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Quando se é obrigado a migrar.
Escritório Nacional - Brasília (DF)
SGAN 601 - Módulo “D” Asa Norte
Brasília, DF | CEP:70830-012
Acesse: sjmrbrasil.org

Não há medo impossível de superar
Nem uma dor que não se possa aguentar.
Não há vida que não se apegue à fé

Ludimili Lima Lira (Manaus)

Quando se é obrigado a migrar.

Marcelo Antonio Lemos (Belo Horizonte)

Cristina Bruno - Costa Rica
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Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados | BRASIL

O ano de 2020 iniciou colocando o mundo num
processo de alerta e muitas transformações. A Covid-19 se
expandiu por todos os continentes e, desde então, viver é correr
o risco do contágio e enfrentar as duras consequências deixadas
por esta pandemia.
Não podemos deixar que os mais pobres sofram os
duros efeitos de uma crise como esta que estamos atravessando,
como diz Papa Francisco: “É preciso uma forte vontade política
que tenha a coragem de decidir mudar as coisas para que não
sejam os pobres a pagar o preço mais alto desses dramas que
estão atingindo nossa família humana”. É o apelo do Papa em sua
mensagem aos Chefes de Estado reunidos para a XXVII Cúpula

“DESDE SEMPRE BORBOLETAS, ANDORINHAS E FLAMINGOS VOAM FUGINDO DO FRIO, ANO APÓS
ANO, E NADAM AS BALEIAS EM BUSCA DE OUTRO MAR E OS SALMÕES E AS TRUTAS À PROCURA
DE SEUS RIOS. ELES VIAJAM MILHARES DE LÉGUAS, AO LONGO DOS CAMINHOS LIVRES DO AR E
DA ÁGUA. POR OUTRO LADO, NÃO SÃO LIVRES OS CAMINHOS DO ÊXODO HUMANO. EM IMENSAS
CARAVANAS, MARCHAM OS FUGITIVOS DA VIDA IMPOSSÍVEL”.
Eduardo Galeano, sobre as pessoas migrantes e refugiadas, que, em busca de sobrevivência e proteção, cruzam oceanos e
fronteiras e tentam exercer seu direito de uma vida digna.

Ibero-Americana1.
É preciso sair ao encontro das pessoas migrantes e
refugiadas. No ano de 2020, o SJMR Brasil teve que reinventar
a execução dos projetos e partir em busca de apoios adicionais
para que pudéssemos atender, ainda que parcialmente, os casos
mais vulneráveis com os quais estivemos em contato. Significou
muito o trabalho e o contato com os financiadores para ajustar
programas, mudar estratégias, intensificar a ajuda humanitária,
pois num momento como aquele sentimos a necessidade de focar
no essencial, de modo que as questões secundárias pudessem
esperar um pouco, já que a vida precisa estar em primeiro lugar e
as pessoas também.
A primeira inquietação que ocupou todos os nossos
esforços foi buscar alimentar a esperança de muitas famílias e
ver a forma de apoiá-las com a segurança alimentar, seja com a
entrega de cestas básicas ou mesmo fornecimento de um cartão
alimentação para que pudessem comprar os itens alimentícios
mais consumidos por eles ou até outros produtos que não
costumam encontrar nas cestas básicas. Conjuntamente com
essa preocupação da segurança alimentar buscamos atender
também as demandas de higiene e deixá-los com um pouco mais
de recursos para defenderem-se do contágio.
Conscientes de que as entregas de ajuda humanitária
(artigos para proteção, alimentação e higiene) são temporárias
e as mesmas necessidades voltam a demandar apoio dentro
de pouco tempo, foi possível acompanhar algumas famílias no
processo de buscar pela geração de renda mesmo na pandemia.
Cf: https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-04/papa-francisco-congresso-nacoes-ibero-americanas.html

1

Após a identificação dos perfis que tinham condições
de começar ou mesmo impulsionar um pequeno negócio,
fizemos um acompanhamento mais de perto para verificar a
melhor forma de apoiá-los em suas iniciativas. Experiência muito
interessante, pois, algumas pessoas conseguiram descobrir
habilidades que até então desconheciam e pensavam que não
seriam capazes de conseguir um bom resultado com elas.
Desafiados pela interiorização espontânea das
famílias indígenas warao, o SJMR esteve todo esse tempo
em contato com elas no compromisso de construir algumas
respostas possíveis que fossem mais bem adaptadas ao seu
contexto e cultura. Não foi e não tem sido um processo fácil,
mas decidimos não fechar os olhos a essa realidade e fazer o que
estivesse ao nosso alcance, sempre com a consciência de que
precisamos ir nessa tentativa de resposta com outros atores
governamentais e não governamentais, pois o desafio dessa
proposta realmente precisa ser construído em diálogo com eles
e com todas as forças disponíveis para se conectarem em uma
rede de proteção e promoção.
Graças ao trabalho intenso de toda a nossa rede, a
aposta dos parceiros e cada doador na seriedade com a qual
desenvolvemos o nosso serviço aos migrantes e refugiados,
superamos o ano de 2020, embora o desafio da pandemia ainda
continue. Resta seguir enfrentando esse cenário em conjunto,
pois ou vamos juntos, ou não haverá saída. Não há solução
individual. Por fim, como afirma González Faus: “Se somos
cristãos, todas essas vidas destruídas são de irmãos nossos”.
Trata-se, portanto, de nos darmos conta de que formamos uma
só família e necessitamos cuidar uns dos outros. Sigamos juntos!
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EDITORIAL

FRATERNIDADE
E SUPERAÇÃO

É preciso sair ao encontro das pessoas migrantes e refugiadas. No ano de 2020,
o SJMR Brasil teve que reinventar a execução dos projetos e partir em busca de
apoios adicionais para que pudéssemos atender, ainda que parcialmente, os casos
mais vulneráveis com os quais estivemos em contato.

Pe. Agnaldo de Oliveira Júnior, SJ
Diretor Nacional do SJMR Brasil
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Foto: Arquivo SJMR Brasil

RESPOSTA HUMANITÁRIA E
FRATERNA NO COMBATE À
PANDEMIA DE COVID-19

NOSSO COMPROMISSO TEM SIDO SER PRESENÇA JUNTO A ESSAS PESSOAS, DAR ASSISTÊNCIA, SOBRETUDO AS
QUE FORAM DIRETAMENTE IMPACTADAS E FICARAM AINDA MAIS VULNERÁVEIS AOS EFEITOS DA PANDEMIA.
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Secção para os Migrantes e Refugiados do Vaticano

