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I. Quem somos
 Origem: 2013   Centro Zanmi

 Instituição da Companhia de Jesus, em parceria com a Congregação das Filhas de Jesus.

 Servir, acompanhar e defender migrantes, solicitantes de refúgio e refugiados. 

 Missão: Promover e proteger a dignidade e os direitos da população imigrante e refugiada 
mais vulnerável no Brasil, acompanhando seu processo de inclusão e autonomia, incidindo na 
sociedade e poder público, para que reconheçam a riqueza da diversidade humana.

 Atuação coordenada com os demais escritórios, estrategicamente localizados nas seguintes 
capitais: Boa Vista, Manaus, Brasília e Porto Alegre.



II. O que fazemos

CENTRO DE 
REFERÊNCIA

I NCIDÊNCIA E 
PROJETOS

CASAS DE 
ACOLHIDA



Centro de Referência 
para Migrantes e Refugiados

• FUNCIONAMENTO: Segunda à sábado, de  8h às 18h.

• ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS: Terça, quarta, quinta e sábado, de 10h às 16h.

• FUNCIONÁRIOS: 8 contratados sob o regime CLT e aproximadamente 30 voluntários.

• JORNADA DE TRABALHO: 44h (com exceção da Assessora Jurídica [40h] e da Assistente Social 
[30h]); 

• ESTRUTURA: 1 sala de acolhimento; 1 sala de reunião; 1 sala da coordenação; 1 copa; 4 salas 
de atendimento.



Serviços

PROTEÇÃO 
( Documental, 

Jurídica  e 
Social)

MEIOS DE 
VIDA INTEGRAÇÃO PASTORAL INCIDÊNCIA



Serviços

PROTEÇÃO DOCUMENTAL 
-Regularização migratória; 

- Reuniões familiares; 
- Autorizações de saída do 

país; 
- Contato e trâmites 

consulares; 
- Orientações sobre trâmites 

documentais e 
administrativos. 

PROTEÇÃO JURÍDICA
-Orientação jurídica Cível, 

Trabalhista, Penal e 
Administrativa; 

- Solicitação, 
acompanhamento e recurso 

ao pedido de refúgio; 
- Gestão de oficinas para 

c onscientização sobre direitos; 
 

- Encaminhamento de casos 
para Núcleos de Prática 

Jurídicas de universidades 
parceiras.

PROTEÇÃO SOCIAL
- Orientação e requerimento de 
benefícios de programas sociais;

-Atendimento psicológico; 
- Acompanhamento de casos, 

tanto no escritório, como 
externamente, em domicílios e 

hospitais; 
- Auxílio na gestão das casas de 

acolhida; 
- Concessão de benefícios 

eventuais.



Serviços

MEIOS DE VIDA
-Confecção de currículos; 
- Oficinas e capacitações 

profissionais; 
- Intermediação em vagas 
de  trabalho e entrevistas 

de emprego; 
-- Acompanhamento pós-

contratação

INTEGRAÇÃO
-Curso de Português e 

Cultura Brasileira;
-Abrigamento 

(interiorização).

PASTORAL
-Visitas domiciliares e 

hospitalares;
-Auxílio e 

acompanhamento 
espiritual para aqueles 

que solicitarem.



Estatísticas 
 2018 =  4.775 PESSOAS ATENDIDAS
      Assistência jurídica  = 708 pessoas atendidas
      Inserção laboral = 586 pessoas atendidas 
      Registro e documentação =  1969 pessoas atendidas

 2019 = JANEIRO À AGOSTO =  3.928 ATENDIMENTOS a beneficiários de nacionalidade:
      Haitiana (69%), Venezuelana (18%), Colombiana (5%) Cubana, Síria, Congolesa etc. 

 Estima-se,  para 2019, um aumento de 25% no número de atendimentos em relação a 
2018, cerca de  5.890 pessoas.  



CASAS DE ACOLHIDA 
(Interiorização)

Setembro de 2018  –  ACOLHE MINAS  
Rede solidária e de advocacy, apoiada tecnicamente pelo ACNUR, formada por instituições da 
sociedade civil (PUC/Minas, SJMR, Providens, Faculdades Dom Helder, Naasp, CEFET, Colégio 
Loyola, Cáritas Brasil, Cia de Jesus, Filhas de Jesus e Cio da Terra).
Formação de grupos de trabalho (Inserção Laboral, Campanha, Abrigamento, Integração e 
Institucional). 

      Papel do SJMR – BH -  Fornecer apoio na organização e gestão das casas de acolhida, e 
assistência aos beneficiários do projeto de acordo com os eixos de atuação do escritório: 
Proteção, Integração, Meios de Vida, Incidência e Pastoral.  



 Fevereiro de 2019 - primeiro grupo de interiorizados em MG:  38 pessoas
12 em Montes Claros (norte do Estado) – Casa Pedro Arupe ;
26 em Belo Horizonte. 
 Junho de 2019 – segundo grupo de interiorizados em Minas Gerais: 53 pessoas
12 em Montes Claros (norte do Estado) – Casa Pedro Arupe ;
41 em Belo Horizonte. 

 Em BH, apoiamos duas casas de acolhida:

 Até agosto de 2019, interiorizamos diretamente 94 venezuelanos no estado de Minas 
Gerais. 

 Além desses, computamos a vinda de 18 beneficiários, a título de reunião familiar. 

CASA DO MIGRANTE (mobiliada com 
recursos do ACNUR)

CASA ALBERTO HURTADO

Até 34 homens solteiros ou 
desacompanhados

12 a 15 pessoas com perfil familiar

Gestão compartilhada: SJMR-BH e Providens Gestão SJMR - BH. 



CASAS DE ACOLHIDA 
(Interiorização)

.
Nosso programa de interiorização inclui: Moradia, alimentação pelo período de três 

meses, nos quais os refugiados são inseridos formalmente no mercado de trabalho, por meio 
de oficinas e busca ativa de vagas,  realizadas pela nossa equipe de meios de vida. 

O índice de empregabilidade dos atendidos pela interiorização é de 98%, sendo que apenas 
duas pessoas, até o momento, não conseguiram emprego formal, por razões de saúde.

O diferencial do nosso modelo de interiorização é que, além do abrigamento,  somos um 
centro de referência, consolidado desde 2013, e oferecemos serviços em diversas áreas: 
proteção (jurídica, documental e social), meios de vida (oficinas, empregabilidade e inserção no 
mercado laboral), integração (curso de português e cultura brasileira, interiorização e 
abrigamento), pastoral  e incidência.



Incidência e Projetos
 Acolhe Minas
 COMITRATE
 Conselho Municipal de Assistência Social
 DPU
 MPT
 Subsecretaria de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais
 PBH

 Fala Zanmi
 Vitrine  Virtual
 Portas Abertas
 IBMEC Social
 Empoderando Refugiadas
 Projeto Ler
 Direito como ferramenta de inclusão social
 Consulados Móveis (Bolívia, Colômbia)
 SJMR ITINERANTE



III. Perspectivas para 2020
 Fortalecimento e continuidade da rede ACOLHE MINAS.
 Foco na INTERIORIZAÇÃO.
 Articulação com novos parceiros. 



Consulado Móvil da Colômbia - 2019



Empoderando Refugiadas – 2018



Direito como Ferramenta de Inclusão Social - 2019



Oficina de Empregabilidade SINE - 2019



IBMEC Social - 2019



SJMR Itinerante - 2019



Acolhe Minas - 2019



 Casas de Acolhida - Casa do Migrante -  Fev. 2019



 Casas de Acolhida - Casa Alberto Hurtado -  Março 2019





A diferença nos enriquece.
O respeito nos une.
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