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Brasil
Situação

Historicamente, o Brasil recebeu a 
sua maior onda de imigração entre o 
final dos anos 1800 e o início de 1900.  
Inicialmente era a plantação de café que 
atraía os imigrantes. Mais tarde, eles 
foram atraídos pela industrialização do 
país.  Atualmente, o Brasil tem uma taxa 
muito baixa de imigração.

Após o terremoto no Haiti em 
janeiro de 2010, o Brasil teve um afluxo 
maciço de refugiados do Haiti. Sem 
os meios para lidar com o fluxo de 

Um apelo SNJM para a Comunidade Global
O Apelo: Solidariedade com os povos em Movimento

Nós ouvimos um novo apelo em parceria com os imigrantes, refugiados, e povos indígenas para 
resistir ao racismo, defender os direitos humanos, e criar comunidades de acolhida.

—Atos do Capítulo Geral, 2011

“Como afirmamos a nossa identidade como uma congregação internacional dentro 
da comunidade global,” nós aprendemos, refletimos e agimos em solidariedade com os 
imigrantes, migrantes, refugiados e os povos indígenas nos países como o Brasil, Canadá, 
Lesoto, Perú e Estados Unidos.  Este panfleto está enraizado nos Atos do 33º Capítulo Geral 
e é uma extensão das nossas declarações públicas sobre a Água e o Tráfico de Mulheres e 
Crianças.

O Comitê Congregacional sobre a Imigração convida você para uma reflexão pessoal e 
comunitária sobre a complexa situação do movimento de pessoas e comunidades. Pedimos 
que cada uma comece a considerar:

 � As razões que levam as pessoas a saír ( o que as “motiva”) e o que as leva para um 
novo lugar (o que as “atrai”) ?

 � O que acontece nas comunidades onde as pessoas saiem ou chegam?

 � Quais são os fatores políticos, econômicos, sociais, legais e ambientais que estão em jogo em tal situação ?

 � Que apelo eu/nós escutamos como membros/comunidade SNJM para ser solidária com a ação libertadora?

Como uma congregação internacional, as Irmãs dos Santos Nomes de Jesus e Maria têm uma lente única através da qual, nós 
podemos compreender a migração e as suas diversas formas neste tempo de globalização. É nossa esperança que este folheto 
sirva como uma introdução às causas e efeitos da migração, nos inspire à ação nos países nos quais, nós trabalhamos.

refugiados, várias regiões tornaram-se 
sobrecarregadas e não podiam fornecer 
serviços municipais, necessitando uma 
intervenção federal.

A globalização tem um papel 
central quando o país busca mão de 
obra. Enquanto muitos brasileiros 
enfrentam uma pobreza extrema, o 
Brasil está passando por uma relativa 
prosperidade, considerando a região 
da América Latina.  O país atrai mão de 
obra especializada/educada dos países 
vizinhos.  Enquanto isso é bom para 
aqueles que estão prestes a ganhar 
na economia brasileira, isso esgota os 
países de origem.

O governo está tentando aprovar 
uma legislação para agilizar vistos de 
trabalho.  A prioridade é dada aos vistos 
de refugiados que têm mais educação 
e as melhores condições financeiras.  
Como ambos, refugiados e migrantes 
econômicos, procuram trabalho para 
entrar no país, um mercado negro 
surgiu para o contrabando humano 
através da densa floresta tropical da 

Amazônia, criando a possibilidade de 
tráfico de seres humanos.

Outros projetos no Brasil estão 
atraindo um fluxo de trabalhadores de 
fora das suas fronteiras. A preparação 
do Brasil para a Copa de 2014 e as 
Olimpíadas de 2016 significa novos 
postos de trabalho disponíveis.  E, 
também os esforços para melhorar a 
posição do Brasil na era da globalização 
têm contribuído ao desenvolvimento 
de projetos como o Complexo da 
Barragem de Belo Monte e um aumento 
na atividade de mineração.  Isto está 
provocando o deslocamento interno 
de centenas de milhares de famílias 
brasileiras.  A barragem de Belo Monte 
irá inundar cerca de um milhão de 
hectares da floresta tropical, deslocar 40 
mil povos nativos e causar a extinção de 
animais e plantas.

Os defensores dos direitos 
humanos estão alarmados com o que 
é considerada a fase neoliberal da 
globalização, incluindo preocupação 
com as comunidades indígenas, cujos 
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direitos constitucionais foram alterados 
sem diálogo com as comunidades 
afetadas; criminalização das 
comunidades, pessoas e movimentos 
sociais, e assassinato de jovens, 
especialmente aqueles que são pobres 
e negros.