APESAR DOS DESAFIOS IMPOSTOS PELA PANDEMIA, 8.500 PESSOAS
FORAM ATENDIDAS PELO SJMR BRASIL EM 2020
O Brasil sempre foi o destino de variados fluxos migratórios e, ainda
hoje, segue sendo. Pessoas migrantes, refugiadas, solicitantes de refúgio, apátridas,
desalojadas, deslocadas, vítimas de tráfico de pessoas, estudantes internacionais,
entre outras, sempre precisaram lidar com as desigualdades e superar os entraves
no acesso a seus direitos. Com a pandemia de Covid-19, 2020 foi um ano ainda mais
desafiador para essas pessoas e agravou a situação de vulnerabilidade de milhares de
migrantes e refugiados que buscaram no Brasil uma forma de reconstruir suas vidas.
O fechamento das fronteiras de vários países e as restrições de movimentos
tornaram as travessias mais difíceis, aumentando a insegurança e violando o direito
das pessoas em deslocamento forçado solicitarem refúgio e proteção. As medidas
de distanciamento social para conter a Covid-19 também tiveram impacto direto na
economia e, consequentemente, no emprego e na renda de migrantes e refugiados.
Além da redução e até descontinuidade de diversos serviços públicos, muitos
migrantes perderam suas rendas e, os que atuavam no trabalho informal, foram
diretamente afetados e deixaram de ter meios de subsistência. Todos esses entraves
acentuaram ainda mais as vulnerabilidades e agravaram necessidades básicas
cotidianas como acesso à alimentação, medicamentos, transporte e aluguel.

Mesmo em um contexto tão desafiador, em 2020, o SJMR Brasil se fez
presente e acompanhou de perto cada passo de centenas de famílias migrantes
e refugiadas, garantindo apoio, acolhida, proteção e integração. Graças a uma
rede de parceiros, apoiamos e atendemos necessidades básicas, como a garantia à
segurança alimentar e acesso a medicamentos, além do fomento de iniciativas de
empreendedorismo, empregabilidade e geração de renda.
Por meio de atendimentos remotos e presenciais durante a pandemia,
mais de 8500 pessoas foram alcançadas pelos nossos serviços gratuitos, como
regularização documental e migratória, programas de interiorização, aconselhamento
jurídico, capacitações e inserção no mercado de trabalho, além de diversas iniciativas
de proteção, ações de prevenção à Covid-19, assistência e acompanhamento integral
de famílias indígenas da etnia Warao.
Acompanhe os principais projetos, iniciativas, mas sobretudo as respostas
de emergência, cooperação e geração de renda para a população migrante e refugiada
realizados pelo SJMR Brasil, em nossos centros de atendimento em Belo Horizonte
(MG), Boa Vista (RR), Manaus (AM) e Porto Alegre (RS) e pelo Escritório Nacional, em
Brasília (DF).
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Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados | BRASIL

DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA DE COVID-19, O SJMR BRASIL TEM REALIZADO UMA SÉRIE DE INICIATIVAS DE
ATENÇÃO HUMANITÁRIA POR TODO O BRASIL, COM O PROPÓSITO DE FORTALECER AS AÇÕES DE ACOLHIDA,
PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS MIGRANTES E REFUGIADAS.
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PESSOAS ATENDIDAS

Manaus (AM) – 1273
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Brasília (DF) – 69
Belo Horizonte (MG) – 2396

4345

Mensagem do Papa Francisco para o Dia
Mundial do Migrante e do Refugiado 2020

3814
341

Porto Alegre (RS) – 383

PRINCIPAIS
NACIONALIDADES ATENDIDAS

PROGRAMA ACOLHE
BRASIL

SEGURANÇA
ALIMENTAR

PROTEÇÃO
À COVID-19

INSERÇÃO NO MERCADO
DE TRABALHO

544

1.853

30.050

1.000

pessoas interiorizadas pelo Brasil

migrantes receberam auxílio

pessoas receberam doação de

pessoas encaminhadas para entrevistas

para alimentação

máscaras de proteção

(Vale alimentação ou cesta básica)

657
migrantes receberam kits de limpeza
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“QUANDO FALAMOS DE MIGRANTES E
DESLOCADOS, LIMITAMO-NOS À QUESTÃO
DO SEU NÚMERO. MAS NÃO SE TRATA
DE NÚMEROS; TRATA-SE DE PESSOAS! SE
AS ENCONTRARMOS, CHEGAREMOS A
CONHECÊ-LAS. E CONHECENDO AS SUAS
HISTÓRIAS, CONSEGUIREMOS COMPREENDER.
PODEREMOS COMPREENDER, POR EXEMPLO,
QUE A PRECARIEDADE, QUE ESTAMOS
DOLOROSAMENTE A EXPERIMENTAR POR
CAUSA DA PANDEMIA, É UM ELEMENTO
CONSTANTE NA VIDA DOS DESLOCADOS.”

Boa Vista (RR) – 4379

210
pessoas interiorizadas com carteira
assinada e emprego garantido

418
Venezuela

Haiti

Cuba

Colômbia

Senegal

5818

1782

71

71

53

DEMAIS
NACIONALIDADES
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705

ARGENTINA | BOLÍVIA | EL SALVADOR | EQUADOR | GUIANA INGLESA | PAQUISTAO
PERU | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO | SÍRIA| URUGUAI

migrantes beneficiados com cursos
profissionalizantes

EQUIPE

65 Colaboradoras e colaboradores
17 Estagiárias e estagiários
31Voluntárias e voluntários
7 Promotoras e promotores comunitários

334
migrantes apoiados com treinamento de
empreendedorismo
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ALIMENTO PARA
TODAS AS PESSOAS
GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR DE CENTENAS DE FAMÍLIAS
MIGRANTES E REFUGIADAS FOI UM DOS COMPROMISSOS NA
RESPOSTA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO SJMR BRASIL, DURANTE
A PANDEMIA DE COVID-19, QUE CONTOU COM UMA REDE
SOLIDÁRIA DE PARCEIROS E DOADORES. COMO RESULTADO, 1.853
PESSOAS RECEBERAM ALGUM AUXÍLIO PARA COMPLEMENTAR
A ALIMENTAÇÃO, SEJA POR MEIO DE CESTAS BÁSICAS E CARTÃO
ALIMENTAÇÃO, ALÉM DE KITS DE HIGIENE E LIMPEZA.

Foto: Arquivo SJMR Brasil

ALIMENTANDO A
ESPERANÇA

SJMR BRASIL
MANAUS (AM)
Em Manaus, 257 famílias migrantes foram assistidas

Segurança alimentar diz respeito ao
direito de todos ao acesso regular e
permanente a alimentos básicos de
qualidade, em quantidade suficiente,
sem comprometer a disponibilidade
a outras necessidades essenciais.
Além disso, tem como base práticas
alimentares promotoras da saúde, que
respeitem a diversidade cultural e que
sejam ambiental, cultural, econômica e
socialmente sustentáveis. O SJMR Brasil
acredita nesse princípio.

pelas ações emergenciais do nosso centro de atendimento, por
meio da entrega de cestas básicas, kits de higiene, cartões de
alimentação e medicamentos. A população migrante, muitas vezes
marginalizada, é uma das que mais sofre com as mudanças sociais
e econômicas, e é invisibilizadas pelo poder público na prestação de

SJMR BRASIL

SJMR BRASIL

BELO HORIZONTE (MG)

BOA VISTA (RR)

