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Treinamento de patrocinadores para o 

Programa de Patrocínio Comunitário “Somos”, 

em Tudela, na Espanha 

 
Aproximadamente 20 voluntários e profissionais do 

Programa de Patrocínio Comunitário de Navarra 

receberam treinamento entre 22 e 25 de março. O 

curso foi ministrado ao longo dos quatro dias pela 

GRSI e dois representantes da sociedade civil 

espanhola e argentina para um público formado 

por patrocinadores, agentes governamentais e 

pessoal da sociedade civil. O treinamento foi 

conduzido em preparação para a chegada dos 

primeiros participantes do programa, a qual está 

planejada para o mês de abril. A iniciativa “Somos” 

tem como objetivo receber duas famílias de 

refugiados na cidade de Tudela, em Navarra, por 

intermédio do patrocínio comunitário. A iniciativa 

faz de Navarra a terceira região a implementar um 

programa de patrocínio comunitário na Espanha. A 

Direção Geral de Políticas Migratórias de Navarra diz 

que o patrocínio comunitário “transforma a 

comunidade em uma agenda ativa de recepção, 

acompanhamento e inclusão” e é “uma maneira 

efetiva de canalizar a solidariedade da sociedade 

navarrense”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Depois que tentei esquiar, tudo mudou”, diz o 

primeiro refugiado sírio no Canadá a receber 

certificado de instrutor de esqui 

 
(Foto pré-covid) Ghaibour com sua patrocinadora Laurie 

Cooper, que recebeu o Prêmio de Direitos Humanos da MOSAIC 

em 2020 

Um imigrante recebido no Canadá por meio do 

patrocínio comunitário descobriu a paixão pelo 

esqui e se tornou o primeiro refugiado sírio no país a 

receber a certificação de instrutor, de acordo com 

a Aliança Canadense de Instrutores de Esqui.  

Murhaf Ghaibour estava em dúvida quando tentou 

esquiar pela primeira vez em Whistler, na Colúmbia 

Britânica. Ele nunca tinha praticado o esporte antes 

de janeiro de 2019. “Eu não posso viver em nenhum 

outro lugar”, diz Ghaibour, que considerou se mudar 

para outra cidade antes de descobrir a paixão pelo 

esqui. “Depois que tentei esquiar, tudo mudou.” 

 

Aprendendo com a experiência de Canadá e 

Japão: rumo à aceitação e à diversidade de 

refugiados e migrantes 

 
No dia 3 de março, a Embaixada do Canadá no 

Japão e o escritório local da ACNUR organizaram 

Veja a Iniciativa Global de Patrocínio de 

Refugiados no Twitter! 

Siga a @theGRSI no Twitter para receber mais 

atualizações sobre o  #communitysponsorship 

(patrocínio comunitário) 

 

https://www.piquenewsmagazine.com/local-news/after-i-tried-skiing-everything-changed-3511059
https://www.piquenewsmagazine.com/local-news/after-i-tried-skiing-everything-changed-3511059
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conjuntamente um evento sobre o reassentamento 

de refugiados nos dois países. Os participantes do 

encontro discutiram os desafios enfrentados pelos 

refugiados e migrantes e suas possíveis soluções. A 

diretora da Central de Refugiados da Universidade 

de Ottawa, Jennifer Bond, salientou a importância 

do engajamento dos cidadãos no reassentamento 

e na integração. Outros participantes destacaram a 

importância da colaboração entre os setores 

público e privado para uma integração de sucesso. 

Os participantes também tiveram a oportunidade 

de ouvir organizações de apoio ao reassentamento 

no Japão e conhecer o seu trabalho e experiências 

na área.  

 

Concerto pela Esperança: uma noite com 

músicos sírios no Reino Unido 
Um espetáculo especial on-line no dia 23 de março 

no Reino Unido foi realizado para mostrar como o 

patrocínio comunitário é uma oportunidade para o 

enriquecimento das comunidades. Organizado 

pela UK Welcomes Refugees, o espetáculo deu 

destaque à música da Síria e contou com músicos 

do país reassentados no Reino Unido, além de 

relatos de pessoas envolvidas com o patrocínio. A 

entidade espera promover a conscientização 

acerca do patrocínio comunitário e celebrar o 

papel das comunidades na recepção dos 

refugiados.  

 

Residentes de Comox Valley, no Canadá, 

caminham para arrecadar dinheiro a fim de 

levar família síria para a Irlanda 

 
O grupo Patrocínio Comunitário Cléire, de Cape 

Clear, na Irlanda, está trabalhando para arrecadar 

os fundos necessários para patrocinar uma família 

da Síria. Moradores da cidade irlandesa contaram 

com a ajuda de amigos em Comox Valley, na 

Colúmbia Britânica, no Canadá, para uma 

caminhada virtual de cinco mil quilômetros. Depois 

de completarem a distância inicial, os participantes 

concordaram em percorrer mais cinco mil 

quilômetros como representação de uma viagem 

de ida e volta de Cape Clear até Damasco. A 

equipe formada por participantes das províncias 

canadenses de Alberta, Colúmbia Britânica e 

Ontário recebeu o nome de Canadian Capers para 

realizar as caminhadas semanais juntamente com 

os colegas da Irlanda.  

Cape Clear é a primeira ilha irlandesa a ser aceita 

como destino para refugiados patrocinados, e a 

comunidade está ansiosa para receber uma família 

ainda este ano.  
 

Último grupo de refugiados chega à Itália por 

meio do corredor humanitário estabelecido 

entre igrejas e o governo italiano em 2016 
Oito refugiados sírios provenientes do Líbano 

chegaram a Roma em 29 de março. A diretora de 

políticas migratórias da Comunidade de Sant'Egidio, 

Daniela Pompei, explicou que se trata do último 

grupo referente ao protocolo assinado entre a 

Comunidade de Sant'Egidio, a Federação de 

Igrejas Protestantes (FEP) e o governo italiano. 

“Desde 2016, um total de 2.024 refugiados chegou 

do Líbano através dos corredores humanitários 

destes dois protocolos assinados com a FEP”, disse 

Pompei. A iniciativa dos corredores humanitários 

prestou assistência a refugiados vulneráveis —tais 

como mães solteiras e aqueles com problemas de 

saúde— que foram identificados em países 

hospedeiros como o Líbano. Assim que chegaram à 

Itália, os refugiados receberam seis meses de 

moradia, um estipêndio para alimentação, curso de 

italiano, apoio psicológico e assistência jurídica, 

enquanto voluntários locais e membros das igrejas 

ajudaram com necessidades como a matrícula de 

crianças nas escolas e aconselhamento profissional. 

 

 
 

 

 
 

O gue é a GRSI? 
 

A Iniciativa Global de Patrocínio para Refugiados é 

uma parceria de seis organizações - o Governo do 

Canadá, o ACNUR, Open Society Foundations, a 

Giustra Foundation, a The Shapiro Foundation e a 

University of Ottawa. A iniciativa tem como 

objetivo ajudar outros países a estabelecerem seus 

próprios programas de patrocínio de refugiados 

com base na comunidade, fortalecerem 

comunidades locais e melhorarem a narrativa 

sobre refugiados durante o processo. 
 

ASSINE      GRSI ON-LINE      ENTRE EM CONTATO 

 

https://www.unhcr.org/jp/33161-ws-210325.html
https://www.indcatholicnews.com/news/41811
https://www.comoxvalleyrecord.com/community/comox-valley-walkers-raising-money-to-bring-syrian-family-to-ireland/
https://www.infomigrants.net/en/post/31230/eight-syrians-in-italy-with-humanitarian-corridors?cmid=b72acce0-7243-408e-8b05-bf3f85b828c0
https://www.infomigrants.net/en/post/31230/eight-syrians-in-italy-with-humanitarian-corridors?cmid=b72acce0-7243-408e-8b05-bf3f85b828c0
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/pt
http://www.refugeesponsorship.org/#contact

