Acolhe

centros de referência com atendimentos espe-

As equipes atuam conjuntamente a muitas outras

Brasil”, tem colaborado ativamente nas ações para

cializados para público migrante, o SJMR desem-

instituições, cada uma delas lidando com aspectos

lidade a essas pessoas”

interiorização de migrantes venezuelanos. Este é

penha um papel fundamental nessa estratégia,

e fluxos migratórios bem diferenciados, buscando

vulnerável no Brasil, acompanhando seu processo de

a mobilidade humana possibilita”. Ele ainda ressalta
e mostrar à sociedade a dimensão positiva da migração, para não deixar que o medo e os mitos deem a
tônica dos discursos e das nossas ações.

41
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nezuelanos e no lugar de todos os nossos imãos refugiados, para acolher da forma como eu gostaria de ser aco-

CONFIRA A TRAJETÓRIA QUE OS MIGRANTES E REFUGIADOS VENEZUELANOS REALIZAM, DESDE A TRAVESSIA DA FRONTEIRA, ATÉ SEREM INTERIORIZADOS EM
OUTROS ESTADOS DO BRASIL:

Ilustração de Freepik (com adaptações)

INTERIORIZAÇÃO

“Eu tento me colocar no lugar desses nossos irmãos ve-

lhida se fosse o caso de eu estar refugiada em outro país.”
Ana Lúcia Vieira, membro da Paróquia Todos os Santos, em Feira de Santana (BA).

CAMINHOS DE
SOLIDARIEDADE
A Diocese de Roraima junto com o
SJMR Boa Vista, a Cáritas Diocesana, a Cári-

CRIANDO PONTES

1º CONTATO

tas Brasileira, o Serviço Pastoral do Migrante

o SJMR para regularizar seus documentos, entre
outros serviços. Nosso centro de referência também realiza o cadastramento e organiza o processo
de quem deseja ser interiorizado.

Por meio de contatos de instituições, paró-

Humanos (IMDH lideram o projeto “Cami-

quias, empresas e famílias interessadas em re-

nhos de Solidariedade: Brasil & Venezuela”.

ceber os migrantes, o SJMR realiza o trabalho

Por meio de ações de integração

de preparação para que os migrantes possam

para atendimento digno de migrantes vene-

seguir viagem.

zuelanos, a iniciativa é mantida pelo Fundo

RELATÓRIO ANUAL 2020

FRONTEIRA

Ilustração de macrovector / Freepik (com adaptações)
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Após se abrigarem na cidade, os migrantes buscam

Ilustração de macrovector / Freepik (com adaptações)

(SPM) e oInstituto de Migrações e Direitos

Nacional de Solidariedade da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e pretende alcançar cerca de 90 Arquidioceses/
Dioceses/Congregação.

Os migrantes atravessam a fronteira, muitas vezes

RECOMEÇO

a pé, e se dirigem à capital de Roraima, Boa Vista.
Muitos vêm acompanhados da família, mas há tam-

Voluntários responsáveis pelo acolhimento

bém quem chegue sozinho ao Brasil.

e inserção local recebem os migrantes e re-

caminhosdesolidariedade.org.br

fugiados e oferecem todo o apoio necessáIlustração de Freepik (com adaptações)

rio para uma nova etapa em suas vidas.

Desde o acolhimento nas regiões de fronteira, por meio do Programa Acolhe BRASIL, o SJMR vem mobilizando paróquias e articulando parceiros e grupos da sociedade civil, em diversas localidades do país, organizado espaços e casas de acolhida
que favoreçam a integração social e reinserção laboral de venezuelanos no Brasil.
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Ilustração de macrovector / Freepik (com adaptações)

PROGRAMA

“Os migrantes e os refugiados
(...) não chegam de mãos vazias:
trazem uma bagagem feita de
coragem, capacidades, energias
e aspirações, para além dos tesouros das suas culturas nativas,
e deste modo enriquecem a vida
das nações que os acolhem.”

