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
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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.
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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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