




MIGREAFETOS SP:
As linhas e as costuras da vida

de mulheres migrantes

REALIZAÇÃO PARCERIA APOIO



Católicas pelo Direito de Decidir, 2022
Coordenação de Projeto: Tabata Tesser
Organização: Tabata Tesser e Isadora Faria
Editoração, textos e fotogra�ias: Isadora Faria
Projeto grá�ico e diagramação: Leandro Noronha da Fonseca

Católicas pelo Direito de Decidir
Rua Martiniano de Carvalho, 71 - Casa 11 - Bela Vista
CEP: 01321-001 - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3541-3476
www.catolicas.org.br
comunicacao@catolicas.org.br



MIGREAFETOS SP:
As linhas e as costuras da vida

de mulheres migrantes

Organização:
Isadora Faria
Tabata Tesser



Elia Quenta, 
boliviana, em uma 
atividade da turma 
de Fortalecimento 
Econômico.



SUMÁRIO

Apresentação ........................................................................................................ 05
Prefácio ................................................................................................................... 08 

As líderes
Celina, a revolucionária ..................................................................................................... 11
Luxys, la mujer virtuosa .................................................................................................... 15
Filomena, uma líder nata .................................................................................................. 21

A costura como porta de entrada para as bolivianas
Laura: Entre amigas, mais acolhimento e mais força ............................................ 26
Jaquelin: A verdadeira essência nunca morre ......................................................... 31
Elena: Lar é onde o coração escolhe �icar .................................................................. 35
Arody no país da Tropicália ............................................................................................. 39

O presente e o futuro
Yeseni Keila: Em busca de um sonho ........................................................................... 45
Hectamary: A Fé move montanhas ............................................................................... 48
Paulina: Aquele brilho no olho e uma vida inteira pela frente .......................... 50

Galeria de fotos ..................................................................................................... 52



Filomena Elvira Bustillos Laime, 
boliviana, em atividade da turma 
de Fortalecimento Emocional.



 Desde a Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em 1995 na cidade de 
Pequim, observamos o reconhecimento dos Direitos Humanos das meninas e mulheres ao 
redor do mundo. No início do milênio vimos ascender importantes discussões sobre o papel 
social e político das mulheres em reivindicações por melhores salários, dignidade e autono-
mia. O MigreAfetos SP é um projeto viabilizado na esfera do Estado de São Paulo, com 
objetivo de acolher e ouvir mulheres migrantes. O projeto nasce de uma inquietação de 
cuidar das mulheres que vivem às margens da sociedade, mesmo após diversos marcos 
internacionais de ampliação de direitos.
 De acordo o relatório do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra) 
entre 2011 a 2021, 297.712 mil imigrantes ingressaram com refúgio no Brasil. No �im de  
2021 havia cerca de 60 mil pessoas refugiadas, sendo que, desse total, 46,3% eram mulhe-
res. Há alguns anos, a capital paulista institucionalizou uma Coordenação de Políticas para 
Migrantes (CPMig), no âmbito da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 
(SMDHC), com o entendimento de criar políticas públicas para a população imigrante que 
vive em São Paulo, desatrelando o tema da segurança nacional e o incorporando ao de Direi-
tos Humanos e reconhecendo as múltiplas vulnerabilidades que atravessam essa população.
 O MigreAfetos SP buscou sensibilizar, por meio de o�icinas temáticas de acolhimen-
to e autocuidado, os direitos das mulheres migrantes com o objetivo de conectar, transfor-
mar, fortalecer e humanizar suas vivências. Os movimentos migratórios são resultados de 
intensas vulnerabilidades sociais e estão presentes no território paulista. A xenofobia existe 
e muitas ainda enfrentam o tratamento desumano. A partir de escutas coletivas, visamos 
combater as práticas xenofóbicas no intuito de reconhecer as mulheres que deslocam seus 
corpos em diferentes territórios.
 Apesar de uma série de adversidades sociais, também há diversas potências 
presentes. Estas foram evidenciadas com as o�icinas do MigreAfetos SP, facilitadas pelo 
FICAS, organização parceira que trabalha com migração e refúgio. Dois grupos formativos 