MOBILIZAÇÃO SOCIAL
O site www.caminhosdesolidariedade.org.br foi criado para viabilizar a articulação de acolhimento dos imigrantes nas
Arquidioceses/Dioceses. Nesta plataforma as
dioceses interessadas em participar do projeto, por meio da acolhida solidária, podem fazer

Papa Francisco

o cadastro e encontrar outras informações.
43

MINAS GERAIS

números de pessoas migrantes e

CASAS DE
ACOLHIDA

RR

refugiadas, por estado, que foram
interiorizadas, até o primeiro semestre de 2019.

2
AM

3
PA

SJMR | Manaus
MANAUS

4

3

CE
4

PB

PI

PE

17

BA
66

Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados | BRASIL

7

sociedade civil, organizações religiosas, universidades, ONGs e o ACNUR,
e recebeu, em 2019, 131 migrantes.

RN
29

CASA ALBERTO HURTADO (BELO HORIZONTE)

COM 1300 VENEZUELANOS INTERIORIZADOS, EM
2019, O PROGRAMA “ACOLHE BRASIL” CHEGOU A VÁ-

A residência jesuíta Casa Alberto Hurtado, localizada no bairro Campo Alegre, recebeu ao todo 131 venezuelanos. A família de Mary Anllel Za-

RIOS ESTADOS E MOBILIZOU REDES SOLIDÁRIAS DE

mora, que fez parte do primeiro grupo, residiu no espaço compartilhado por

ACOLHIDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM TODO O BRA-

três meses. Hoje, ela já encontrou trabalho e reside em uma casa alugada,
na mesma região. Em julho, com a vinda do segundo grupo, conseguiu reunir
quase toda a família em Belo Horizonte. “Quando chegamos a Minas, as
pessoas nos acolheram de uma maneira que nos sentimos em nossa casa. É
uma grande diferença em relação a Roraima. Não somos mais vistos como

MG

aqueles que poderiam retirar as oportunidades de trabalho dos brasileiros.

ES

O MAPA DA
INTERIORIZAÇÃO

| BH
BELOSJMR
HORIZONTE

SP

35

43
RJ

122
10

PR
260

PARA RESPONDER AO FLUXO DE MIGRANTES NA FRONINTERIORIZOU 1300 PESSOAS, EM 16 ESTADOS

Horizonte estruturou o projeto “Acolhe Minas”, com apoio da

LHADAS PELO PAÍS.

SJMR | Brasília

91

TEIRA EM RORAIMA, O PROGRAMA “ACOLHE BRASIL”,

acolhida de venezuelanos em Minas Gerais, o SJMR de Belo

SIL. CONHEÇA AS CASAS DE ACOLHIDA DO SJMR ESPA-

DF
16

GO

Através da mobilização de uma rede solidária para a

SC

Famílias inteiras de migrantes

Todos os dias conhecemos pessoas novas e com o coração enorme. É extraordinário. É muito gratificante fazer parte desse projeto. Somos pioneiros
no estado, daremos nosso melhor e queremos fazer parte dessa cadeia para

têm sido acolhidas em

que outros cheguem até aqui também. Agora, com grande parte da nossa

nossas casas pelo Brasil.

família reunida, estamos ainda mais contentes”, diz Mary, entusiasmada.

RELATÓRIO ANUAL 2020
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SJMR | Boa Vista

Ao lado, estão apresentados os

Foto: Sergi Camara

INTERIORIZAÇÃO

VENEZUELA

CASA DO MIGRANTE (B. HORIZONTE)

402
RS

PORTO ALEGRE
SJMR | P. Alegre

Organizada com apoio do Vicariato de Ação Social da Arquidiocese
de Belo Horizonte, da Paróquia da Boa Viagem e do ACNUR, a ‘Casa do
Migrante’ está localizada próximo à Igreja centenária, no centro da cidade.
Maikel Isturiz é um dos venezuelanos interiorizados no estado, que
integrou o grupo primeiro, desembarcado em fevereiro de 2019. Ele viveu

As experiências de interiorização organizadas pelo SJMR trabalham

44

nova oportunidade para a reconstrução de suas histórias de vida.

