
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2019.

Cara Rita e Direção da Escola Sá Pereira,

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para os Refugiados
(Acnur), mais de 4 milhões de venezuelanos já deixaram seu país por causa da
crise política e econômica. Deste número, 2,4 milhões estão em países da 
América Latina e Caribe. Dos que cruzaram a fronteira para o Brasil, em 
Roraima, de 2015 até janeiro de 2019, mais de 85 mil procuraram a Polícia 
Federal brasileira para solicitação de refúgio no nosso país.

Hoje, entram, diariamente, pela fronteira brasileira em Pacaraima, entre 
600 e 700 pessoas. Em muitos casos, são famílias inteiras que se deslocam 
juntas e chegam sem dinheiro, pouca ou quase nada de roupa e sem 
perspectiva de lar e trabalho. São idosos, mulheres grávidas, recém-nascidos e
muitas, muitas crianças. A grande maioria fica nas ruas ou, quando consegue 
vaga, vai para algum abrigo. 

Em casos de vulnerabilidade como este, é imensa também a quantidade
de crianças e adolescentes desacompanhados de parentes. De acordo com a 
Defensoria Pública da União (DPU), no período entre junho de 2018 e 2019, 
quase 400 crianças venezuelanas chegaram ao Brasil totalmente sozinhas. 
Outras 1.499 vieram separadas dos pais e 1.701 com documentação 
incompleta. 

Desde março de 2018, o Brasil passou a dar uma resposta à migração 
venezuelana, através da chamada Operação Acolhida, uma força-tarefa 
humanitária composta por Forças Armadas Brasileiras, agências da ONU, 
instituições representativas da sociedade civil, ONGs nacionais e 
internacionais.

Uma das ONGs nacionais instaladas em Pacaraima chama-se “AME – 
Ação Movida pela Esperança”. Sua presença é de grande relevância, uma vez 
que se coloca como uma mão sempre estendida para o acolhimento dos mais 
vulneráveis, aliviando o BV8, o espaço de alojamento anexo à base da 
Operação Acolhida na fronteira. Além de pernoite, alimentação, a AME oferece 
aulas de Português e outras atividades que reafirmam a identidade cultural dos 
que ali passam. Todo este trabalho é realizado por voluntários. 

A ONG ainda não conta com grandes parceiros para implementação de 
projetos. Apesar das dificuldades, em outubro deste ano, a AME inaugurou 
uma brinquedoteca para atender crianças venezuelanas e brasileiras, com 
idade entre 0 e 12 anos. Porém, necessita de doações para desenvolver este 
projeto. 



Para auxiliar neste lindo trabalho de amor, realizarei uma campanha 
durante o mês de novembro chamada “Brinquedoteca Solidária”. O objetivo é a
arrecadação de brinquedos para o natal das crianças migrantes e refugiadas 
que passam pela AME. 

A iniciativa se dá a partir de um pedido da minha amiga Adriana Sangalli,
que foi a minha parceira para promover o evento da Cruz Vermelha e dos 
refugiados aqui na escola, em 2016. Ela retornou recentemente ao Rio de 
Janeiro, após atuar durante 11 meses como voluntária em Roraima. Ela foi 
jornalista colaboradora no Centro de Migrações e Direitos Humanos em Boa 
Vista, instituição parceira da Operação Acolhida, e atuou entre a capital e a 
fronteira. Agora, mesmo à distância, segue colaborando com a Operação 
Acolhida.

Ela voltou para o Rio de Janeiro comprometida com o trabalho da AME, 
e está solicitando meu apoio para coletar doações para a brinquedoteca. Desse
modo, estendo o pedido à Escola Sá Pereira para que abrace a campanha da 
seguinte maneira: 

a) como a escola não possui muito espaço para arrecadar, poderíamos deixar 
uma caixa para as doações (como fizemos em 2016, arrecadando roupas para 
refugiados), e me responsabilizo por de tempos em tempos, esvaziar a caixa e 
trazer os brinquedos para a minha casa;

b) a licença para eu passar nas salas informando os alunos sobre a campanha,
e colar papéis nas salas (no lugar em que colam os papéis anunciando os cine 
debates);

c) disponibilizar as doações até o dia 30/11, considerando que as Forças 
Armadas deverão coletar os materiais e encaminhar para Pacaraima no início 
de dezembro.

Espero a consideração e o apoio da escola nesta missão. Acredito que a
campanha tem a ver com o projeto pedagógico da escola em Educação em 
Direitos Humanos. Esta é uma ação nobre que pode refletir em bons frutos 
para a escola e seus alunos.

Grata pela atenção,
Juliana Janot