foram criados para viabilizar a participação das mulheres migrantes: o de fortalecimento 
emocional e o de fortalecimento de vínculos. As 18 o�icinas foram realizadas no formato 
híbrido (virtual e presencial) tiveram foco na troca de experiências entre diferentes nacio-
nalidades e no trabalho da auto-estima, dos valores e dos afetos de cada uma.
 O MigreAfetos SP também contou com a elaboração deste fotolivro através da 
metodologia de história oral. Com editoração de Isadora Faria, a obra aborda vivências e 
potências das mulheres participantes das o�icinas, cuja realidade social é muitas vezes 
reduzida a números. Para nós, é profundamente relevante descrever e contar a história 
das mulheres migrantes a partir das suas particulares sensações e emancipadoras vivên-
cias.
 Também foi objetivo do projeto MigreAfetos SP fazer valer a Lei nº 16.478, de São 
Paulo, que versa sobre a Política Migratória da Cidade e determina que as políticas locais 
devem respeitar as especi�icidades de gênero, raça, etnia, orientação sexual, idade, religião 
e de�iciência. Os lugares historicamente destinados às mulheres são solitários. Romper 
com isso passa pelo estímulo de espaços de trocas, formação, conscientização e fortaleci-
mento coletivo, enquanto estratégia de potencializar suas existências. 
 O projeto só foi possível pela visão de transformação social que acreditamos e que 
exige a mudança no olhar de toda a sociedade. Católicas pelo Direito de Decidir, FICAS e a 
Secretaria da Justiça e Cidadania reconhecem a urgência de ampliar ações desse tipo para 
outras regiões do Estado de São Paulo, tendo em vista a importância de enxergar as ques-
tões de território, gênero e migração.
 Neste fotolivro você encontrará histórias de mulheres migrantes, contadas por 
elas próprias durante as o�icinas. São histórias repletas de lutas, sonhos e afetos. Boa 
leitura!

Católicas pelo Direito de Decidir
Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo

FICAS
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Prefácio

 O caminho se faz ao caminhar, essa é uma frase cheia de sentido para centenas de 

pessoas que todos os dias saem do seu país em busca de novos caminhos, independente da 

razão desse caminhar.

 Na maioria das vezes, as mulheres migrantes, em situação de refúgio e apátridas, 

chegam nas o�icinas de formação tímidas, a�inal, tudo é diferente, em especial a língua e a 

cultura. Existe o medo de errar e de ser ‘expulsa’ do país, mas por outro lado existe a 

coragem e o sonho de uma vida melhor. A xenofobia é uma constante, assim como o desco-

nhecimento dos seus direitos como mulher migrante.

 Aos poucos vão se soltando, trazem curiosidades sobre a comida na sua terra, 

enquanto experimentam com um sorriso no rosto uma fruta brasileira que não conheciam. 

Trazem uma canção, todas cantam juntas. A emoção de fazer parte, de se sentir parte e de 

formar uma rede de apoio com outras mulheres de diferentes nacionalidades que viveram a 

aventura de sair de suas terras, com seus medos e com suas coragens, está estampada nos 

seus olhos marejados.

 Como traz Paulo Freire, ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a 

fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar – que 

a caminhada dessas mulheres, apresentada aqui nas suas histórias de vida, nos inspire a 

construir com elas um caminho mais humano, mais afetivo e mais justo. Boa leitura!

FICAS
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AS
LÍDERES

Trabalho em equipe da turma 
de Fortalecimento Econômico.



Celina Martinez, 55 anos, 
natural de Los Teques, Venezuela



Celina, a revolucionária
   
 Filha, irmã, esposa, mãe de cinco �ilhos, avó de quinze netos, assisten-
te social, ativista, militante, traidora da pátria, chegando à exilada política. A 
carga que Celina Del Valle acumulou durante a sua trajetória é surpreen-
dentemente forte. A�inal, somente uma mulher com tamanha força é capaz 
de seguir o seu caminho com a cabeça erguida, em meio a tantas represálias, 
como Celina fez e faz até hoje.   
 Por volta do ano de 2003, quando ainda trabalhava como assistente 
social em seu país, na Venezuela, Celina assinou a Lista Tascon, se posicio-
nando a favor da destituição do então presidente Hugo Chávez. No entanto, 
essa lista é usada pelo governo venezuelano para perseguir e discriminar 
quem é contra Chávez. O resultado disso foram anos e anos sem conseguir 
um emprego formal e digno para sobreviver na sua terra natal. 
 Já esgotada de tanta miséria e perseguição política, se vendo sem 
nenhuma chance de prosperar, ela toma a decisão de deixar seu país. Sua 
jornada como migrante teve início em 2018, viajando por dois dias para atra-
vessar a fronteira do Brasil, com destino a Boa Vista, capital do estado de 
Roraima. Foi com mais dois amigos trabalhar em uma fazenda. Mas, chegan-
do até o local, já não havia mais vagas disponíveis. Celina e seus amigos esta-
vam certos de que iriam conseguir esse emprego e não tinham um plano B. 
Por essa infelicidade do destino, não havia nem dinheiro para pagar uma 