Foto: Arquivo SJMR Brasil

Comunidades

migrantes

de

Belo

Numa ação solidária com o “Programa Mesa Brasil”,

Horizonte e região metropolitana receberam

do Sesc, o SJMR Boa Vista realizou diversas distribuições de

ajuda emergencial do SJMR BH, que tem apoiado

alimentos a migrantes, que viviam em ocupações espontâneas

as famílias com cestas básicas, cartões de vale

de Boa Vista. Por meio da rede nacional de bancos de alimentos

alimentação e kits de higiene.

contra a fome e o desperdício, as ações destinavam frutas e

Numa rede de solidariedade que não

PORTO ALEGRE (RS)

marmitex a pessoas em situação de alta vulnerabilidade.

parou de crescer, o SJMR BH contou com aporte

Na atenção direta, o SJMR Boa Vista contou com o

emergencial da Província dos Jesuítas Brasil,

apoio de parceiros no fortalecimento das ações de solidariedade

doações da Faculdade de Filosofia Jesuíta (FAJE),

que serviram para amenizar as dificuldades de famílias migrantes

cartões de vale alimentação da OIM, cestas

em situação de vulnerabilidade social. Cerca de 700 famílias

básicas da Cáritas Brasileira Regional Minas

migrantes foram beneficiadas.

Reforçando as ações de assistência humanitária no enfrentamento da

Gerais, além da parceria colaborativa para o apoio

pandemia, famílias migrantes da Associação de Haitianos do Rio Grande do Sul,

humanitário chegar aos migrantes e refugiados

da Associação dos Senegaleses de Porto Alegre e do município de Cachoeirinha

do Projeto Ler e da Pastoral Universitária da PUC

foram beneficiados com cartões de auxílio para a compra de alimentação e

Minas; das Irmãs Filhas de Jesus; do Projeto Pró-

produtos de higiene.

Imigrantes da Universidade Federal de Minas

Foto: Arquivo SJMR Brasil

SJMR BRASIL

Com o apoio de
diversos parceiros,
1.853 famílias
migrantes e refugiadas
receberam auxílio
para complementar a
alimentação.
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Foto: Arquivo SJMR Brasil

serviços emergenciais.

657 famílias migrantes receberam
14

kits de limpeza e higiene.

Foto: Arquivo SJMR Brasil

Por meio de nossos escritórios,

Foto: Arquivo SJMR Brasil

Gerais (UFMG); da Associação de Migrantes
Haitianos de Contagem; voluntárias e voluntários
que fortaleceram nossas ações de proteção
e integração social, durante a pandemia, 900
famílias tiveram a alimentação garantida.
15

Foto: Arquivo SJMR Brasil

Foto: Arquivo SJMR Brasil

Foi muito complicado dar início a uma nova vida em um país desconhecido e com um idioma diferente,
sem saber como iria ser recebida, onde iria morar, com o que iria trabalhar. Desde o começo, o SJMR me auxiliou. Eu
trabalhava na rua e nos terminais de ônibus vendendo bolo até que comecei a fazer os cursos profissionalizantes que
o SJMR promovia, e, aos poucos, fui me restabelecendo e consegui sair da rua.
Hoje, eu sou manicure, trabalho com estética e essa profissão eu aprendi aqui fazendo cursos. No entanto,
com a pandemia e o distanciamento social, eu não tinha mais nenhuma cliente, nenhum trabalho para fazer, não
podia sair na rua e não tinha como conseguir dinheiro para comprar comida. Esse período foi horrível... A gente não
tinha comida. O SJMR me salvou novamente, me doando cestas básicas e kits de higiene, para que minha família
conseguisse se alimentar e sobrevivesse neste momento difícil. Vocês chegaram como anjo com aquela cesta básica.
Nós realmente estávamos precisando de ajuda. O SJMR nos tratou com muito cuidado e preocupação. Foi uma
grande ajuda. Que Deus sempre abençoe vocês. Amo o trabalho de vocês. Muito obrigada!”

“A comunidade de haitianos na região metropolitana de Belo Horizonte
é muito grande e o SJMR sempre foi nosso parceiro. Essa garantia da
alimentação, para mim, é o mais importante. Doar alimentos é se dedicar
a uma causa que salva vidas, pois garante a sobrevivência de famílias
necessitadas. Atualmente, em meio a uma pandemia, com muitos
perdendo empregos e com dificuldades financeiras, a doação de alimentos
é uma colaboração de fundamental importância e o SJMR sempre se
preocupou com nossa comunidade. Muito obrigado!”
16

Silencier Charles | Presidente da Associação de Haitianos de Betim

Nalyelis Barrios | Venezuela

A VENEZUELANA JENNIFER OLAIZOLA, 37, É INSTRUTORA E DESIGNER DE UNHAS. ELA, QUE VIVE NO
BRASIL HÁ DOIS ANOS, ENFRENTOU NO SEU PROCESSO DE MIGRAÇÃO UM DIFÍCIL TRAJETO PARA CHEGAR A
MANAUS. HOJE, ELA TEM SEU PRÓPRIO CONSULTÓRIO DE ESTÉTICA NA CAPITAL AMAZONENSE.

Acabo de completar 20 anos de profissão. Sou esteticista e trabalho
cuidando de cabelos, faço maquiagens, unhas, sobrancelhas, micro pigmentação,
penteados, tudo. Na Venezuela, eu trabalhei nos salões mais reconhecidos da
minha cidade. Foi com o nascimento da minha filha que eu tive a necessidade
de ter meu próprio espaço e fazer meu próprio horário, para que pudesse cuidar
dela. A partir disso, comecei a empreender e me encontrei. Com a vinda para o
Brasil, voltei a trabalhar para os outros e no salão onde eu trabalhava não tinha
muitas chances de crescimento, de inovação. Então o desejo de ter meu próprio
empreendimento foi surgindo novamente. A partir disso, apresentei o meu projeto
de negócio para o programa de microempreendedores do SJMR Manaus e foi tudo
aquilo que precisava.

Bem na hora que precisava, o SJMR me apoiou. Assisti as aulas do
programa, absorvi as informações que me passavam e tudo foi muito bom para
eu entender como funciona os negócios no Brasil. Além disso, também tive ajuda
financeira para investir no meu espaço. Eu consegui abrir meu negócio no início da
pandemia de 2020.
No período da pandemia, quando todo mundo estava mal e estava
chorando, eu posso falar que tive motivos para ter esperança e focar no meu
futuro. O SJMR foi fundamental para meu negócio. Com isso, já foi possível que
eu ministrasse palestras e também ofertei um curso gratuito para os migrantes
atendidos pelo SJMR, o que me deixou muito feliz, pois foi minha chance de
retribuir tudo o que o SJMR me ajudou. Obrigada pela oportunidade!”
Jennifer Olaizola | Venezuela