na Casa do Migrante e hoje já estabeleceu residência no município mineiro

com a articulação múltipla de redes, parceiros e grupos locais, reunindo di-

“Diante de toda a circunstância que o país vive, deixar a Venezuela foi

de Tiradentes. “Morava em Boa Vista e o acolhimento que recebi em Belo

versos atores que dialogam entre si, com o propósito comum de acolher e

uma decisão muito difícil e importante. Nós fizemos todo o trajeto por terra

Horizonte foi muito importante. Sou muito grato à equipe do SJMR que me

integrar venezuelanos que se encontrem em processo migratório no Brasil.

e foi uma viagem muito longa e difícil. Tivemos que ser fortes e grandes para

atendeu e me ajudou a conseguir um emprego”, relata o migrante que acre-

A proposta quer também sinalizar caminhos para o processo de integração e

resistir, pois estávamos com crianças e uma idosa, que tiveram muita dificul-

dita que a inserção no projeto trouxe uma nova possibilidade de futuro.

acolhimento dos migrantes, como nos pede o Papa Francisco: “acolher, pro-

dade durante o percurso. Quando conseguimos fazer nosso cadastro no SJMR

Para Francisco Rodriguez, que também reside no Estado há um ano,

teger, promover e integrar os migrantes e os refugiados”.

foi todo um êxito. Isso nos possibilitou vir para a Bahia e receber essa ajuda

o atendimento do SJMR foi excelente. “Desde a saída de Roraima, a aten-

Com seis “Casas de Acolhida” espalhadas pelo país, a organização

maravilhosa. Hoje sentimos que estamos no paraíso, num lugar em que nos

ção que recebi foi impecável. Durante minha estadia na casa de acolhida,

conta com a estrutura oferecida por diversos espaços solidários, em parceria

sentimos em paz, como em casa”, relatou emocionada Yorlyana Barrera Me-

me senti em casa. A atenção de cada uma das organizações que nos apoia-

com paróquias, organizações religiosas e da sociedade civil, onde o migrante

dina, que já vive em uma residência alugada no município de Camaçari, Bahia.

ram foi a melhor possível, especialmente nos atendimentos de inserção la-

venezuelano recebe atendimento multidisciplinar, alimentação e alojamento

Além do apoio social por três meses, redes colaborativas e voluntárias

boral. Graças a este cuidado, consegui uma oportunidade de trabalho que

em espaços seguros, e atendimento psicossocial pelo período de três meses.

ainda auxiliam na inserção no mercado de trabalho, no apoio para que os ve-

Por meio dessa ajuda e acolhimento, em 2019, 1300 pessoas já foram realo-

nezuelanos consigam suas residências definitivas e no recolhimento de do-

cadas em 16 estados, inseridas à sociedade brasileira, e passaram a ter uma

nativos que serão repassados à população abrigada, em suas futuras casas.

respeita meus direitos e que está dentro do meu perfil profissional”, diz.
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SÃO PAULO

FUGIADOS CONSTITUI, HOJE, UM

CASA D. LUCIANO MENDES

CONVITE A RECUPERAR ALGUMAS

Em novembro de 2019, a Casa de Aco-

DIMENSÕES ESSENCIAIS DA NOSSA

lhida “Dom Luciano Mendes”, espaço de acolhimen-

EXISTÊNCIA CRISTÃ E DA NOSSA HU-

um ano. Iniciativa do SJMR, em parceria com a Fun-

MANIDADE, QUE CORREM O RISCO

|||

INTERIORIZAÇÃO

A PRESENÇA DOS MIGRANTES E RE-

to para venezuelanos na capital paulista, completou
dação Fé e Alegria, a casa já abrigou e reintegrou
mais de 120 migrantes. É reconhecida por vários

DE ENTORPECIMENTO NUM TEOR

organismos e grupos, devido à sua acolhida humani-

DE VIDA RICO DE COMODIDADES.”

e da autoestima dos venezuelanos.

zada e fraterna, com vista a promoção da autonomia
A casa conta com o apoio de doadores e vo-

Pe. Agnaldo Júnior, SJ, esteve presente na acolhida do primeiro grupo de migrantes em Minas Gerais, que ocorreu na Catedral da Boa Viagem.