O petróleo e as usinas hidro-
elétricas detidas por investidores 
estrangeiros também são uma fonte 
de deslocamentos internos.  No 
Nordeste, os parques eólicos estão 
sendo estabelecidos, devido à seca 
que desafia a produção hidro-elétrica 
e diminui a sua rentabilidade. Uma 
legislação controvertida foi proposta, 
ela vai retirar os direitos dos indígenas, 
e dá autorização para empresas 
multinacionais, através de uma série de 
novas portarias, modificações em leis e 
decretos presidenciais.  Estas medidas 
autorizam a implantação em territórios 
indígenas, postos e outras intervenções 
militares, estradas e desenvolvimento 
de hidro-elétricas sem consultar as 
pessoas e as comunidades. Tais medidas 
permitem também o uso da Guarda 
Nacional e outras forças armadas 
para assegurar que a construção da 
barragem não seja interrompida pelos 
manifestantes indígenas.

Histórias do Povo
A Interdependência floresce

No estado de Alagoas, Brasil, muitas 
pessoas foram deslocadas pelas 
inundações de 2010 que destruíram 
as suas casas.  As famílias migram para 
a cidade em busca de abrigo e de 
qualquer oportunidade econômica 
que podem encontrar.  Já se passaram 
três anos de promessas não cumpridas 
por parte do governo para atender às 
necessidades das pessoas que sofrem os 

efeitos das enchentes.
O Centro Social Madre Maria 

Rosa em Maceió está servindo a 
comunidade de várias maneiras: 
educação, visitas às mães grávidas, 
ensino de matemática e de 
português, oficinas de capacitação e 
apoio à comunidade para manter e 
celebrar a sua herança cultural.

As mulheres bordam e fazem 
chaveiros de miçangas, é uma 
forma para obterem uma pequena 
renda. As Irmãs e voluntários 

do Setor Missão costumam trazer 
esses itens para os nossos capítulos e 
eventos provinciais, facilitando assim a 
participação da congregação no apoio 
ao nosso ministério no Brasil.

O Centro Social Madre Maria Rosa é 
possível, em parte, graças a uma doação 
da Fundação da Família de Maria e Tsu 
Hung Sieh . A Irmã Molia Sieh, membro 
da Província de US-ON, cuja família 
vive no Brasil, diz que a fundação da 
sua família vê isso como uma parceria 
com as Irmãs dos Santos Nomes, e 
uma oportunidade de construir um 
relacionamento, além do dinheiro para 
o ministério e as pessoas em Maceió.

—Joanne Pundyk, SNJM

Canadá
Situação

Como você imigrou para o Canadá?  
Há uma série de maneiras de imigrar: 
seja um trabalhador especializado, 
empresário/a, fazendo parte do 
programa de reunificação familiar, 
como parte de um governo, ou 
refugiado político patrocinado, como 
requerente de refugiado, ou por razões 
humanitárias.  Cada categoria tem 
requisitos específicos.  Estes requisitos 
estão mudando rapidamente e causam 
novas dificuldades para as pessoas que 

querem imigrar para o Canadá.
Trabalhadores especializados são 

aceitos não só com base nas habilidades 
necessárias no Canadá, mas também 
com os pontos que eles marcam em 
termos da sua capacidade de falar inglês 
ou francês, idade e nível de ensino.  Eles 
não têm escolha de destino (província 
ou cidade) e, frequentemente, o 
diploma do seu país de origem não 
é honrado.  Os candidatos da classe 
executiva (empresários) são obrigados 
a terem um certo nível de ativos para 
investir na economia canadense. A 
classe de reagrupamento familiar requer 
níveis de renda, que frequentemente 
não são razoáveis, para o membro 
da família que chega ao Canadá. Se 
a família que está sendo patrocinada 
tem um membro maior de 18 anos, o 
governo está introduzindo uma política 
que esse/essa jovem vai ser tratado 
como um adulto, e não como um 
membro da família, e, ele ou ela devem 
fazer um pedido como adulto, à parte 
da unificação familiar.

A classe de Refugiados, 
especialmente aqueles que têm um 
patrocínio privado, tiveram limites na 
sua cobertura de saúde, agora limitada 
ao tratamento de doenças perigosas 
para o público canadense. Como eles 
chegam de áreas devastadas pela 
guerra ou de campos de refugiados, eles 
têm muitas vezes problemas de saúde.  
Sérios problemas de saúde deveriam 
ser tratados o mais rapidamente 
possível para evitar maiores custos, mais 
tarde.  A nova política é míope, pois 
o atraso no tratamento pode resultar 
em custos mais elevados de saúde, 
posteriormente.

Os requerentes de refúgio ou de 
asilo, também enfrentam um desafio 
adicional se forem considerados como 
vindos de um designado “país seguro”, 
um país de origem, que normalmente 
não produz refugiados e que respeita os 
direitos humanos.

Com uma baixa densidade 
populacional e uma necessidade 
crescente de trabalhadores, o 
Canadá opera um programa de 
trabalhadores migrantes, por exemplo, 
aqueles que trabalham no projeto 
de areia betuminosa em Alberta. 
Os trabalhadores não são elegíveis 
à cidadania e são vulneráveis à 

Refugiados do Haiti no Brasil
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A luta das duas Mães

Elas são mães solteiras que 
tiveram de sair do seu país de origem. 
Ambas foram traumatizadas pela 
crise e tragédias nas suas vidas.  
Separadamente, o Ministério de 
refugiados deu-lhes assistência 
durante o início de seus pedidos 
como refugiadas.  Providencialmente, 
ambas tiveram sucesso e tornaram-se 
refugiadas segundo a Convenção de 
Refugiados. Eventualmente, elas se 
tornaram residentes permanentes do 
Canadá.  Uma delas é agora uma cidadã 
canadense. Que história maravilhosa se 
isto fosse o fim!