Foto: Arquivo SJMR Brasil

A VENEZUELANA NALYELIS
MARIA BARRIOS, 33, É
ADMINISTRADORA E ERA
PROFESSORA UNIVERSITÁRIA.
ATUALMENTE TRABALHA
COMO MANICURE E
ESTETICISTA E FOI UMA DAS
BENEFICIADAS COM AS AÇÕES
DE SEGURANÇA ALIMENTAR.
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EMPREENDEDORISMO
E GERAÇÃO DE RENDA
NA PANDEMIA
A PANDEMIA DA COVID-19 FOI AINDA MAIS DEVASTADORA PARA
AS POPULAÇÕES VULNERÁVEIS, COMO MIGRANTES, REFUGIADOS
E INDÍGENAS VENEZUELANOS. A MAIORIA DESSAS PESSOAS
SOBREVIVE NA INFORMALIDADE E DE DIÁRIAS DE TRABALHO,
ASSIM, DEVIDO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL, ACABOU PERDENDO
RENDA.
DIANTE DESSE CENÁRIO DE VULNERABILIDADE, O SJMR BRASIL TEM
TRABALHADO PARA A INSERÇÃO DESSAS PESSOAS NO MERCADO DE
TRABALHO, INVESTINDO EM CURSOS GRATUITOS DE CAPACITAÇÃO
E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, MAS TAMBÉM FOMENTANDO
DIVERSAS INICIATIVAS DE EMPREENDEDORISMO E APOIO NO
DESENVOLVIMENTO DO PRÓPRIO NEGÓCIO.

Seis costureiras migrantes participaram da iniciativa que promoveu a
geração de renda para mulheres da República Democrática do Congo,
Haiti, Venezuela e Síria.

Como resposta de emergência, cooperação e geração de renda, o projeto
“Protagonismo Migratório no Combate às Desigualdades Sociais na Pandemia da
Covid-19” fortaleceu ações de prevenção e enfrentamento à pandemia, além de proporcionar
renda para migrantes em situação de vulnerabilidade.
A iniciativa pioneira do SJMR Belo Horizonte de confecção de máscaras por
mulheres migrantes foi desenvolvida em parceria com o Coletivo de Mulheres Migrantes Cio da Terra e o Projeto Ler, ação de extensão da pós-graduação em Letras da PUCMinas.

10.368 máscaras de proteção
foram destinadas gratuitamente a

O projeto contou com o financiamento da organização alemã Eugen Lutter e
realizou a entrega de 10.368 máscaras de proteção às prefeituras da região metropolitana

SJMR BRASIL

de Belo Horizonte. Ao todo, o Projeto produziu 11.520 máscaras, das quais 10% (1.152)

BOA VISTA (RR)

migrantes e pessoas em situação

foram repassadas às seis costureiras migrantes para venda e ampliação da renda.

de vulnerabilidade da região

migrantes, a iniciativa realizou orientações sobre direitos sociais e prevenção à Covid-19

metropolitana de Belo Horizonte.

Além de contribuir para a geração de trabalho e renda para mulheres e jovens
para migrantes e refugiados, por meio da divulgação de vídeos informativos nos idiomas
crioulo haitiano, francês e espanhol.

PREVENÇÃO SEM FRONTEIRAS
Em Boa Vista, o projeto voluntário “Prevenção sem Fronteiras” incentivou a

Foto: Arquivo SJMR Brasil

confecção de máscaras de proteção, por meio de costureiras voluntárias brasileiras e

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COM
COOPERAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA
O projeto “Máscaras”, como ficou mais conhecido, se consolidou como uma
estratégia que expressa solidariedade com aqueles que precisavam de máscaras de
proteção, em Belo Horizonte e cidades da região metropolitana. As prefeituras de Belo
Horizonte, Ribeirão das Neves, Betim, Contagem e a Associação dos Haitianos de Betim
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migrantes. A ação solidária realizada em parceria com o ACNUR e com a Secretaria do
Trabalho e Bem-Estar Social do Governo de Roraima produziu cerca de 580 máscaras
por dia, que foram destinadas gratuitamente à proteção das migrantes e pessoas em
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OPORTUNIDADES
E APOIO NO
DESENVOLVIMENTO
DE NEGÓCIOS
MIGRANTES

Foto: Arquivo SJMR Brasil
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Foto: Arquivo SJMR Brasil

BELO HORIZONTE (MG)

Foto: Arquivo SJMR Brasil

SJMR BRASIL

situação de vulnerabilidade.
As oficina de modelagem e corte e costura de máscaras de tecido, para as
costureiras e voluntárias, reunia venezuelanas e brasileiras.

Nas ações de enfrentamento da Covid-19,

receberam as máscaras de proteção confecccionadas pelas mulheres migrantes, que

30.050 máscaras de proteção foram

foram gratuitamente destinadas às pessoas em situação de vulnerabilidade.

distribuídas pelo SJMR Brasil.
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SJMR BRASIL
BOA VISTA (RR)

A família Hernandez
Solano, que veio da
Venezuela para Boa Vista
já tinha a tradição de
fazer geleias e biscoitos.
Eles possuíam uma grande empresa de doces
caseiros em seu país e
tiveram a oportunidade
de recomeçar no Brasil.

FORTALECIMENTO DE MIGRANTES
MICROEMPREENDEDORES

Em 2020, 343 migrantes
e refugiados de diversas
nacionalidades foram
apoiados com treinamento
de empreendedorismo
pelo SJMR Brasil .

44 mulheres migrantes realizaram
cursos

profissionalizantes

do

SENAC,

em parceria com o ACNUR, nas áreas
de atendimento ao cliente, operações de
supermercado e preparo de bolos e tortas.

Foto: Arquivo SJMR Brasil

MAIS OPORTUNIDADES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

A oficina de costura, artesanato,
Foto: Arquivo SJMR Brasil

crochê e reciclagem promoveu novas
formas de geração de renda para mulheres
venezuelanas e brasileiras. A iniciativa foi
promovida pelo SJMR Boa Vista, em parceria
com o UNFPA – Fundo de População das
Nações Unidas.

SJMR BRASIL
MANAUS (AM)
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Em parceria com o ACNUR, o SJMR Boa Vista incentivou diversos migrantes a alavancarem
seus próprios empreendimentos com o projeto “Kit de Fortalecimento para Microempreendedores”.
Garantindo a geração de renda em prol da sustentabilidade familiar, 21 microempreendedores foram
beneficiados com equipamentos, além de capacitação sobre aspectos legais do empreendimento e
informações sobre o cadastro de Microempreendedor Individual (MEI).