Papa Francisco

luntários, inclusive para a condução dos cursos de língua portuguesa e cultura brasileira. Além do aprendizado do idioma, os migrantes recebem capacitação em

“DESDE A SAÍDA DE RORAIMA, A ATENÇÃO QUE RECEBI FOI IMPECÁVEL. DURANTE MINHA ESTADIA NA
CASA DE ACOLHIDA, ME SENTI EM CASA. A ATENÇÃO DE CADA UMA DAS ORGANIZAÇÕES QUE NOS

Migrantes participam de formação profissional em São Paulo (SP).

formações semipresenciais, ministradas por profissionais da área. “Muitos têm formação, mas não possuem
a validação para exercerem sua profissão no Brasil. As-

APOIARAM FOI A MELHOR POSSÍVEL, ESPECIALMENTE NOS ATENDIMENTOS DE INSERÇÃO LABORAL.”

sim, organizamos uma capacitação profissional como

Francisco Rodriguez, migrante venezuelano acolhido em Belo Horizonte (MG)

relata Fabiane Kolosque, fisioterapeuta e uma das co-
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Cuidador de Idosos, Baby-sitter e Massoterapeuta, em

forma de inseri-los no mercado de trabalho brasileiro”,
ordenadoras da capacitação profissional em São Paulo.

“A Casa de Acolhida Dom Luciano Mendes tem tudo a ver com a Segunda

CASA PADRE PEDRO ARRUPE
(MONTES CLAROS)

Preferência Apostólica Universal da Companhia de Jesus: caminhar com

Atendendo ao propósito de fraternidade e

os pobres, os descartados pelo mundo, os vulnerados em sua dignidade,

acolhida, a Paróquia Nossa Senhora de Montes Claros

numa missão de reconciliação e justiça. Toda a formação, cursos e ativi-

e São José de Anchieta recebeu nove famílias venezuelanas, que chegaram a Minas cheios de esperança

dades que a casa oferece aos moradores é para inseri-los no mercado de

para um novo recomeço. “Desde que chegou a pro-

trabalho e depois oferecer a autonomia e independência financeira”.

posta de acolhimento, paroquianos, conselheiros e
comunidades vizinhas imediatamente realizaram campanhas e se mobilizaram para arrecadar doações de

A inserção no mercado de trabalho é uma das prioridades em SP.

Pe. Chang Yu, SJ - Coordenador da Casa Dom Luciano Mendes

O grupo de migrantes que chegou em Montes Claros (MG) foi recepcionado na Paróquia N. Sra. de Montes Claros e S. José de Anchieta.

alimentos, itens de higiene, roupas e móveis”, comenta
Maria Goretti Silva Cordeiro, funcionária da Paróquia e
voluntária no projeto de interiorização na cidade.
As equipes de apoio também auxiliaram na
mediação para o trabalho, acesso aos serviços de

“Desde que chegou a proposta de acolhimento, paroquianos, conselheiros e comunidades vizinhas imediatamente realizaram campanhas e se mobilizaram
para arrecadar doações de alimentos, itens de higiene, roupas e móveis.”

saúde e matrícula das crianças e adolescentes nas
escolas da rede pública.
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Maria Goretti Silva Cordeiro, funcionária da Paróquia e voluntária

“NOSSO ACOLHIMENTO SEMPRE FOI MUITO HUMANIZADO, COM EXTREMA PREOCUPAÇÃO EM PROMOVER O
RESGATE DA DIGNIDADE E A AUTONOMIA DESSAS PESSOAS, DESDE AS PEQUENAS AÇÕES. NOSSAS AÇÕES POSSIBILITARAM A TRANSFORMAÇÃO DE VIDAS”.
O Irmão Edilberto Feitosa - Responsável pela estruturação da casa na capital paulista e recebimento dos primeiros grupos de venezuelanos
47
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SÍTIO LOYOLA (CAMAÇARI)
Com o acompanhamento do Colégio Antônio Vieira (Salvador – BA),
que faz parte da Rede Jesuíta de Educação, foram cedidas casas e espaços de

“Vamos lembrar. Vamos

convivência, no Sítio Loyola, situado no município de Camaçari. Aí foram acolhidos sete núcleos familiares, num total de 24 venezuelanos. O projeto conta ainda

aprender. Vamos ser aquilo

com o apoio do Serviço de Orientação Pastoral (Sorpa), que auxilia no apoio local,

que Deus quer de nós. Se eu não

integração na comunidade e mediação para o trabalho.

acolher os meus irmãos, como

Colaboradores e alunos do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre
Minorias Sociais (NEIMS) e do Núcleo Ambiental do Vieira (NAV), do Colégio

é que Deus vai me acolher?”

