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Mulheres imigrantes venezuelanas no contexto da pandemia da COVID-19 na Política de Assistência Social do município de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul

A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social (SMHDS) de Venâncio Aires, através da Divisão de Acolhimento a Imigrantes é responsável de promover/fomentar o acolhimento e apoio a indivíduos e/ou 
famílias imigrantes residentes no município com base nos princípios da Lei nº 13445/2017 (Lei de Migração).

Histórico do Setor de Acolhimento de 
Imigrantes

 A Divisão está inserida no Departamento de Políticas 
Sociais e Direitos Humanos da SMHDS, surgindo em 
janeiro de 2020, devido a demanda crescente de 
imigrantes venezuelanos que começaram a chegar no 
município através do processo de interiorização. 
Atualmente a Divisão conta com 185 cadastros 
sociofamiliares de imigrantes oriundos de várias 
nacionalidades, destes 55% são homens/crianças/jovens 
e 45% mulheres/crianças/jovens, sendo que 86% destes 
são imigrantes venezuelanos. 
  As famílias migram de Manaus (AM) e Boa Vista (RR) 
para o município de Venâncio Aires(RS). A migração 
decorreu devido um cenário de crise política, econômica, 
social e humanitária vivenciada principalmente na 
Venezuela.
   O trabalho é focado no cadastro sociofamiliar, 
orientações sobre a documentação necessária para a 
inscrição no Cadastro Único, bem como em outros 
programas sociais, encaminhamentos para a rede 
s o c i o a s s i s t e n c i a l ,  p r o m o ç ã o  d a 
regularização/renovação/atualização documental, 
promoção de direitos sociais, combate a todas formas 
d e  d i s c r i m i n a ç ã o ,  p r o m o ç ã o  d e  a ç õ e s  d e 
conscientização da população local acerca da população 
imigrante, entre outras ações que venham a surgir 
conforme necessidade de cada imigrante. A NOB SUAS 
(2012, p.16), estabelece como acolhida “profissional 
conter: a) condições de recepção; b) escuta profissional 
qualificada; c) informação; d) referência; e) concessão 
de benefícios; f) aquisições materiais e sociais; g) 
abordagem em territórios de incidência de situações de 
risco; h) oferta de uma rede de serviços e de locais de 
permanência de indivíduos e famílias sob curta, média e 
longa permanência.”
   Este trabalho é executado em conjunto com ONG’s, 
OSC’s  e  Órgãos  Governament a i s  que  aco lhem 
imigrantes,  a lém da real ização da integração e 
articulação com a rede socioassistencial e as demais 
políticas municipais conforme define os princípios do 
SUAS. 