BELO HORIZONTE (MG)
Foto: Arquivo SJMR Brasil

APOIO A MIGRANTES
MICROEMPREENDEDORES

Foto: Arquivo SJMR Brasil

SJMR BRASIL

Em 2020, migrantes com o perfil microempreendedor foram apoiados pelo SJMR
Manaus com kits de iniciação para seus empreendimentos. Eles também foram beneficiados

Sensibilizar o setor privado para a inserção laboral de pessoas migrantes

com a elaboração de planos de negócio, oficinas, consultorias individuais e rodas de conversa

e refugiadas no mercado de trabalho mineiro foi o centro da oficina realizada

relacionadas à educação financeira e formalização como Microempreendedor Individual

pelo SJMR Belo Horizonte em parceria com a Organização Internacional para as

(MEI).
Ao todo, 70 migrantes e refugiados foram beneficiados pela iniciativa, sendo 40
indígenas venezuelanos da etnia Warao. Além do grupo indígena, o projeto, que contou com
a parceria do ACNUR, apoiou empreendimentos de mulheres e migrantes da comunidade
LGBTQIA+.
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OFICINA COM OIM SENSIBILIZA
SETOR PRIVADO MINEIRO

CAPITAL SEMENTE

Migrações (OIM), a Fundación Avina e o Senac Minas.
A atividade reuniu empregadores e profissionais de recursos

Por meio do Projeto Misereor, 24 migrantes e refugiados

humanos em Belo Horizonte, que tomaram conhecimento sobre as estratégias

empreendedores apoiados pelo SJMR Manaus também foram

de interiorização de venezuelanos, tiraram dúvidas sobre direitos laborais e

beneficiados com o Capital Semente e com os equipamentos e

conheceram depoimentos de empresas e empregados, além de experiências de

insumos puderam investir em seus próprios negócios.

sucesso na contratação de migrantes e refugiados.
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ESCRITÓRIO DE MANAUS (AM)
Migrantes do Abrigo Oasis também tiveram a
oportunidade de receber qualificação profissional, por
meio de uma parceria do SJMR Manaus com o Centro

Foto: Arquivo SJMR Brasil

de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM) e

Com o apoio da área Meios
de Vida, 1.000 migrantes
foram encaminhados para

o ACNUR. 31 pessoas participaram dos cursos de

entrevistas de emprego

repositor de mercadorias, decoração de balões e agente

e 418 beneficiados com

de portaria.

cursos de qualificação.
SJMR BRASIL
ESCRITÓRIO DE BELO HORIZONTE (MG)
O projeto “Apoio Geração de Renda”, realizado pelo SJMR Belo Horizonte, em parceria com a
Cúria Jesuíta, acompanhou e desenvolveu ações de capacitação com migrantes microempreendedores da
região metropolitana de BH. Por meio de ajuda para capital de giro ou compra de insumos, três migrantes
venezuelanos e uma congolesa, que estavam desempregados na pandemia, contaram com recursos para
desenvolver e potencializar seus próprios negócios.

Foto: Arquivo SJMR Brasil

Foto: Arquivo SJMR Brasil

Foto: Ana Dutra

SJMR BRASIL

O TÉCNICO CONTÁBIL JOSÉ GREGÓRIO,
26, MORA NO BRASIL DESDE 2016 E
SONHAVA COM SEU PRÓPRIO NEGÓCIO.
Vim para o Brasil com minha mãe. No começo, tivemos
muita dificuldade em aprender uma língua nova, recomeçar e
arrumar um emprego para poder subsistir. O SJMR me acolheu
e me mostrou que apesar de eu não ter toda minha família ao
meu lado, eu iria encontrar uma nova família nesse país. Com
todos os projetos do SJMR eu me senti amparado, porque tinha
a oportunidade de fazer cursos profissionalizantes, o banco de
vagas de emprego, as doações de cestas básicas e o programa de
incentivo aos microempreendedores.
Antes de eu conseguir empreender no meu próprio
negócio, eu não tinha emprego e precisava de ajuda para
comprar comida para mim e minha mãe. Mas o SJMR sempre
me auxiliou nesses momentos e me deu a oportunidade de fazer
cursos e elaborar um projeto de empreendedorismo, onde eu
pude montar meu próprio negócio e garantir a minha renda.
Com o recurso financeiro, pude comprar chapa para fazer os
sanduíches da minha hamburgueria e, hoje, eu consigo atender
muito clientes. O SJMR faz muito por nós migrantes e Deus
abençoe sempre por isso”.

A ENFERMEIRA E PEDAGOGA GISELE
MPIA, 35, NASCEU NA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DO CONGO E
MORA HÁ CINCO ANOS NO BRASIL.
SOBREVIVENTE DE VIOLÊNCIA DE
GÊNERO EM SEU PAÍS, HOJE, ELA
TRABALHA COM MEGAHAIR E
VÁRIOS TIPOS DE TRANÇAS, ALÉM
DE PRODUZIR ACESSÓRIOS COMO
BRINCOS, COLARES E PULSEIRAS,
QUE SÃO ESPECIAIS E VIBRANTES,
POIS SÃO FEITOS COM TECIDOS
VINDOS DIRETAMENTE DO CONGO.

Eu aprendi a fazer tranças no meu país.
Quando cheguei no Brasil, não tinha nenhuma fonte de
renda, mas precisava de dinheiro para me alimentar e
comprar itens essenciais. Dessa forma, comecei a fazer
as tranças aqui, mas eu não tinha nenhum conhecimento
sobre o assunto. Eu também não tinha os materiais para
começar a produzir e foi nesse momento que eu conheci
as ações do SJMR BH. Conversei com a analista social
da área de Meios de Vida, Nathalia Oliveira, e ela então
começou a comentar sobre empreendedorismo, registro
profissional, recurso financeiro e várias outras coisas que
eu nunca tinha ouvido falar.
Assim, com o apoio do SJMR, eu fiz cursos
de empreendedorismo, gerenciamento financeiro,
marketing, dentre outros. Aumentei a minha rede de
contatos e, hoje, me sinto mais segura para apresentar
meu negócio. Também tive apoio financeiro do SJMR,
que investiu em mim e acreditou nas minhas habilidades.
Espero um dia ter uma loja física e eu creio, em nome de
Jesus, que vai dar certo. Meu sonho é que meu negócio
cresça cada vez mais e, com o SJMR do meu lado,
nenhum sonho é impossível”.

José Gregório

Gisele Mpia

Venezuela

República Democrática do Congo

A HOSPITALIDADE
QUE INTEGRA
APOIO NA AUTONOMIA E NA INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA DAS
PESSOAS MIGRANTES E REFUGIADAS, POR MEIO DA INTERIORIZAÇÃO
VOLUNTÁRIA PARA OUTRAS CIDADES E ESTADOS BRASILEIROS. ASSIM
COMO O ACOMPANHAMENTO DA INTERIORIZAÇÃO ESPONTÂNEA
DE FAMÍLIAS INDÍGENAS VENEZUELANAS DA ETNIA WARAO.

REDE ACOLHE MINAS
Já na região Sudeste, a “Rede Acolhe Minas”, em 2020, recebeu 25
migrantes em Belo Horizonte, na Casa de Acolhida Alberto Hurtado, espaço de
acolhimento do SJMR BH, em parceria com as Irmãs do Sagrado Coração de Maria.
Na capital mineira, além do SJMR, a Rede é composta pelo ACNUR, Arquidiocese
de Belo Horizonte, Providens Ação Social Arquidiocesana de Belo Horizonte,
Cáritas Regional Minas Gerais, PUC-Minas, Instituto Felix Guatarri, Irmãs do

O PROGRAMA “ACOLHE BRASIL”, ALÉM DE ACOMPANHAR DESDE A PREPARAÇÃO ATÉ A CHEGADA DOS MIGRANTES
NA CIDADE DE DESTINO, TAMBÉM APOIA NA MEDIAÇÃO PARA O TRABALHO, ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
BRASILEIROS, ALÉM DE ALIMENTAÇÃO, ROUPAS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.