Antônio Vieira, também realizaram atividades recreativas e culturais com as
crianças migrantes e construíram uma horta comunitária, para ajudar na subsistência das famílias acolhidas.

A equipe do Colégio Antônio Vieira acompanha e dá assistência ao grupo de migrantes no sítio em Camaçari (BA).

Lindú, voluntária do grupo de apoio da Paróquia Todos os Santos e do Noviciado jesuíta, em Feira de Santana (BA), que acolheu as famílias migrantes e refugiadas.
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PARÓQUIA SÃO CRISTÓVÃO
E ONG ACACACG (CAPIM GROSSO)
RELATÓRIO ANUAL 2020

INTERIORIZAÇÃO

BAHIA

Atendendo ao convite do SJMR, a Associação Comunitária Assistencial da Criança e do Adolescente de Capim Grosso (Acacacg) e a Paróquia São
Cristóvão do município de Capim Grosso, Diocese de Bonfim (BA) acolheram
três famílias venezuelanas. “Estávamos acompanhando o drama dos refugiados mundo afora e a necessidade de acolhimento que o Papa Francisco nos
convidava a assumir. Ao recebermos a carta do Serviço Jesuíta, aderimos à
iniciativa e sentimos um grande desejo de nos juntar a esse corpo apostólico. A
Iniciativa conjunta permitiu que três famílias migrantes e refugiadas fossem acolhidas em Capim Grosso (BA).

comunidade foi muito acolhedora e recebeu com alegria esse desafio. Demos

“Quando decidimos acolher o grupo não tínhamos a

o nosso sim”, lembra Iracema Lima dos Santos, voluntária da Missão Jesuíta do

ideia dos sentimentos e sofrimentos que essas pessoas

Sertão há mais de 20 anos.

traziam. Hoje nos sentimos parte dessa história e po-

Em Capim Grosso, o projeto contou com o apoio da ONG Acacacg –

“Estávamos acompanhando o drama dos re-

que acolheu os venezuelanos em sua própria sede – e com uma rede de fa-

fugiados mundo afora e a necessidade de aco-

mílias e empresários solidários, que tem amparado as ações dessa iniciativa.

lhimento que o Papa Francisco nos convidava a
assumir. Ao recebermos a carta do Serviço Jesu-

demos vivenciar a experiência do amor fraterno. Estamos muito felizes e gratos por realizar esse trabalho.”

CASA NOSSA SENHORA DA GRAÇA – FEIRA DE SANTANA
Em Feira de Santana, três famílias venezuelanas foram recebidas na
Casa do Noviciado Jesuíta Nossa Senhora da Graças, um dos espaços de acolhimento no estado. “Quando decidimos acolher o grupo não tínhamos a ideia
dos sentimentos e sofrimentos que essas pessoas traziam. Hoje nos sentimos
parte dessa história e podemos vivenciar a experiência do amor fraterno. Es-

Ana Lúcia Vieira, paroquiana e membro do grupo de apoio às famílias migrantes e refugiadas em Feira de Santana (BA).

tamos muito felizes e gratos por realizar esse trabalho”, comentou a voluntária
Ana Lúcia Vieira, do grupo de apoio de Feira de Santana.

íta, aderimos à iniciativa e sentimos um grande desejo de nos juntar a esse corpo apostólico.
A comunidade foi muito acolhedora e recebeu
com alegria esse desafio. Demos o nosso sim”
Iracema Lima dos Santos, voluntária da Missão Jesuíta do Sertão.
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DADOS SOBRE A
PRESENÇA DE PESSOAS MIGRANTES
E REFUGIADAS EM
BOA VISTA (RR)

MAIS DE 32 MIL

2742 PESSOAS

MAIS DE 6 MIL

venezuelanos vivem em Boa Vista (RR)

estão em situação de rua

vivem atualmente em 13 abrigos

(UNICEF - mar/19 )

(OIM - jun/19)

(ACNUR - mar/19 )
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Uma das frentes do SJMR Brasil
é a insersão laboral de pessoas
migrantes e refugiadas. Abaixo,
um grupo de novos colaboradores
comemoram a contratação pela
empresa JBS no sul do país.