Infelizmente, a história delas tinha 
apenas começado. Ambas as mulheres 
tiveram que deixar seus filhos para 
trás, na África - um total de 15 crianças 
dependentes. Todas as crianças tiveram 
que fugir do seu país de origem para 
ficarem vivas e seguras.

O Ministério de refugiados 
está profundamente envolvido 
na vida dessas crianças. Através 
de comunicações constantes e 
orientação, nós as ajudamos e às mães 
a completarem toda a documentação 
complexa e os requerimentos para 
garantir a reunificação familiar 
para as duas famílias.  As Irmãs dos 
Santos Nomes, através do fundo de 
refugiados dão uma ajuda financeira 
constante para conseguirem moradia, 
alimentação, educação e outras 
necessidades básicas para as crianças, 
que enfrentam lutas cotidianas e 
aguardam a reunificação com as suas 
mães.

—Ministério de requerentes de Refúgio, 
Diocese de London , Windsor, Canadá

exploração e abuso, incluindo tráfico 
de seres humanos.  Não existe um 
sistema de monitoramento e controle 
no cumprimento do programa de 
trabalhadores migrantes.

A migração interna dos indígenas é 
de maior preocupação. Estima-se que 
50% da população indígena vive na 
cidade. As razões de mudança para as 
áreas urbanas são a família, habitação, 
educação e emprego.  Ao contrário 
de outros setores migratórios da 
população, os migrantes indígenas que 
vem para as cidades, tentam manter 
laços com a comunidade rural/reservas 
da comunidade.  Este é um fator de 
migração freqüente para as reservas/
áreas rurais.  Estes lugares oferecem 
identidade cultural, conexão com a 
terra, e um lugar onde os serviços são 
oferecidos de forma cultural apropriada. 
Devido à migração freqüente, os povos 
indígenas são susceptíveis de sofrerem 
interrupção no que diz respeito ao 
apoio social, como saúde, educação e 
família. 

Histórias do Povo
O Espírito vivo!

Há dois anos, quarenta pessoas 
não conseguiram obter o estatuto de 
refugiados no escritório do governo 
canadense, no Cairo. Eles foram 
considerados como não confiáveis pelo 
funcionário do governo.  Os candidatos 
foram entrevistados por uma única 
pessoa e quando seus documentos são 
carimbados como “não confiáveis” o seu 
nome é colocado numa lista de recusa.

Um exemplo de pergunta que poderia 
levar uma pessoa a se ver recusar o 
estatuto de refugiado é: “Quais são os 
dons do Espírito Santo? 
“  Esta pergunta foi feita a 
todo refugiado alegando ser 
um cristão.  Poucos sabiam 
a resposta completa e foram 
considerados não confiáveis.

No ano passado, uma 
equipe de advogados foi ao 
tribunal federal para contestar 
a decisão. Os advogados 
ganharam e os 40 refugiados 
tiveram direito a uma nova 
entrevista. Todos os quarenta 
foram aceitos.

—Johanna Jonker, SNJM

Lesoto
Situação

No Lesoto, devido à estagnação 
econômica e instabilidade política, 
o padrão é a migração freqüente.  
O Lesoto não tem litoral, e um 
grande setor da população emigra 
temporariamente ou definitivamente 
para a África do Sul, onde a renda per 
capita é quatro vezes maior do que no 
Lesotho.  Aproximadamente 25 % dos 
trabalhadores Basotho estão no setor 
formal ou informal da África do Sul.

O trabalho nas minas da África do 
Sul é fornecido pelo povo Basotho, que 
contribui com um valor considerável 
para a economia do Lesotho.  No 
entanto, a mineração na África do 
Sul está diminuindo muito. Como 
conseqüência, o número de pessoas 
que migram sem documentos para o 
trabalho doméstico ou agrícola está 
aumentando.

A migração da mão de obra feminina 
tem aumentado nos últimos anos, 
devido ao crescimento do número de 
mulheres, que participam de ambas as 
formas; a migração interna e a de além-
fronteiras. Migrantes femininas do país, 
que muitas vezes são jovens (15-29), 
migram das áreas rurais para as cidades 
e zonas industriais nacionais, em busca 
de emprego, aumentando assim o risco 
de tráfico.

O trabalho migrante quase sempre 
resulta numa separação conjugal 
prolongada que é prejudicial para 
a vida familiar normal, propicia a 
infidelidade conjugal e aumenta o 
risco de vulnerabilidade ao vírus da 
AIDS.  O Lesotho tem a 4ª. maior taxa 
do mundo de  infeção de AIDS.  Em 
2009, a ONU documentou que 23.6% 
dos Basotho com idade entre 15-49 
anos são portadores positivos de AIDS.  Cr
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No entanto, estima-se que até 40% da 
população é afetada pela AIDS.