Hélder, Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, CEFET, Defensoria Pública, além
de profissionais e refugiados venezuelanos que já residem na cidade, estudantes e
profissionais que atuam na área da saúde e assistência social.

REDE DE APOIO NA BAHIA
Além de Minas Gerais e da região sul, o “Acolhe Brasil” também
interiorizou cerca de 90 pessoas migrantes na cidade baiana de Feira de Santana.

Se por um lado, a pandemia e o fechamento das fronteiras provocaram

A parceria do SJMR com o grupo de voluntários do Noviciado Jesuíta Nossa

Brasil teve novos desafios para seguir na implementação das ações do Programa de

uma redução no fluxo de entrada regular no Brasil, por outro, os migrantes que já se

Senhora das Graças já existe há mais de dois anos. Com o suporte de uma rede de

Interiorização “Acolhe Brasil”. A logística para garantir a interiorização dos migrantes

encontravam na região norte, em Roraima, passaram a procurar novas cidades para

voluntários, após a chegada deles ao destino, as famílias migrantes recebem apoio

venezuelanos passou a exigir maior cautela. Além da documentação regularizada,

se fixarem, uma vez que muitos perderam seus empregos por causa da crise sanitária.

para inserção laboral, atendimento psicológico, médico e assistência social.

para ser beneficiário da estratégia de interiorização, a pessoa também precisa

Assim, o SJMR Brasil continuou fortalecendo as iniciativas da Operação Acolhida e,

apresentar um bom histórico de saúde. Por conta da pandemia, a verificação médica

com apoio do Exército Brasileiro, do ACNUR, da OIM, do UNFPA e do PNUD auxiliou

para saber se havia condições de viagem passou a ser ainda mais criteriosa.

544 pessoas a serem interiorizadas por meio do Programa “Acolhe Brasil”.

Foto: Arquivo SJMR Brasil

Com a pandemia de Covid-19 e as restrições de deslocamento, o SJMR

Na foto ao lado, o encontro de fortalecimento da Rede de Apoio ao
Migrante na Bahia que tem construído um caminho, no estado, com diversas
instituições e organizações para assistência social e humanitária de pessoas
migrantes e refugiadas.

O PROGRAMA “ACOLHE BRASIL” INTERIORIZOU 544 PESSOAS, NOS ESTADOS DO PARANÁ, RIO GRANDE
DO SUL E SANTA CATARINA, SENDO 210 COM CARTEIRA ASSINADA E EMPREGO GARANTIDO E
ACOMPANHAMENTO DESDE A PREPARAÇÃO ATÉ A CHEGADA NA CIDADE DE DESTINO.
Família inteiras que
viviam em situação de
vulnerabilidade foram
interiorizadas e tiveram
uma nova oportunidade
de recomeço.

“ O SJMR foi vital para minha família e o processo de interiorização.
Fui muito bem acompanhado, desde o atendimento dos
colaboradores do SJMR que nos encaminharam de Boa Vista,
até os que nos receberam em Caxias do Sul. A interiorização é
importante porque além de promover uma chance de integração
social e econômica, para minha família foi uma porta para o futuro
que procuramos. Hoje eu tenho um emprego e, graças ao SJMR
Brasil, posso proporcionar para os meus filhos uma vida melhor,
com mais oportunidades e educação para meus filhos”.
Asdrubal Millán |Venezuela

Foto: Arquivo SJMR Brasil

Foto: Arquivo SJMR Brasil
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RECOMEÇO FRATERNO

Loyola, FAJE, Colégio Santo Agostinho, Colégio Marista, Escola Superior Dom
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Foto: Arquivo SJMR Brasil

Sagrado Coração de Maria, Rede Filhas de Jesus, NAASP, Cio da Terra, Colégio
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DO MEU DELTA VENHO CAMINHANDO ESSE TROVÃO

O DESLOCAMENTO DE INDÍGENAS COMO FORMA DE SOBREVIVÊNCIA AOS
ABUSOS DE DIREITOS HUMANOS SOFRIDOS EM SUA TERRA NATAL

O WARAO É O WARAO QUE NÃO CONHECE ONDAS AO REMAR
SOBREVIVEU ÀS CRISES DO PASSADO
APESAR DOS PESARES, ENCONTROU VIDA EM SUAS RIACHUELO
JHON VARGAS, INDÍGENA WARAO

Foto: Sergi Camara
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A crise política e econômica na Venezuela

às necessidades e às dinâmicas específicas destes

provocou o deslocamento forçado de vários grupos

indígenas para responder a demandas de primeira

étnicos indígenas, dentre eles os Warao. Trata-se da

necessidade relativas à alimentação, abrigamento,

chegada de uma comunidade com vulnerabilidades

saúde e apoio ao desenvolvimento de meios de

e aspectos culturais ainda pouco conhecidos. Essa

subsistência.

conjuntura única, associada à imprevisibilidade na

Em seu atendimento, o SJMR tem buscado

movimentação de tais grupos no território brasileiro,

preservar a identidade cultural e as tradições dessa

gerou um desafio maior ao SJMR Brasil, que, ao prestar

população, bem como acompanhar sua incidência e a

atendimento a essa população, teve que se atentar

interiorização espontânea de famílias indígenas.
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INDÍGENAS
VENEZUELANOS
WARAO

Nós, os indígenas venezuelanos que atualmente vivemos
no Brasil, somos pessoas forçadas a fazer longas viagens em busca de
proteção e de uma vida mais digna em território brasileiro. Vivemos hoje
em Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou com a minha família, iniciando
uma nova história de vida e agradecemos ao Serviço Jesuíta a Migrantes e
Refugiados pela ajuda prestada durante este ano.
É essencial recordar que nós, os povos indígenas, temos
costumes, línguas, crenças e relações milenares, que existiam desde
antes da colonização e que mantiveram viva a nossa relação com o meio
ambiente ao longo dos séculos vindouros. Estou no Brasil há dois anos
e lutando com a minha família, em busca de uma vida melhor. A todos
do SJMR, muito obrigado por me permitirem escrever a realidade dos
migrantes Warao aqui no Brasil. Yakera!
Alejandro Cardona Perez | Indígena venezuelano warao
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INCIDÊNCIA
E DIÁLOGO

“Hoje, meu objetivo é mostrar que
temos índios treinados e formados para
o trabalho e que podemos, sim, avançar
e derrubar as críticas destrutivas e
generalistas que ameaçam nossos
direitos. Conquistamos isso com o
apoio do SJMR Brasil, que nos informou
sobre nossos direitos, nos ajudou com
a doação de cestas básicas para nossa
alimentação, nos ofereceu cursos de
português e sempre nos amparou e
incentivou a conquistar nosso espaço”.