“EU FUI SELECIONADO PARA UMA OPORTUNIDADE NA EMPRESA SEARA DO GRUPO JBS,
NA CIDADE DE ITAPIRANGA (SC). ME SINTO
MUITO AFORTUNADO POR ESTAR NESSA
CIDADE. A EMPRESA CUMPRE MUITO BEM
TODAS AS POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO DE
MIGRANTES AO TRABALHO, SEM QUALQUER
DISCRIMINAÇÃO. NOSSOS FILHOS TAMBÉM

Mais de 600 pessoas migrantes e refugiadas foram contratadas por empresas localizadas no sul do Brasil.

TIVERAM NOVA OPORTUNIDADE DE VIDA.
HOJE ELES TÊM MELHORES ACESSOS À SAÚ-

Luis Boyer – Contratado pela empresa Seara – Itapiranga (SC)

ENRIQUECIMENTO INTERCULTURAL
O programa é considerado um sucesso também para empregadores. O enriquecimento intercultural, devido às múltiplas vivências dos migrantes, traz o desenvolvimento do aprendizado mútuo, por meio do convívio e da realização de atividades que propiciam a troca de experiências e abordagens criativas em todas as áreas.
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DE, EDUCAÇÃO E ENTRETENIMENTO”.

O colaborador Yoslin
Galdámez do SJMR Brasil em Boa Vista (RR) é
responsável pela área

INTERIORIZAÇÃO
VIA TRABALHO
PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO VIA TRABALHO TRAZ
NOVAS PERSPECTIVAS PARA VENEZUELANOS NA REGIÃO SUL DO BRASIL

de Meios de Vida e por

Com o grande número de migrantes em Roraima, poucas são as al-

fazer a intermediação

ternativas para encontrar um trabalho estável na localidade. Mas a história

entre empregadores e

do venezuelano Júlio Cesar Reyes Garcia, se assemelha a mais de 600 mi-

possíveis

grantes, que felizmente tiveram a oportunidade de serem interiorizados,

e funcionárias de suas

no sul do pais, por meio do SJMR Boa Vista. “Me cadastrei, fui selecionado

empresas.

funcionários

e contratado pela empresa Aurora, em Chapecó. As pessoas da cidade são
muito amigáveis e humanas. Sabem que viemos de uma situação precária
e nos dão seu apoio. A cultura, o clima e a paisagem são bem diferentes de
Boa Vista e, desde que estamos aqui, não temos visto nada de negativo. Ter
sido interiorizado pelo SJMR foi uma benção, uma grande oportunidade
para minha família”, ressaltou o migrante venezuelano.
Em parceria com indústrias frigoríficas dos estados de Santa Catarina e do Paraná, além dos 600 contratos de trabalhos, vários migrantes
também foram interiorizados, por meio do processo de “Reunião Familiar”.
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À FRENTE DOS CINCO ESCRITÓRIOS DO SERVIÇO JESUÍTA A MIGRANTES E REFUGIADOS NO
BRASIL E DO PROJETO “ACOLHE BRASIL”, QUE IN-

Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados | BRASIL

TERIORIZOU VENEZUELANOS EM 16 ESTADOS,
PE. AGNALDO JUNIOR FAZ UM BALANÇO DA EXPERIÊNCIA DE ACOLHIMENTO A MIGRANTES

na interiorização. No entanto, gostaria de destacar
a quantidade de pessoas que temos como voluntários, por todo país. São esses voluntários que
apoiam nossas Casas de Acolhida, dedicam seu
tempo e colaboram com o que podem para dar a

|||

O SJMR aderiu à “Campanha 16 Dias de Ati-

essas pessoas a oportunidade de recomeço. Elas

vismo pelo Fim da Violência contra Mulheres”. Fo-

A SITUAÇÃO NO ESTADO DE RORAIMA É BEM COMPLEXA.

atuam nas diversas áreas (aprendizado do por-

ram realizadas atividades direcionadas à migrantes

QUAL É A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO QUE VEM SENDO REALI-

tuguês, na mediação para o trabalho, preparação

e refugiados e às comunidades de acolhida no com-

ZADO PELO ESCRITÓRIO DE BOA VISTA, JÁ QUE A LOCALIDADE É

para entrevistas de emprego, indicação de cursos

bate de violência de gênero, visando o engajamento

UM DOS PONTOS CRUCIAIS DO PROCESSO?

e capacitação profissional, apoio psicológico etc.).

e fortalecimento de ações de prevenção à violência.

Quero destacar e agradecer o serviço generoso

No dia 25 de novembro, o SJMR Porto Alegre,

Pe. Agnaldo: O escritório do SJMR de Boa Vista, em Roraima, é onde

de todos esses voluntários, que estão envolvidos

o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugia-

está o maior desafio do nosso trabalho. Situado na região da fronteira, aten-

nesse serviço aos venezuelanos e fazem todo o

dos (ACNUR) e a Fundação Escola Superior do Minis-

demos todos dos dias mais de duzentas pessoas, oferecendo a elas um espaço

acompanhamento nas casas que abrimos na Bahia,

tério Público do Rio Grande do Sul (FMP) realizaram o

de escuta, informação, proteção e integração. É esse o nosso escritório mais

Minas Gerais e São Paulo.

Seminário “Violência sexual, baseado em gênero nas
populações em deslocamento forçado”.

desafiador, não somente pelo número de pessoas que atendemos diariamente,

Oxalá que muito mais pessoas saíssem tam-

mas pela complexidade dos casos que chegam e pela limitação dos recursos

bém da sua zona de conforto e pudessem encon-

Em Belo Horizonte, no dia 27 de novembro,

O SJMR TEM SIDO UM PARCEIRO ESTRATÉGICO NAS

para uma atuação mais incisiva. Transbordam demandas e necessidades, mas

trar um lugar onde possam desenvolver um servi-

o SJMR BH, esteve presente nas discussões do “1º

AÇÕES DE INTERIORIZAÇÃO POR TODO O BRASIL. QUAL A

com a expertise e valentia da equipe, tentamos fazer o que é possível e da

ço voluntário. Nesse contexto atual da migração

Seminário de Enfrentamento à Violência contra a

IMPORTÂNCIA DESSA ATUAÇÃO, COMO UMA RESPOSTA

melhor forma.

forçada, com pessoas tão sofridas, ajudar a soprar

Mulher de Ribeirão das Neves”, com participação

CRISTÃ, DE ACOLHIDA, INTEGRAÇÃO E AMPARO AOS MI-

Boa Vista é um escritório com o qual tenho muito carinho, pois é onde

nelas a esperança, a paixão pela vida e o desejo

na mesa redonda “A violência contra a mulher ao

GRANTES E REFUGIADOS, QUE CHEGAM SEM ASSISTÊN-

está concentrado o maior número de pessoas vulneráveis devido a migração

de não desistir dos seus projetos, sonhos e do seu

longo da história”.

CIA AO PAÍS?

forçada. É onde também se dá a conexão com os demais escritórios, uma vez

futuro é uma grande contribuição. É bonito ver a

E encerrando as ações de ativismo, no dia

que a seleção e triagem dos venezuelanos que participam da experiência de

quantidade de pessoas que estão direta e indireta-

12 de dezembro, o SJMR Boa Vista realizou o

Pe. Agnaldo: A importância do nosso trabalho, primeiramente,

interiorização ao longo do país é feita em Roraima. De lá é que eles seguem

mente empenhadas, para que tenhamos um bom

workshop “Rede Regional de Espaços Seguros”,

é dizer a essas pessoas que não estão sozinhas. Elas têm companhia

para as Casas de Acolhida nos outros estados brasileiros. Seja via os espaços

resultado do projeto e, o mais importante, que a

em parceria com o ACNUR e com a proposta de

e estamos com elas. Creio que esse é o ponto mais importante do

de acolhimento que vamos conseguindo abrir, seja pela inserção laboral deles,

vida dos migrantes e refugiados seja transformada

fortalecer a gestão de casos e o gerenciamento de

nosso trabalho: ser presença junto aos migrantes forçados e refugia-

por meio de empresas que contatamos desde Boa Vista e Manaus.