Para agravar o problema, estima-se 
que um terço dos médicos do Lesoto 
emigra.  Eles são capazes de encontrar 
trabalho equivalente na África do Sul, 
ganhando 2-3 vezes mais do que no 
Lesoto. 
Os projetos de barragens no Lesoto 
que começaram em 1986 causaram a 
deslocação interna e o reassentamento 
de famílias para acomodar a construção 
das barragems.  O efeito global tem sido 
uma diminuição no padrão de vida e a 
ruptura das estruturas sociais após os 
reassentamentos.

Por exemplo, as setecentas famílias 
assentadas nos projetos da barragem 
de Katse and Mohale tiveram mais de 
50% de perda das terras aráveis ou 
de pastagens.  Famílias de meeiros 
perderam seus meios de subsistência e 
152 mil pessoas tiveram uma redução 
do fluxo de água e foram afetadas 
negativamente. A riqueza total da 
criação de gado foi empobrecida com os 
reassentamentos da Mohale, causando 
reduções que variam de 71% nos 
bovinos e de 46% nos caprinos.

Além disso, o fluxo de trabalhadores 
na construção da barragem e os 
motoristas de caminhão espalharam a 
AIDS nas aldeias vizinhas.  As taxas de 
infeção da AIDS aumentaram de 0.5% 
da população geral em 1992, para 22% 
em mulheres grávidas em 1999.

O Lesotho recebe também 
refugiados das regiões onde há /tem 
havido conflitos na África, como na 
Rwanda e na 
República 
Democrática 
do Congo 
(RDC).  Esses 
refugiados se 
encontram em 
uma economia 
que está além da sua capacidade, 
fazendo o reassentamento deles mesmo 
até mais difícil.

Imigrantes chineses chegaram para 
fazerem o comércio a varejo, bem como 
para a construção em todo o país, 
mesmo nas áreas rurais.  Pessoas vindas 
do leste da Ásia, agora constituem o 
maior grupo de estrangeiros que vivem 
no país.

Histórias do Povo
Um Refugiado talentoso 

Eu conheci um homem de Rwanda 
que tinha vindo para o Lesoto em 
2009.  Na Rwanda ele se juntou a um 
movimento que apoia os direitos 
humanos. Isso foi considerado uma 
ameaça pelo governo e ele foi forçado 
a fugir do país, deixando para trás a 
esposa e três filhos.

Ele procurou refúgio em três países 
diferentes antes do Lesotho.  Ele foi 
aconselhado por uma irmã do Bom 
Pastor que pessoas no Lesoto poderiam 
ajudá-lo.  As nossas irmãs pediram-lhe 
para ensiná-las francês, e assim ganhar a 
vida, mas isso não durou muito, porque 
as irmãs estão espalhadas por todo o 
país e envolvidas nos seus ministérios.

Com a ajuda do escritório de 
refugiados, ele se registrou junto aos 
professores do Departamento de 
Serviços do Lesotho – Teachers Service 
Department (TSD ), como professor 
de francês e inglês. Devido à falta de 
emprego no Lesotho, o ministro da 
educação requereu escolas de instrução 
secular para contratar professores 
estrangeiros, somente para matemática 
e ciências. Outras matérias só podem ser 
ensinadas pelos diplomados e cidadãos 
do Lesoto.  Portanto, ele não tem 
emprego e vive com o subsídio mensal 
do governo, M400, o que é equivalente 
a 5 dólares americanos.

O homem gostaria de começar seu 
próprio negócio para os estudantes que 
querem aprender a reescrever inglês 
para matricial, mas ele não tem o capital 

necessário para começar e nem um 
escritório onde ele possa atender os 
seus clientes.  A Irmã Monica Rasehlabo 
da escola primária St. Bernadette, uma 
escola das Irmãs dos Santos Nomes, 
está lhe fornecendo uma sala de aula.  
Foi neste momento que eu o encontrei 
e, atualmente estou no processo de 
negociação com pessoas que possam 
lhe dar um escritório.

—Aloysia Makoae, SNJM

Perú
Situação

O Perú foi um país de imigração 
nos séculos 19 e início do 20, durante 
o qual vieram trabalhadores asiáticos 
contratados, principalmente para 
trabalhar nas plantações da costa.  Nas 
últimas décadas, o Perú se tornou um 
país de emigrantes. A Organização 
Internacional para as Migrações (OIM 
) estima que 3.5 milhões de peruanos, 
mais de 10% da população, migraram 
para o exterior.  Cerca de 2.4 milhões o 
fizeram nos últimos 22 anos.  A maioria 
sai buscando melhores oportunidades 
econômicas.

Existem muitas causas para a 
migração interna; terrorismo, descaso 
do setor agrícola e o crescimento da 
indústria, o desenvolvimento em terras 
tradicionalmente cultivadas pelas 
comunidades indígenas, tais como 
a mineração, a extração mineral e os 
parques eólicos; terras produtivas; 
desastres naturais, como terremotos, 
secas e deslizamentos de terra, falta de 
opções de emprego e oportunidades 

educacionais.  Em 2010 o número 
de migrantes internos atingiu 6.5 
milhões de pessoas.  A população 
que vive na área metropolitana 
de Lima aumentou de 800.000 
em 1940, para nove milhões, 
hoje.  Os moradores urbanos do 
Perú são responsáveis por 76% da 

população.
Desde o início das atividades 

terroristas pelo movimento Sendero 
Luminoso, em 1980, e as posteriores 
reações militares, mais de 30.000 
pessoas foram deslocadas das cidades 
e aldeias do planalto, Ayacucho e 
Huancavelica A maioria deles gravitam 
em torno de Ica e de Lima, a capital 
nacional. 

▪ 1/3 dos migrantes se deslocam entre os países em desenvolvimento

Fontes: Organização Internacional de Migração & Nações Unidas

▪ Os migrantes seriam o quinto país do mundo mais populoso

▪ 49% dos migrantes internos são mulheres
▪ 214 milhões de pessoas vivem fora do país onde nasceram
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As atividades de mineração 
no Perú levaram as comunidades 
indígenas a se deslocarem, forçando 
o povo a migrar para as cidades ou 
outras regiões.  As concessões de 
mineração alteraram profundamente 
as comunidades, interrompendo suas 
culturas tradicionais, destruindo locais 
arqueológicos e cerimoniais, assim 
como os cemitérios. 

A construção de estradas de 
exploração das minas e de grandes 
crateras resultantes de minas a céu 
aberto, infligiu danos em vastas áreas da 
natureza.  Isso ameaça a biodiversidade, 
como algumas espécies de plantas 
e animais que desapareceram para 
sempre.

Como uma conseqüência 
adicional da indústria de mineração, 
o deslocamento das pessoas do 
setor, teve um grande impacto sobre 

as comunidades. Como os homens 
chegam para trabalhar nas minas, 
o efeito secundário da exploração 
através da prostituição e tráfico de seres 
humanos surge nas cidades mineiras 
recém-criadas.

Histórias do Povo
Transformando Trauma em Perdão

Nancy, mãe de três jovens adultos, 
sofreu um grande trauma na sua vida.  
Ela nasceu e cresceu em Ayacucho, uma 
região pobre e negligenciada no planalto 
andino do Perú.

Em 1980, a organização maoísta 
terrorista conhecida como Sendero 
Luminoso usou Ayacucho como base 
para a sua campanha contra o governo 
peruano.  Em 1983, a capital enviou as 
forças armadas, cercando Ayacucho e 
as regiões vizinhas sob o regime militar.  
O resultado foi uma história de horror 

Perú
Imigrantes*
37,600
—0.1% de pop.

Refugiados*‡
1,638

Estados Unidos
Imigrantes*
42,813,300
—13.5% da pop.

Refugiados*‡
276,484

dos dois lados, com os senderistas 
de um lado, os militares do outro, e 
principalmente a população indígena 
prisioneira no meio.

Quando o Sendero Luminoso 
assassinou o pai de Nancy, que era o 
prefeito da cidade, ela decidiu fugir para 
Lima com o marido e o filho de cinco 
anos de idade.  Eles tiveram, mais tarde, 
outro filho e uma filha. 

Em Lima, eles se depararam com 
novos problemas: falta de habitação 
estável, fome, pobreza e desespero.  
Nancy lidou também com severas 
enxaquecas e episódios de TPM.  Isso foi 
antes dela conhecer Marjorie Moffatt, 
SNJM que a incentivou a participar 
de ESPERE (“Escuela de Perdón y 
Reconciliación”), Escola de Perdão e 
Reconciliação, onde ela encontrou um 
pouco de paz de espírito.  Os cursos/
encontros ajudaram Nancy a identificar 

Canadá
Imigrantes*
7,202,300
—21% de pop.

Refugiados*‡
206,734

Brasil
Imigrantes*
688,000
—0.4% de pop.

Refugiados*‡
9,147

Lesotho
Imigrantes*
6,300
—0.3% de pop.

Refugiados*‡
37

*Fonte: Livro de estatísticas do Mundo – NU, 2013
‡ Inclui os refugiados internos e a nível internacional

O mapa de projeção Peters representa os 
países com base no seu atual tamanho.
www.petersmap.com
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Estados Unidos
Situação

Historicamente, os Estados Unidos 
são considerados como uma nação de 
imigrantes. Com uma reputação global 
de ser um país de oportunidades, os 
EUA atraiem imigrantes de todo o 
mundo. Nas últimas décadas, o rigor 
da política de imigração dos EUA 
aumentou exponencialmente. Depois 
dos ataques de setembro de 2001, o 
Governo dos EUA promulgou leis e 
políticas que elevaram o escrutínio dos 
cidadãos nascidos no estrangeiro, bem 
como os cidadãos que se assemelham 
a eles.  A recessão econômica de 2008, 
mesmo não sendo causada pelas 
pessoas sem documentos, agravou a 
opinião pública, particularmente as 
pessoas oriundas do México.

A reforma da imigração é um assunto 
altamente contencioso atualmente 
enfrentando os legisladores dos 
EUA.  A legislação em consideração 
tem detalhes de controle rigoroso na 
fronteira sul (incluindo o uso de drones), 
bem como um caminho árduo e longo 
para a cidadania (13 anos no mínimo 
para obter a cidadania americana), e 
penas severas para os imigrantes no país 

e a superar as causas profundas dos 
conflitos na sua vida.  Ela desenvolveu 
estratégias proativas para lidar e superar 
o conflito e aprendeu o poder do perdão.  
Ela começou por se perdoar e parar de 
se sentir culpada pelo seu passado e 
dos muitos sacrifícios que a sua família 
foi forçada a fazer. Em seguida, ela 
continuou perdoando aos outros.

A história de Nancy é uma questão de 
sobrevivência, determinação e sucesso 
no meio da perda e do trauma.  Nancy e 
seu marido fizeram o seu melhor para dar 
aos seus três filhos uma boa educação, 
até à universidade.  O filho mais velho e 
a filha são contadores e o filho mais novo 
agora está estudando Psicologia!

—Entrevista com Nancy, contato 
através de Marjorie Moffatt, SNJM

Sobrevivência e Sucesso
Para muitos moradores de áreas 

rurais que sofrem a pobreza e a falta 
de igualdade de oportunidades, a 
esperança de uma vida melhor é o 
impulso que os leva a migrar para áreas 
urbanas. Este foi o caso de Oliva, a filha 
mais velha e a única moça de quatro 
filhos, que viviam em uma pacata 
comunidade camponesa de Cajamarca, 
onde o trabalho no campo era “só para 
homens”.  Desde a mais tenra idade, 
Oliva foi relegada para 
cozinhar e levar a comida 
para os homens que 
trabalhavam nos campos.  
Ela não teve a oportunidade 
de estudar além da escola 
primária, porque seu pai 
decidiu investir na educação 
dos filhos em primeiro lugar.

Aos dezoito anos, 
Oliva decidiu migrar para 
Lima para procurar “uma 
vida melhor”.  Seu primo 
ajudou-a a se instalar e a 
encontrar um emprego 
como empregada 
doméstica.  Mais tarde, ela conheceu 
o Centro Maria-Rosa, que a convidou 
para fazer um programa educacional 
alternativo para adultos, onde ela 
conseguiu o equivalente a um curso 
secundário.  Agora, ela está ensinando 
um grupo de cinco mulheres que estão 
começando esse mesmo programa.

—Entrevista com Oliva, contato 
através de Brigid Baumann, SNJM

que não tém a devida documentação.  
Para os trabalhadores agrícolas e os 
“sonhadores” - aqueles que chegaram 
ao país como menores e estão tentando 
seja uma educação universitária ou o 
serviço nas Forças Armadas dos EUA, 
existe a possibilidade de um visto, se 
atenderem a certos requisitos .

A deportação de imigrantes está 
em alta sob a administração Obama. 
O medo da deportação é uma força 
poderosa na vida das pessoas sem 
documentos.  Eles hesitam em usar 
os serviços públicos vitais, como ir 
ao médico em caso de emergência, ir 
ao hospital, ou chamar a polícia em 
situações de violência doméstica.  O 
medo da deportação também pode ser 
usado como uma alavanca por parte 
dos empregadores, aproveitando a 
vulnerabilidade do trabalhador. Na pior 
das situações, isso pode se tornar uma 
forma de tráfico de seres humanos para 
o trabalho ou sexo.

Apesar de uma elevada taxa de 
desemprego, os EUA são incapazes de 
preencher as fileiras de funcionários, 
qualificados e não qualificados.  A 
agricultura dos EUA é altamente 
dependente de trabalhadores 
migrantes, principalmente do México, 
que estão dispostos a trabalhar longas 
horas por baixos salários, o que se 
traduz numa renda considerável devido 
ao efeito do câmbio entre os EUA e 
o México. Os migrantes costumam 
enviar uma parte dos seus ganhos para 
seus países de origem, beneficiando 
assim aquelas economias que estão 
estagnadas em todo o mundo.

Os Estados Unidos são um lugar 
cobiçado de educação para grandes 
empreendedores através do mundo.  
Alguns estudantes se casam, encontram 
um emprego, ou buscam ser residentes 
permanentes após a sua educação.  Isso 
cria um vazio intelectual e econômico 
em seus países de origem.

Os EUA oferecem estatuto de 
refugiado e de asilo para pessoas que 
vem de regiões com conflitos, como o 
Iraque, ou desastres naturais, como o 
terremoto no Haiti, em 2010.