O SJMR BRASIL ATUA NA INCIDÊNCIA POLÍTICA E CONDUZ PRÁTICAS
DE ADVOCACY PARA QUE AS NORMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS FAVORÁVEIS
AOS MIGRANTES E REFUGIADOS SEJAM MANTIDAS E AMPLIADAS. ALÉM DISSO,
O EIXO SE RELACIONA COM O FORTALECIMENTO DAS ARTICULAÇÕES JUNTO
AOS GOVERNOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAL, ÀS ORGANIZAÇÕES
INTERNACIONAIS, ÀS OUTRAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL, À ACADEMIA
E À POPULAÇÃO DE MODO GERAL.

PLATAFORMA R4V E REDE ADVOCACY COLABORATIVA
Atualmente, o SJMR Brasil atua em vários grupos de trabalho com
ao tráfico de pessoas. Participa ainda da Rede Advocacy Colaborativa (RAC),
em Brasília, que acompanha as pautas no Congresso relacionada às áreas
de migração, refúgio e combate ao tráfico de pessoas. Além de integrar a
Foto: Arquivo SJMR Brasil

Deirys Ramos

Plataforma Regional de resposta aos venezuelanos (R4V), faz parte da Red
Jesuita com Migrantes de América Latina e Caribe (RJM-LAC).

GRUPOS DE TRABALHO EM BOA VISTA

No ano de 2020, a equipe do SJMR em Boa Vista esteve articulada com diversos

serviços públicos, ONGs, organizações da sociedade civil e agências focadas no atendimento
as pessoas migrantes. A articulação em rede foi realizada principalmente a partir da
participação nos encontros semanais, quinzenais e mensais de Grupos de Trabalho (GTs)

Deirys Ramos
Indígena venezuelana warao e ativista da causa migratória

focados nos temas relacionados à proteção, infância, prevenção a violência sexual e de gênero,
população indígena, tráfico de pessoas, ocupações, interiorização, trabalho, distribuição de
itens não alimentares, WASH (sanitização de alimentos, água e estruturas de saneamento).
O diálogo e aproximação se destacaram em alguns casos como, por exemplo, no
o trabalho conjunto realizado com demais organizações da sociedade civil e a Defensoria
Pública da União, através do ofício de refúgio e migrações, procurando evitar a ocorrência de
despejos de migrantes durante a pandemia; no fortalecimento de instituições como a Casa
da Mulher Brasileira, em suas ações de prevenção à violência baseada em gênero.

ATUAÇÃO EM REDE
Em

Belo Horizonte, SJMR Brasil faz parte do Comitê Estadual de Atenção ao Migrante,

Refugiado e Apátrida, Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo de Minas
Gerais (Comitrate) e, desde o início das atividades em 2016, vem atuando na incidência dos migrantes e
refugiados que residem no estado.
Com a ampliação da interiorização para Minas, em 2018, se constituiu a Rede Acolhe Minas,
composta por organizações da sociedade civil, do poder público e instituições católicas. Além disso, em
Belo Horizonte, desde 2020 o SJMR compõe o Grupo de Trabalho para acolher famílias de migrantes
indígenas venezuelanas da etnia warao, composto por membros do poder público e sociedade civil
organizada, com intuito de encontrar soluções para uma acolhida culturalmente sensível a esta população.

Foto: Arquivo SJMR Brasil
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Fui obrigada a sair do meu país e chegar no Brasil foi um processo repleto de desafios e
uma luta constante pela defesa dos nossos direitos indígenas. O primeiro obstáculo foi a língua,
que é bem diferente. O segundo foi o preconceito e a discriminação. O terceiro foi o abuso das
nossas raízes étnicas. Porém, cada experiência serviu para que a comunidade indígena pudesse
se unir e se organizar. Nos encontramos muitas vezes para conversar sobre os desafios, os altos
e baixos que estamos tendo no dia a dia e nossa grande força é esquecer de nossas diferenças e
nos focarmos nas nossas semelhanças.
O papel do SJMR Brasil é estar presente na mobilização para a articulação de políticas
públicas de assistência social, saúde, educação, inserção laboral e geração de renda para
essa comunidade. Além disso, o SJMR também incentiva a integração dos Waraos por meio
de participações em grupos de estudos para entender a cultura, em feiras de artesanato e na
promoção de atividades culturais inclusivas para as crianças indígenas.
Aos meus irmãos, eu peço que mantenham sua união, seus conhecimentos e desejo de
seguir em frente. Temos uma esperança, uma luz, que esperamos que no futuro nós tenhamos
respeito, nosso espaço e oportunidades para nossos filhos. Somos pessoas de pensamento
inteligente, somos capazes de enfrentar as dificuldades deixando as diferenças de lado e seguir
em frente, aprendendo a nos mobilizar.”

Foto: Arquivo SJMR Brasil

A identidade Warao segue
sendo parte do cotidiano
de centenas de indígenas
migrantes em seu processo
de deslocamento pelo
país. O SJMR Brasil tem
buscado o diálogo e se
comprometido com ações
de integração que respeitam
a cultura Warao e ajudam a
preservá-la.
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a temática migratória, fóruns, comissões de combate ao trabalho escravo e
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O casal colombiano, Natalia

FESTIVAL
TANTOS SOMOS,
SOMOS UM

Gomez, da organização
“SoyH”, iniciativa
Foto: Arquivo SJMR Brasil

internacional de hospitalidade
da Red Jesuita con Migrantes
Latinoamérica y el Caribe, foi
uma das presenças marcantes

Em novembro de 2020, se celebrou os 40 anos da

na primeira edição do Festival.

fundação do Serviço Jesuíta para Refugiados (JRS – sigla em inglês
do Serviço Jesuíta a Refugiados), pelas mãos do pioneiro Padre

MUITA MÚSICA, FOTOGRAFIA, CINEMA, MODA, ARTESANATO,

Pedro Arrupe. Desde 1980, o JRS tem acompanhado, servido e

TEATRO, DANÇA, POESIA, CULINÁRIA E ARTE CIRCENSE FIZERAM

defendido as pessoas migrantes, refugiadas e deslocadas.

PARTE DO FESTIVAL QUE CONTOU TAMBÉM COM A SENSIBILIZAÇÃO

Ao reconhecer esses 40 anos e a jornada percorrida,

SOBRE A REALIDADE ENFRENTADA PELAS PESSOAS MIGRANTES E

Para despertar a reflexão e a sensibilização sobre as pessoas
migrantes e refugiadas que se encontram em deslocamento pelo mundo,
em 2020, o SJMR Brasil promoveu a realização do “Festival Tantos Somos,

Uma atração bastante aguardada

companheiros - beneficiários, benfeitores, colaboradores,

foi a do cantor e compositor

doadores, voluntários, líderes e parceiros dos mais diversos

brasileiro Guilherme Arantes, que

países -, junto a todas as pessoas que foram e seguem sendo

apresentou a canção “Semente

acolhidas em nossos espaços, nessa missão apostólica.

próprio artista para o seu álbum

Por meio da arte e em tom celebrativo, o evento online reuniu

“Flores & Cores”, de 2017.

artistas de diversas nacionalidades, em duas edições: 20 de junho, Dia
Mundial do Refugiado, e 19 de dezembro, marcando as reflexões do Dia

a causa migratória, com um conteúdo leve e festivo, mas consistente, em que
fosse possível conhecer não somente a realidade enfrentada pelas pessoas
refugiadas ou solicitantes de refúgio, mas forma como elas se expressam por

Foto:Sergi Camara

Mundial do Migrante. Além de trazer ao centro as reflexões sobre os

Foto: Arquivo SJMR Brasil

Somos Um”.