para melhor. Assim, deixo o meu agradecimento e

informações sobre violência sexual e gênero.

dos. Queremos que eles encontrem em nossos espaços um “ombro

reconhecimento por todo bem que os voluntários

As atividades integraram as ações do SJMR

amigo” e a ajuda para o que precisam. De maneira que nossa atenção

COMO O SJMR AVALIA O PROJETO “ACOLHE BRASIL” E QUAIS FORAM

fazem no SJMR, mas sobretudo na experiência de

na Campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da

e recursos estejam à disposição deles.

OS PONTOS POSITIVOS QUE DECORRERAM DESSA EXPERIÊNCIA?

interiorização dos venezuelanos.

Violência contra a Mulher”.

Diante desse desafio global, somos mais um ponto de uma

Também preciso ressaltar a colaboração da

grande rede de instituições, que estão envolvidas na resposta as pes-

Pe. Agnaldo: Ao olhar para as seis Casas de Acolhida que colocamos à

nossa Rede Jesuíta no Brasil. Toda a articulação

soas que se encontram na condição de mobilidade humana forçada

disposição do projeto “Acolhe Brasil”, percebemos que realmente demos uma

que estamos fazendo de norte a sul do país com

ou mesmo como solicitante de refúgio.

nova oportunidade para que esses pessoas pudessem recomeçar suas vidas

a Rede Jesuíta de Educação, Rede Magis de Juven-

Observando o contexto das migrações no mundo inteiro e o

no Brasil. Retirá-las da fronteira, onde viviam em uma realidade extremamente

tude e Vocações, Fé e Alegria, Paróquias e Igrejas,

fluxo massivo de pessoas vulneráveis e necessitadas hoje na América

angustiante, com condições precárias, muitas vezes sub-humanas e com pou-

Obras Sociais, CVX e jesuítas nas etapas de forma-

Latina, à nossa porta, necessitamos ler essa realidade como um “sinal

quíssimas oportunidades de trabalho e moradia digna, já é um grande ganho.

ção. Estamos muito felizes com os resultados, por-

dos tempos” em que estamos todos convocados a dar uma resposta

Mas é preciso acompanhá-las e ajudá-las na integração local.

que toda essa junção de mãos tem sido o grande

humanitária e cristã.
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da ONU e outros atores, que também cooperaram

CAMPANHA 16 DIAS
DE ATIVISMO PELO
FIM DA VIOLÊNCIA
CONTRA MULHERES

RELATÓRIO ANUAL 2020

POR UMA MIGRAÇÃO MENOS
SOFRIDA E MAIS HUMANIZADA

ções da sociedade civil, Governo Federal, Agências

OUTRAS AÇÕES DO SJMR BRASIL

ENTREVISTA

culação de muitos parceiros, desde outras institui-

Todo esse trabalho e os bons resultados são possíveis graças a arti-

diferencial do projeto.
Banner da campanha “16 dias de ativismo”.
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Você pode ajudar a mudar a vida de milhares
de migrantes, refugiados e pessoas que foram
forçadas a abandonarem seus lares em buscar
de sobrevivência e um futuro melhor, ao coalaborar com as ações do Serviço Jesuíta a Mi-

COLABORE COM O SJMR BRASIL
No Brasil, estamos presentes em cinco estados com

RELATÓRIO ANUAL 2020

grantes e Refugiados.

escritórios de atenção a eles e contamos com centenas de voluntários e parceiros em outros 16 estados.
Assim podemos acolher, proteger, promover e integrar
um grande número de migrantes e refugiados todos
os dias. Mas podemos fazer muito mais com sua ajuda.
Acesse o site ou fotografe o QR code e saiba como:

sjmrbrasil.org/doacao
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sjmrbrasil

Escritório Nacional - Brasília (DF)
SGAN 601 - Módulo “D” Asa Norte - Brasília, DF
CEP:70830-012 | diretor@sjmrbrasil.org
Acesse sjmrbrasil.org
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