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O GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE apoia e incentiva 
o empoderamento econômico de refugiados e imigrantes por meio de sua 
inserção no mercado de trabalho. 

Por isso, em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil,  pela segunda 
vez reunimos profissionais da área de Gestão de Pessoas e organizações 
sociais que trabalham com pessoas em situação de refúgio com o objetivo 
de conhecer um pouco mais sobre a questão e entender como podemos 
contribuir com a inserção deste público no mercado de trabalho.

Desse modo, engajamos cada vez mais empresas na construção de um 
país mais plural e acolhedor, ampliando a experiência bem-sucedida que 
vem sendo desenvolvida com nossa Gente de Valor, como os colaboradores     
do GRUPO são chamados.

Conheça as organizações 
sociais que contribuem 
com a causa:

Atua no processo de integração local 
de refugiados, solicitantes de refúgio e 
pessoas em situação análoga ao refúgio. 
Para tal, oferece aulas de português, 
atendimento psicológico, qualificação 
profissional e auxilia na inserção no 
mercado de trabalho. Gerencia dois 
serviços que são prestados pelos 
refugiados, gerando renda a muitos deles.

Local: Avenida São João, 313                    
11º andar - Centro
Site: www.adus.org.br
E-mail: adus@adus.org.br

Trabalha para dar voz, visibilidade e 
dignidade ao enorme contingente de 
refugiados do Brasil. O movimento tem 
alguns espaços virtuais, como um portal, 
uma página no Facebook e um perfil no 
Instagram, com o objetivo de obter apoio 
e divulgar mais amplamente a bandeira 
do movimento – “O Preconceito Acaba 
Quando A Compreensão Começa”. 

Site: www.estourefugiado.com.br
Facebook: www.facebook.com/
estourefugiado
E-mail: contato@estourefugiado.com.br
Contato: (11) 3063-5692

www.estourefugiado.com.br

Membro da Rede Cáritas Internacional, 
a Cáritas Brasileira é uma rede solidária 
de mais de 15 mil agentes, a maioria 



Organização sem fins lucrativos que 
capacita e emprega refugiados como 
professores de idioma e cultura. Tem 
o objetivo de ser um ponto inicial de 
inserção no mercado de trabalho por meio 
do intercâmbio cultural entre o refugiado 
e a sociedade brasileira, rompendo 
preconceitos durante o processo.

Site: www.abracocultural.com.br
E-mail: contato@abracocultural.com.br
Contato: (11) 99138-9220

Atende mensalmente 1.300 refugiados 
de 45 nacionalidades, trabalhando 
sua inserção no mercado de trabalho. 
Promove cursos gratuitos de português e 
cultura brasileira e oferece alimentação, 
transporte e assistência social. Também 
organiza aulas de francês, árabe, inglês, 
espanhol, cultura africana, árabe, sul-
americana e haitiana, ministradas pelos 
refugiados.

Local: Rua Baronesa de Itu, 639           
Santa Cecília/SP 
Site: www.bibliaspa.org ou                   
www.apoia.se/bibliaspa
Facebook: www.facebook.com/BibliASPA
Instagram: BibliASPA
Twitter: BibliASPA
Contato: (11) 99609-3188

Organização sem fins lucrativos, criada em 
2015 para integrar socioeconomicamente 
refugiados e imigrantes a partir da 
divulgação de suas culturas. Ajuda a 
colocar em prática projetos que gerem 
renda, a fim de possibilitar uma vida 
mais autônoma em nosso país. Dessa 
forma, enriquece a cultura local com as 
peculiaridades da cultura estrangeira.

Site: www.migraflix.com 
E-mail: support@migraflix.com
Fabebook: facebook.com/migraflix

O Programa de Apoio para a 
Recolocação dos Refugiados (PARR) 
é um projeto pioneiro no Brasil e no 
mundo. Tem a missão de auxiliar os 
refugiados e solicitantes de refúgio na 
busca pela recolocação no mercado de 
trabalho, fazendo a ponte entre eles e as 
empresas que os possam contratar. 

Site: www.refugiadosnobrasil.com.br
E-mail: parr@endoc.com
Contato: (11) 4873-6363

voluntária, com ação em 450 municípios 
de todo o país. Nos últimos 10 anos, 
auxiliou mais de 300 mil famílias da 
base da pirâmide, com iniciativas 
de Economia Solidária, Segurança 
Alimentar e Nutricional, Fundos 
Solidários, entre outras.

Site: caritas.org.br
E-mail: caritas@caritas.org.br
Contato: (11) 4873-6363
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