Foto: Arquivo SJMR Brasil

da Maré”, criada e produzida pelo

O fotógrafo

meio da arte para tentar superar os desafios do dia a dia.

documentarista

A segunda edição foi promovida em parceria com a Red Jesuita

espanhol Sergi

con Migrantes Latinoamérica y el Caribe (RJM LAC). Além de atrações do

Camara apresentou

Brasil, talentos da Colômbia, Argentina, Venezuela, Chile, Equador e México

registros do

trouxeram a beleza e a singularidade de culturas de vários povos, além dos
desafios enfrentados pelas pessoas em deslocamento em busca de melhores
condições de sobrevivência.

“Pe. Arrupe transformou seu choque

salvamento de

com o sofrimento daqueles que fugiam de

refugiados no alto

suas terras em busca de segurança. Este

mar Mediterrâneo.
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o SJMR Brasil agradece a todas e todos que têm sido nossos

REFUGIADAS.

deslocamentos humanos, o Festival buscou chamar a atenção do público para

PE. PEDRO ARRUPE
4O ANOS DE AMOR E
SERVIÇO ÀS PESSOAS
REFUGIADAS

Salazar e Luís Fernando

desejo profundamente cristão e inaciano
de aliviar a situação daqueles em total
desespero inspirou e guiou o trabalho do

Com a apresentação do ator Eduardo Mossri,

Na segunda edição, atrações de diversos

que interpretou o médico sírio Faruq

países impressionaram o público na

na novela “Órfãos da Terra” da

tarde do dia 19 de dezembro.

até hoje, quando a pandemia deixou claro

Rede Globo, vencedora do prêmio

Mais uma vez apresentado

que toda a família humana está ‘no mesmo

Emmy Internacional, a primeira

pelo ator brasileiro Eduardo Mossri,

edição, ainda contou com a

a apresentação também contou

barco’, enfrentando desafios econômicos e

participação das atrizes Eli Ferreira e Ana

com a participação

sociais”.

Cecília Costa e do ator Blaise Musipere,

da cantora, compositora

que também fizeram parte do elenco.

e atriz canadense Cindy Gomez.

JRS nos últimos 40 anos: desde o seu início

Papa Francisco, nas celebrações dos 40 anos da inspiração e intuição
apostólica de Pe. Pedro Arrupe que originou o JRS
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Foto: Arquivo SJMR Brasil

voluntarios@sjmrbrasil.org

Com uma equipe dedicada e empenhada na prestação de
diversos serviços, acredito que devolver a dignidade a pessoas em
situação de refúgio seja o maior trabalho realizado pelo SJMR. Aqui o
princípio cristão de ajuda e compaixão ao próximo é colocado em ação,
mais do que em palavras, porque aqui a vida chama e, um dia vira meses,

SOLIDARIEDADE E
AÇÕES CONCRETAS QUE
TRANSFORMAM VIDAS

voluntárias que apoia o SJMR
Brasil, em Belo Horizonte.

“Tantos Somos, Somos” e voluntário temporário no centro de atendimento
do SJMR Boa Vista.

Por todo o Brasil, o SJMR tem reunido uma rede solidária de
voluntários, colaboradores e doadores que acreditam que atitudes simples

Foto: Arquivo SJMR Brasil

Sou voluntária no SJMR Belo Horizonte desde 2018. A partir da contemplação
e vivência junto das pessoas, na escuta atenta do coração, vou experimentando a cada
dia como é gratificante e me enriquece poder compartilhar e colocar meus dons a
serviço das pessoas migrantes e refugiadas. Hoje, colaboramos nessa grande corrente
solidária e colocamos nosso coração, com a motivação dos valores da participação e
solidariedade e o desejo de sempre fazer a diferença. Aprendemos muito nessa escuta
da vida e sigo aprendendo”.
Ir. Elaine Guimarães faz parte da Congregação Filhas de Jesus, parceira do SJMR Brasil e
coordena os voluntários do centro de atendimento de Belo Horizonte.

“A CULTURA DA SOLIDARIEDADE E DA GRATUIDADE QUALIFICA O VOLUNTARIADO E CONTRIBUI CONCRETAMENTE

PAPA FRANCISCO

VOLUNTÁRIOS EM BRASÍLIA (DF)
No Distrito Federal, voluntários e voluntárias desenvolvem iniciativas de
solidariedade, apoio e proteção a famílias migrantes e refugiadas na região de São
Sebastião e Riacho Fundo.
Por meio da entrega de cestas básicas e itens de higiene, também é realizado
encaminhamento de algumas famílias para alojamento de parceiros, além de apoio social.

Foto: Arquivo SJMR Brasil

PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE FRATERNA, EM CUJO CENTRO ESTÁ A PESSOA HUMANA”.

Foto: Arquivo SJMR Brasil
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e fraternas podem transformar a realidade de vida de muitas pessoas.
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Letícia Froes é uma das

Eduardo Mossri – ator da novela Órfão da Terra, apresentador do Festival

Foto: Arquivo SJMR Brasil

Foto: Arquivo SJMR Brasil

diante da intensidade da experiência vivida”.

O SJMR Brasil se tornou uma organização de referência
na migração, pois possibilita o resgate da dignidade, para que essas
famílias continuem a sonhar com seus projetos de vida. O Programa de
Interiorização, onde muitos migrantes já seguem para outros estados com
trabalho ou apoio para se inserirem no mercado, além do acesso à saúde,
do retorno dos filhos à escola, é um suporte fundamental para o início de
uma nova vida. São oportunidades que não tiveram no seu país de origem.
É a possibilidade de transformar essa situação de vulnerabilidade em uma
chance real de um futuro para a família”.
Fernando Arnal Calvo, voluntário da ONG Entreculturas da Espanha, integra
a equipe do SJMR Boa Vista e tem vivenciado uma experiência intensa de
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voluntariado neste período de pandemia.
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Foto: Sergi Camara

COLABORE COM O SJMR BRASIL
Junte-se a nós na missão de acolher, proteger,
promover e integrar nossos irmãos e irmãs migrantes, refugiados e deslocados que foram forçados a abandonarem seus lares em busca de
um futuro melhor.
Sua doação é muito importante para a continuidade e ampliação da prestação gratuita de
Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados | BRASIL

serviços e implementação de novos projetos
em favor das pessoas migrantes e refugiadas.
Acesse o site ou fotografe o QR code e saiba como:

sjmrbrasil.org/doacao

Doações via PIX | doacoesbh@sjmrbrasil.org

sjmrbrasil

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