passagem de volta e eles acabaram �icando em situação de rua por uma 
semana. 
 Com muito custo, Celina conseguiu um trabalho em uma padaria da 
cidade, onde os patrões lhe deram abrigo e comida. Provisoriamente, foi a 
melhor solução e ela permaneceu nesse emprego por algumas semanas. 
Um certo dia, ela recebe uma ligação do seu �ilho dizendo que estava indo 
para São Paulo a trabalho e gostaria que ela fosse também. Sua resposta, de 
imediato, foi: “yo voy”! A partir desse momento, Celina começa uma longa 
jornada pelo Brasil atrás de oportunidades de trabalho. Onde e quando as 
portas se abriam ela prontamente dizia “yo voy”. Nesse período ela traba-
lhou como catadora de lixo para reciclagem, auxiliar em uma o�icina de 
artesanato, entre outros empregos que iam surgindo até chegar a pande-
mia de Covid-19, em março de 2020. A situação �icou mais di�ícil.  
 Celina passou por mais um período tortuoso. Sem emprego e sem 
condições de pagar uma moradia, ela morou um tempo da pandemia em 
um abrigo para refugiados. Foi o que a manteve em segurança até conse-
guir ir para a capital paulista morar com a sua �ilha. Restabelecida emocio-
nalmente, Celina junta suas forças e sua vontade de viver para voltar a 
trabalhar, e ir em busca do seu grande objetivo desde quando decidiu vir 
para o Brasil: ter uma vida digna e livre. 
 Após esse momento intenso da pandemia, ela conseguiu um empre-
go de doméstica em uma casa no litoral norte de São Paulo. Nas suas folgas, 

ela retorna para a capital, onde hoje divide um apartamento com sua amiga 
venezuelana, Yaritza. Bons ventos estão soprando para a nossa amiga Celina, 
e um futuro próximo com mais tranquilidade e oportunidades de uma vida 
estável, como ela deseja, certamente irão chegar. Ela sabe e acredita nisso. E 
apesar de tantas adversidades ela não perde a esperança, nem o seu espírito 
guerreiro e desa�iador. 
 Mesmo morando próximo aos seus �ilhos, Celina sente muita saudade 
da sua mãe, que ainda vive na Venezuela. Contudo, voltar não é uma opção, 
pois seu nome ainda continua na Lista Tascon. Quando perguntada se ela 
gostaria de atuar na sua pro�issão, como assistente social, aqui no Brasil, ela 
diz que não. E declara que a sua pro�issão está em seu sentimento, em seu 
coração. “Não está no diploma, no doutorado. Eu já não exercia a minha 
pro�issão no meu país, agora em um país estrangeiro, com outras leis, é 
ainda mais di�ícil de atuar. Então, eu vou procurar outras coisas, onde tiver 
oportunidade para mim”.
 De toda forma, a assistência social está dentro dela, em sua essência. 
Onde quer que ela esteja, luta pelos seus direitos e para ajudar as pessoas à 
sua volta. Não obstante da sua personalidade, a frase que ela acha mais 
importante é a do revolucionário Simón Bolívar, seu conterrâneo, que diz: 
“Um povo ignorante é instrumento cego de sua própria destruição”. 
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diz que não. E declara que a sua pro�issão está em seu sentimento, em seu 
coração. “Não está no diploma, no doutorado. Eu já não exercia a minha 
pro�issão no meu país, agora em um país estrangeiro, com outras leis, é 
ainda mais di�ícil de atuar. Então, eu vou procurar outras coisas, onde tiver 
oportunidade para mim”.
 De toda forma, a assistência social está dentro dela, em sua essência. 
Onde quer que ela esteja, luta pelos seus direitos e para ajudar as pessoas à 
sua volta. Não obstante da sua personalidade, a frase que ela acha mais 
importante é a do revolucionário Simón Bolívar, seu conterrâneo, que diz: 
“Um povo ignorante é instrumento cego de sua própria destruição”. 
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ela retorna para a capital, onde hoje divide um apartamento com sua amiga 
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 Mesmo morando próximo aos seus �ilhos, Celina sente muita saudade 
da sua mãe, que ainda vive na Venezuela. Contudo, voltar não é uma opção, 
pois seu nome ainda continua na Lista Tascon. Quando perguntada se ela 
gostaria de atuar na sua pro�issão, como assistente social, aqui no Brasil, ela 
diz que não. E declara que a sua pro�issão está em seu sentimento, em seu 
coração. “Não está no diploma, no doutorado. Eu já não exercia a minha 
pro�issão no meu país, agora em um país estrangeiro, com outras leis, é 
ainda mais di�ícil de atuar. Então, eu vou procurar outras coisas, onde tiver 
oportunidade para mim”.
 De toda forma, a assistência social está dentro dela, em sua essência. 
Onde quer que ela esteja, luta pelos seus direitos e para ajudar as pessoas à 
sua volta. Não obstante da sua personalidade, a frase que ela acha mais 
importante é a do revolucionário Simón Bolívar, seu conterrâneo, que diz: 
“Um povo ignorante é instrumento cego de sua própria destruição”. 
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Luxys Novelly Alcala Villarroel, 
53 anos, Venezuela



