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
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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.
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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”.
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