Enquanto alguns americanos temem 
que os imigrantes os desloquem do 
mercado de trabalho e consumam 
recursos vitais, tais como cuidados 

Os Semeadores por Nancy Earle
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IMMIGRANTS* REFUGEES*

com a saúde e segurança social, o 
oposto é verdadeiro.  Imigrantes 
sem documentos costumam usar 
documentos falsos exigidos pelos 
empregadores que descontam 
um percentual do seu salário para 
programas federais. Como resultado, 
os imigrantes sem documentos 
contribuem para um sistema, do qual 
eles nunca irão benefíciar. 

Histórias do Povo
Um apelo , um plano, um triunfo

A sra. Cassandra, uma mulher 
agora na casa dos sessenta, veio da 
Jamaica para os Estados Unidos, sem 
documentos.  Ela se casou com um 
cidadão americano e eles viveram em 
um subúrbio de Orlando, Flórida.  Em 
2004, seu marido fez um pedido ao 
Serviço de Imigração e Naturalização 
[USCIS] para regularizar o status de 
Cassandra como sua esposa.  Durante o 
processo, o marido morreu.

Pouco depois da sua morte, em 2005, 
Cassandra recebeu uma rejeição da sua 
candidatura, dizendo que como o seu 
marido tinha morrido, ela se tornava 
assim ilegível para fazer a regularização 
do seu caso.  Nessa época, ela estava 
em situação econômica difícil, incapaz 
de obter um emprego formal, sem 
documentos, fazendo limpeza nas 
casas de forma aleatória, para poder 
sobreviver.

Como a maioria das pessoas sem 
documentos, Cassandra vivia com medo 
e grande ansiedade de ser descoberta e 
deportada de volta para a Jamaica.

Cassandra contou com a assistência 
de um advogado de imigração, pedindo 
dinheiro para pagar-lhe os honorários, 
e para representá-la e apresentar 
novamente o seu caso. Ela recebeu a 
notificação de que seu caso estava indo 
diante um juiz de imigração em Tampa. 
O advogado disse-lhe que ia encontrá-la 
em Tampa, e que ele iria acompanhá-
la para comparecer perante o juiz de 
imigração.

Cassandra viajou mais de duas 
horas para Tampa.  Quando seu caso foi 
chamado, o advogado não apareceu, 
então o juiz adiou o julgamento para o 
final do dia .  No final do dia, o advogado 
nunca apareceu e o caso de Cassandra 
não foi ouvido.

Para a maioria dos imigrantes 
isto teria sido o fim da história.  Mas 
Cassandra veio a um centro de caridade 
católico, onde seu caso foi pesquisado.  
Eles enviaram a documentação ao 
USCIS, mostrando que ela era elegível 
para a autorização de residência legal 
permanente, sob uma lei de exceção de 
2009.  Em 2012, ela finalmente recebeu 
o seu Green Card como residente 
permanente legal dos EUA!

—Liz Crean, SNJM

Caminhada de Ressurreição de uma 
Mãe 

Teresa estava no meio da sua 
adolescência, quando ela se casou com 
um homem mais velho, a fim de deixar 
um pai violento, que lhe batia.  Depois 
de dar à luz dois bebés, na sua terceira 
gravidez, ela percebeu que o marido era 
tão violento quanto o seu pai.  Ela levou 
os filhos para a casa bem pequena, da 
sua família, onde quinze pessoas viviam 
juntas numa extrema pobreza.

A sua grande preocupação era o 
sustento para os seus filhos. O que ela 
podia fazer?  Não havia nada disponível.  
Quinze dias depois do nascimento do 
seu terceiro filho, Teresa tomou uma 
decisão dolorosa. Ela deixou seus filhos 
- um recém-nascido - e se juntou a um 
pequeno grupo que estava indo para o 
norte dos EUA, em busca de trabalho.

Logo, ela se viu em Tijuana. Certo 
dia, ao amanhecer, ela começou a 
caminhada a pé através da fronteira 
para chegar a um lugar onde alguém 
iria buscá-los.  Ela caminhou durante 
todo o dia. Teresa havia dado à luz 
recentemente, ela estava exausta. 
Quando chegaram ao lugar, era 
apenas para descobrir “la migra” que os 
esperava.

Eles foram levados de volta para 
a fronteira e voltaram para Tijuana.  
Embora desesperada, Teresa estava 
aliviada, pensando que o sofrimento 
tinha acabado.  No entanto, o líder e o 
grupo decidiram que eles iriam tentar 
outro caminho, na manhã seguinte.

Eles caminharam de novo todo o 
dia e no momento em que chegaram 
ao lugar certo no dia seguinte, seus 
pés estavam sangrando e as unhas dos 
pés quase tinham desaparecido.  Mas 
eles conseguiram.  Ela seria capaz de 
contribuir para o sustento dos seus 
filhos pequenos.

Hoje, Theresa é uma líder e mentora 
para as jovens latinas em Adelante 
Mujeres, uma organização co-fundada 
por Barbara Raymond, SNJM . Adelante 
Mujeres promove a educação integral, 
e o empoderamento para as mulheres 
latinas de baixa renda.