   Em março de 2020 devido a pandemia mundial do coronavírus as fronteiras do Brasil foram fechadas, sendo assim 
os imigrantes não puderam mais fazer a travessia, o que decorreu significativo sentimento de desespero, solidão e 
tristeza para os que aqui estavam querendo trazer seus familiares, principalmente as mulheres que tiveram que 
deixar seus filhos lá  no país de origem com a esperança de logo os reencontrarem.
“sabe quando vai acabar a pandemia?  Preciso que abra a fronteira, pois tenho que trazer minha filha de 3 anos que 
ficou na Venezuela” (sic)
“minha esposa e outros dois filhos, uma menina de 16 e um menino de 14 anos estão a nossa espera.” (sic)
   No trabalho de acompanhamento familiar que o serviço social realiza foi evidenciado que três gerações femininas 
atravessaram a fronteira: a avó, a filha e a neta. A força da ancestralidade da linhagem feminina, quando não estão 
juntas na travessia, ocasiona tensionamentos familiares, fragilização de vínculos e sentimento de impotência diante 
das situações. O trabalho do Serviço Social no acolhimento tem sido de suma importância para promover a acolhida, 
escuta e o acompanhamento para o fortalecimento dos laços familiares e sociais na defesa de seus direitos.
   Um percentual significativo de imigrantes venezuelanos saíram de Boa Vista (RR)  e chegaram na cidade de Venâncio 
Aires (RS), desde o período que iniciou a pandemia em Roraima. Se deslocaram com a expectativa de melhores 
condições de vida, como por exemplo a inserção no mercado de trabalho, pois naquele estado as condições de  eram 
precárias, sendo que o pagamento era na maioria das vezes feito pela troca por refeições e moradia.
“ trabalhava por prato de comida” (sic)
“quero trabalhar e ser paga com dinheiro, pois tenho que mandar para ajudar minha família que ficou lá na Venezuela” 
(sic)
“ quero conseguir trabalho aqui, para poder trazer minha família da Venezuela”(sic)
   Uma das dificuldades observadas no município foi que as mulheres não puderam buscar alternativas de inserção no 
mercado de trabalho, já que não tinham onde deixar seus filhos, com as escolas fechadas, sendo assim a maioria delas 
se encontrou em situação de desemprego, ocasionando extrema vulnerabilidade social.
“ a pandemia dificultou eu poder trabalhar, meu marido teve que procurar emprego e eu ficar em casa para cuidar 
dos filhos,  com escolas e creches fechadas por causa do corona...” (sic)
   Percebemos também a dificuldade do agendamento junto a Polícia Federal para a regulamentação de documentos, 
mesmo que tal órgão expediu uma nota informando que devido a pandemia os documentos vencidos deveriam ser 
considerados revalidados. Todavia, há uma falta de conhecimento e sensibilização da sociedade qual as instituições 
não aceitam a documentação que os imigrantes são portadores, ocasionando uma maior dificuldade no acesso ao 
mercado de trabalho.
“a empresa não aceitou fazer entrevista comigo, pois meu documento está vencido, nem aceitaram o papel que diz 
que na pandemia ele não vence.” (sic) 
   Identificamos que o impacto da COVID-19, na vida das mulheres imigrantes está mais relacionada com a falta de 
possibilidade de inserção no mercado de trabalho, do que com a preocupação com a saúde; prevenção do contágio. 
Assim construimos estratégias para empoderar estas mulheres no enfrentamento de tais dificuldades.

   Mesmo diante do desafio de não aglomeração 
devido a pandemia, em setembro de 2020 elaboramos 
uma proposta da realização de um Grupo de Mulheres 
Imigrantes, aberto à todas residentes no município, 
com os cuidados necessários de acordo com as 
recomendações de saúde. Tendo como objetivo 
a b o r d a r  t e m a s  r e l a c i o n a d o s  a  q u e s t ã o  d o 
empoderamento da mulher imigrante, bem como 
contribuir para a participação das mulheres nos 
espaços de controle social e fomentar a discussão 
sobre direitos dos imigrantes e aspectos culturais da 
identidade delas. 
  A estratégia de intervenção do grupo decorreu da 
o b s e r v a ç ã o  d e  q u e  a  m a i o r i a  d a s  m u l h e r e s 
apresentavam dificuldade com a língua portuguesa, 
pois no momento da entrevista quem respondia às 
perguntas eram os homens da família, ou seja, não se 
escutava a voz das mulheres, dificultando muitas 
vezes saber a sua opinião e sua colocação diante os 
problemas questionados. 
  A Política de Assistência Social assegura que deve ser 
incentivada as capacidades e habilidades do sujeito 
para o protagonismo de sua cidadania. (NOB SUAS, 
2012). Neste sentido, ressaltamos a importância da 
criação desta Divisão no município e a necessidade 
emergente da consolidação do mesmo com uma Lei 
que preconiza a Política  Municipal de Acolhimento a 
Imigrantes, a fim de podermos garantir a efetivação 
dos direitos desta população.

Desafios devido o contexto da pandemia para as mulheres venezuelanas Estratégia de acolhimento para a mulheres 
imigrantes 

Secretaria Municipal de 
Habitação e 

Desenvolvimento Social 
(SMHDS)

REFERÊNCIAS:
BRASIL. Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Institui a Lei de 
Migração, Brasília, DF, 2017.
BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 
NOB/SUAS. Brasília, 2012.

Autoras:


