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Senador quer lei para
beneficiar refugiados
Ricardo Ferraço é
relator de projeto que
regulamenta acolhida
de imigrantes no País.
Vila Velha já recebeu
99 refugiados em 1 ano

Giovani Pagotto
Rodolpho Paixão

A Comissão de Relações Ex-
teriores do Senado, presidi-
da pelo senador Ricardo

Ferraço (PMDB), vem sendo palco
de um debate intenso sobre os di-
reitos dos imigrantes em território
brasileiro. O Projeto de Lei do Se-
nado 288/2013 pretende regula-

mentar a entrada e permanência
de estrangeiros no Brasil através
da não criminalização da imigra-
ção e da acolhida humanitária de
re f u g i a d o s.

Atualmente, estrangeiros já pos-
suem o direito de usufruir de be-
nefícios sociais do governo fede-
ral, como o Bolsa Família, mas não
existe uma política de acolhida
dessas pessoas no País.

O projeto, de autoria do senador
Aloysio Nunes (PSDB-SP), busca
cobrir defasagem no texto hoje em
vigor e datado do regime militar.

“É um desafio muito antigo que
vem se tornando mais complexo
nos últimos três anos com a vinda
de imigrantes do Haiti, Bolívia, Se-
negal e, mais recentemente, da Sí-
ri a”, afirmou Ricardo Ferraço, re-

lator do projeto.
O senador capixaba ressalta ain-

da a importância de trabalhos fei-
tos na área por instituições priva-
das, mas lembra o dever do Estado.

“É uma situação extraordinária a
dessas instituições que ajudam no
acolhimento dos refugiados. Te-
mos que tornar isso uma prática
efetiva do Estado”, comentou. O
projeto deve ser votado em janeiro.

No Estado, o deputado Marcos
Mansur (PSDB) tentou emplacar
um projeto que criava uma meda-
lha para homenagear ativistas da
causa dos refugiados.

A medalha Mateus Alkhalaf –
nome do bebê de uma refugiada sí-
ria, nascido em Vila Velha – chegou
a ser aprovada na Comissão de
Constituição e Justiça, mas não foi

a plenário e corre o risco de ser ar-
quivada com o fim da legislatura.

A ideia para a criação da meda-
lha surgiu da ONG Mais, que há
um ano trabalha com o recebi-
mento de refugiados, em sua
maioria da Síria. Em um ano de
trabalho, a instituição já ajudou 99
refugiados a conseguir visto.

Segundo o coordenador do pro-
jeto, Diego Militão, 28 anos, a ONG
sediada em Vila Velha é uma ponte
entre refugiados e o governo brasi-
leiro. A instituição acolhe os estran-
geiros e arca com custos de hospe-
dagem, alimentação e retirada de
documentos através de doações.

Muitos refugiados são enviados
para outros estados, onde são inse-
ridos no mercado de trabalho e
ajudados por igrejas evangélicas.
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MEMBROS
DA ONG COM
PARTE DOS
REFUGIADOS
acolhidos pelo
projeto. Os
e s t ra n g e i ro s
vieram para
o Brasil após
fugir da
perseguição
re l i g i o s a
em países
islâmicos.
Projeto de lei
quer dar mais
a ss i s t ê n c i a
a imigrantes

OS REFUGIADOS EM VILA VELHA

Deixou mulher e filha
O empresário Maike*, 37, que

atuava no ramo de cosméticos
na Síria, foi perseguido por ser
católico e teve de deixar o país. A
mulher e duas filhas fugiram pa-
ra um vilarejo, onde esperam
que a ONG levante recursos pa-
ra trazê-las. Está há quase 2 me-
ses no Estado e, se retornar à Sí-
ria, pode ser morto.

Marido foi esquartejado
A professora Elizabeth*, 60, da Síria,

deixou o país e fugiu para a Turquia ao
lado do marido para ficar com a filha
Cristine*. De lá, veio para o Brasil após
o marido voltar à Síria e ser assassina-
do por ser cristão. Descobriu o assas-
sinato por meio de um vizinho, que en-
controu seu marido esquartejado nos
destroços da casa. Está em Vila Velha
por um mês e sabe que, se voltar ao seu
país, será decapitada.

Sonho com turismo
Filha de Elizabeth*, Cristine*,

33, estudava Turismo na Tur-
quia e veio para o Brasil após o
pai ser morto na Síria. Sabendo
falar seis línguas, inclusive o
português, ela quer fazer mes-
trado, abrir uma agência de via-
gens e realizar o sonho de traba-
lhar com turismo, área que estu-
dou na Turquia.

Fugido do Paquistão
Salivas*, 37, veio do Paquistão há

dois meses. No Oriente Médio, era
professor de Inglês e lecionava sobre o
catolicismo. Após denúncias, foi per-
seguido por blasfêmia ao Estado Islâ-
mico por propagar o catolicismo. Dei-
xou a mulher e três filhos, um deles
que nasceu quando ele já estava em
solo capixaba. Atualmente, aguarda o
visto de refugiado e dinheiro para tra-
zer o restante de sua família.

I m i g ra n t e s
recebem ajuda
psicológica
e burocrática

Atualmente com 14 refugiados –
13 da Síria e um do Paquistão –, a
ONG Mais, sediada em Vila Velha,
atua em áreas de conflitos. No Es-
tado, os imigrantes recebem ajuda
psicológica, moradia, alimentação
e ajuda burocrática para conseguir
o visto.

O projeto atua com igrejas evan-
gélicas espalhadas pelo mundo,
que indicam os refugiados que são
trazidos para o Espírito Santo.

“Em média, um refugiado fica
conosco por uns dois a três meses
e em seguida é adotado por algu-
ma instituição ou igreja. Essa igre-
ja precisa dar casa, comida e arru-
mar emprego para pelo menos
uma pessoa”, contou o coordena-
dor da ONG, Diego Militão.

Segundo ele, a instituição arca
com todos os custos através de
doações e espera pela parceria de
igrejas capixabas.

“Até hoje, só um refugiado ficou
aqui, pois sentimos que ele seria
útil trabalhando para nós. O res-
tante vai para outros estados. Para
ficar é preciso que alguma igreja
queira adotá-los e tem custos com
moradia, alimentação e emprego.”

A maioria dos refugiados que es-
tá na ONG sofreu perseguição reli-
giosa por ser cristão. Eles mora-
vam em países islâmicos que não
aceitam o cristianismo.

D I EG O é coordenador da ONG

SAIBA MAIS

Como chegam a Vila Velha
> A ONG Mais ajuda refugiados atua há

um ano e tem parcerias com igrejas
pelo mundo.

> AS IGREJAS em áreas de conflito ma-
peiam os possíveis refugiados e indi-
cam para o projeto.

> SEDIADA em Vila Velha, a ONG envia
dinheiro para as passagens e traz os
refugiados para São Paulo e, em se-
guida, para o Espírito Santo.

> EM VILA VELHA recebem moradia,
alimentação, apoio psicológico e su-
porte burocrático para conseguir o
visto de refugiado dado pelo governo
b ra s i l e i r o .

> EM CASOS que demoram mais, a orga-
nização não governamental ajuda pa-
ra que o refugiado consiga emprego.

> APÓS A CONQUISTA do visto, os refu-
giados são “adotados ” por igrejas
pelo Brasil que oferecem moradia,
alimentação e emprego para pelo
menos uma pessoa da família imi-
g ra n t e .

OBS.: * Os refugiados usam nomes fictícios por questão de segurança.


