


A SIETAR BRASIL reúne profissionais 
de DIVERSAS ORIGENS que 

compartilham um interesse comum: 
a facilitação do DIÁLOGO entre 
povos de diversas CULTURAS e 

entres diferentes grupos sociais no 
Brasil, o desenvolvimento de 

valores, habilidades e 
conhecimento que encorajem este 

diálogo, sensibilizando a opinião 
pública, as instituições e as 

empresas sobre a importância da 
aprendizagem cultural. A SIETAR 

BRASIL trabalha pela eliminação de 
todo tipo de PRECONCEITO.  

SIETAR BRASIL – SOCIETY FOR 

INTERCULTURAL EDUCATION, TRAINING 

AND RESEARCH 

http://www.sietar.com.br 



https://www.youtube.com/watch?v=XL8pDRgzj4k 

https://www.youtube.com/watch?v=XL8pDRgzj4k


• 1.4 milhão de migrantes - 1% da população brasileira 

• Concentrados na região sudeste (66.4%), maioria homens (54%) entre 20 e 39 

anos de idade  

• Estima-se que em 2015 a população total de haitianos no Brasil é 50 mil  

 

 

 

 

Fonte: CONECTAS 2014 

MIGRAÇÃO NO BRASIL 



• Congregação de scalabrinianos (Missionários de São Carlos), Presente em 

33 países  

• Missão – acolher os migrantes, os imigrantes e os refugiados, entendendo a 

história, respeitando a identidade, visando a integração e o protagonismo de 

cada um deles no novo contexto social 

• Casa do Migrante, Pastoral, Centro de Estudos Migratórios, Eixo de Trabalho  

 

MISSÃO PAZ 



• Em 2014 ~10 mil imigrantes foram atendidos na MP  

• Em 2014 foram contratados 2739 imigrantes pela mediação da 

MP 

 

Fonte: Missão Paz 

MISSÃO PAZ E IMIGRANTES 2014 



 

DESAFIO MISSÃO PAZ 2015  



• Casa do Migrante tem capacidade de acolher 110 pessoas 

• Caso não haja mais lugar lá, pode-se ficar nos primeiros dias: no pátio da MP, 

corredores e auditório (mantas e colchões)  

• Na CM os imigrantes têm direito a café da manhã e jantar  

• Caso não haja espaço nem na CM nem na MP, os imigrantes são direcionados 

para outras instituições de acolhimento de imigrantes (ex. CIC – Centro de 

Integração da Cidadania do Imigrante, Caritas, etc) 

 

IMIGRANTES NA MISSÃO PAZ 



• Incentivar e facilitar a integração com a sociedade brasileira através de treinamentos 

interculturais customizados para os imigrantes e equipe da Missão Paz – são oferecidos 

treinamentos semanais nos idiomas francês, inglês e espanhol além de treinamento 

intercultural para toda a equipe que trabalha na Missão Paz. 

• Aliviar as dificuldades psicológicas da emigração (falando o idioma deles, falando 

abertamente sobre os desafios da emigração, explicando a base da cultura brasileira - 

foco no comportamento) 

• Auxiliar a contratação dos migrantes proporcionando esclarecimento e incentivo sobre 

conflitos culturais no ambiente de trabalho para os emigrantes assim como para o 

empresariado. 

 

SIETAR BRASIL: OBJETIVOS 











SIETAR BRASIL: NECESSIDADES 2015 
 

• Oportunidades para esclarecimento da população em relação à questão do 
migrante no Brasil 

 

• Oportunidades para esclarecimento junto ao empresariado sobre as questões dos 
migrantes e incentivo à contratação desses 

 

• Recursos para desenvolvimento de treinamento intercultural e material de 
treinamento customizado para público Migrante: R$10.000,00 

 

• Recurso para alimentação dos participantes durante o treinamento intercultural: 
R$300,00 por treinamento 

 

• Recurso para contratação de pelo menos 1(um) Haitiano (fluente em português) 
para acompanhar todos os processos da Missão Paz. A Sietar Brasil se 
compromete com a formação dessa pessoa como “treinador intercultural”: 
R$1.000,00 (mês) + auxílio moradia + benefícios 

 

• Recurso para retenção de voluntários existentes: R$1.000,00 (mês) 

 

• Aumentar número de treinamentos ministrados 
 

 

 

 

 