—Barbara Raymond, SNJM

*Fonte: Livro de estatísticas do Mundo – NU, 2013 
‡ Inclui os refugiados internos e a nível internacional

‡
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Ações
A nível Internacional

 � Através do mundo, a migração é profundamente influenciada pela 
economia e pela educação. Caminhar em solidariedade com os 
menos instruídos, e as pessoas que são pobres.

 � Sempre que possível comprar produtos do comércio justo 
(ëquitativo).

 � Parceria com o organismo Catholic Relief Services.
 � Contatar François Crépeau, relator especial da ONU sobre 

os Direitos Humanos dos Migrantes, com relação à situação 
migratória no seu país.

 � Fazer relacionamentos através de toda a Congregação para 
entender melhor a situação da migração. 

 � Monitorar as empresas onde a nossa comunidade investe, e, 
chamá-las a assumirem a sua responsabilidade corporativa.

Brasil
 � Manter-se a par do desenvolvimento relativo à construção da 

Barragem de Monte Belo.
 � Estar informadas sobre os deslocamentos causados pela Copa 

de 2014 e pelas Olimpíadas de 2016. Compartilhar histórias e 
informações recentes com grupos locais, representando migrantes, 
a Rede SNJM de Justiça e Paz, e as Irmãs e Associados participando 
na ONU.

Canadá
 � Parceria com o Conselho Canadense para os Refugiados.
 � Voluntários para acompanhar os refugiados; idioma, educação e 

sistema de apoio.

Lesotho
 � Tomar medidas para apoiar o Centro de Transformação de Recursos 

(CTR) fazer recomendações sobre as barragens, no Lesotho.

Perú
 � Estar atenta e promover o trabalho da Comissão Nacional Católica 

de Imigrantes.
 � Participar no projeto da Rede intercongregacional Kawsay.

Estado Unidos da América

 � Contatar o seu deputado e pedir-lhe para agir em prol de uma 
reforma da imigração justa e compassiva.  Fazer pressão sobre o 
Ministro a respeito daqueles que estão nos centros de detenção.

 � Enviar cartas para o jornal a respeito de uma reforma compreensiva 
da imigração.

O Comitê SNJM sobre a Imigração e Refugiados 
Margaret Ames, SNJMA
Bridgid Baumann, SNJM 
Elizabeth Crean, SNJM
Phyllis Douillard, SNJM
Catherine Ferguson, SNJM
Johanna Jonker, SNJM

Bob Juarez, SNJMA
Terry Lavergne, SNJMA
Aloysia Makoae, SNJM
Mary Ondreyco, SNJM
Janet Walton, SNJM

Coordinadora 
Yvonne Massicotte, SNJM

Pessoas Assessoras
Linda Haydock, SNJM
Mary Rita Rohde, SNJM

Este folheto foi elaborado pelo Centro Intercomunitário de Justiça e Paz, a pedido e com os recursos e apoio do Comitê 
SNJM sobre a Imigração e Refugiados e a Rede SNJM de Justiça e Paz.

Produzido pelo Centro Intercomunitário de Justiça e Paz ▪ 1216 NE 65th St ▪ Seattle WA 98115 ▪ 206.223.1138 ▪ www.ipjc.org

Quem é Quem, Quando as 
Pessoas se deslocam?

Migrantes

Não há definição consensual. Poderiam ser 
incluídas nas idéias seguintes:

 � Pessoas imigrantes que são cidadãos do 
novo país, e no território de outros estados;

 � Pessoas que não têm reconhecimento 
legal dos direitos, no país de acolhimento, 
através do estatuto de refugiado, residente 
permanente ou de um estatuto similar.

Migrantes irregulares, também conhecidos 
como pessoas sem documentos.

Um migrante irregular (ou em situação irregular) 
é uma pessoa que não tem estatuto legal em 
trânsito no país anfitrião. 

Imigrante

Uma pessoa que deixa o seu país para residir 
permanentemente em outro.

(Convenção) dos Refugiados

Pessoa que, em razão do medo de perseguição 
por motivos de raça, religião, nacionalidade, 
pertença a um determinado grupo social ou 
opinião política, está fora do seu país de origem, 
e é incapaz ou não pode valer-se da proteção 
desse país.

Deslocamentos internos—Pessoas que são 
obrigadas a mudar de um lugar para outro

Pessoas deslocadas internamente são forçadas 
ou obrigadas a fugir das suas casas ou locais 
de residência habitual, de costume, a fim de 
evitar os efeitos dos conflitos armados, violência 
generalizada, violações dos direitos humanos, 
ou de catástrofes naturais ou criadas pelo ser 
humano, mas não atravessaram nenhuma 
fronteira internacional reconhecida pelo Estado.

Para definições mais completas, ver www.iom.int

“Todo ser humano tem direito à liberdade de circulação e de permanência dentro dos limites do seu 
próprio país; e, quando há razões justas para isso, o direito de emigrar para outros países e passar a 
viver lá”.

—Pacem In Terris,  João XXIII 1963