Luxys, la mujer virtuosa

 Quando a Luxys Novelly Alcala Villarroel começou a contar a sua 
história, destacou algo do qual se orgulha bastante. Antes de vir para o 
Brasil, no �inal de 2021, disse que atuava como líder comunitária na sua 
cidade, Maturim, na Venezuela. Essa mulher de 53 anos trabalhava para 
ajudar as pessoas do seu bairro, olhava para os mais vulneráveis e buscava 
melhores condições de vida para essa população. Realmente, é motivo de 
muito orgulho. 
 Luxys é formada em contabilidade, mas seu último emprego na 
Venezuela foi como professora de ensino integrado, para alunos da 1ª à 6ª 
série, em uma escola rural. O seu salário mal dava para se sustentar. Sem 
muita saída, ela permaneceu nessas condições para �icar ao lado da mãe, 
que estava com um tumor já em estágio avançado. Após algum tempo, infe-
lizmente, sua mãe não resistiu e veio a falecer.    
 Ela, então, toma a decisão de vir para o Brasil em busca de novas 
oportunidades de trabalho e, além disso, de se juntar aos seus quatro �ilhos 
que migraram há cinco anos atrás e já estavam todos com as suas vidas 
consolidadas na capital paulista. Luxys passa a morar com o seu �ilho caçula, 
de dezenove anos, e atualmente está trabalhando como operadora de 
telemarketing bilíngue. 

 “Aqui no Brasil é melhor de trabalhar, porque na Venezuela a gente 
trabalha e não recebe o su�iciente para viver”, relata. Ela considera ter feito 
uma boa escolha vindo para o Brasil. Seu objetivo é começar a juntar uma 
parte da sua renda para empreender em bijuterias. Através do curso de 
Fortalecimento Econômico, do Projeto MigreAfetos SP, Luxys buscou 
aprender mais sobre as leis do país e ampliar seu conhecimento para conse-
guir se tornar uma microempreendedora. 
 Se porventura o plano das bijuterias não ocorrer como o esperado, 
sua alternativa será investir em uma hamburgueria junto com a família. 
A�inal, ela revela gostar de trabalhos manuais, como artesanato e gastrono-
mia. Cheia de objetivos e virtudes, segue seu caminho com muito esforço, 
dedicação e esperança de que irá conseguir realizar seus planos. Ela acredita 
em um futuro melhor para si e tem como inspiração o trecho de uma música 
que gosta muito e leva consigo: “Mujer virtuosa quién la hallará a que su 
estima sobrepasa las piedras preciosas”.  
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de dezenove anos, e atualmente está trabalhando como operadora de 
telemarketing bilíngue. 
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Judy Abejuela Chikeluba, 47 anos, 
natural da de Sorsogon, município 

de Bulan, nas Filipinas. Formada 
em Ciências Contábeis.  

Filomena, uma líder nata

 Participativa, politizada, autodidata, ativa, esforçada… São tantos 
atributos, que daria para preencher duas páginas inteiras de adjetivos para 
descrever Filomena. Uma boliviana que toma a frente de qualquer proble-
ma e luta por melhorias para a sua comunidade. Uma mulher que não tem 
medo de enfrentar uma briga, seja para defender os seus ou para conquistar 
algo em bene�ício de todos. 
 Filomena Elvira Bustillos Laime chegou ao Brasil no começo de 
fevereiro de 1985, quando tinha apenas 13 anos de idade. Ao lado de seus 
pais e mais cinco irmãos, vieram começar uma vida nova em São Paulo, após 
perderem a casa em uma forte enchente em La Paz. Logo no início toda a 
família começou a trabalhar com costura. 
 Exatamente nesse mesmo ano, Filomena conheceu o seu futuro 
marido. Casaram-se três anos depois e, mais tarde, tiveram quatro �ilhos. 
Ela sempre incentivou seus �ilhos a estudar. Diferente da criação que rece-
beu dos seus pais, nunca quis que eles seguissem o o�ício da costura. 
 Para Filomena, ser uma imigrante boliviana no Brasil in�luencia as 
formas e oportunidades de trabalho que a pessoa irá receber. A exemplo 
disso, ela conta que os seus irmãos sofreram bullying durante toda a vida 
escolar aqui no país. Infelizmente, eles não receberam acolhimento na 

escola naquela época, tanto por parte da direção quanto dos alunos. 
 Esse fato acabou gerando um certo trauma em Filomena, que ao 
longo dos anos não conseguia mais conversar com as pessoas. “Eu tinha 
medo, pavor de abrir a boca para falar”. Até que um dia a professora dos seus 
�ilhos a chamou na escola para conversar, porque eles estavam sendo “saco 
de pancadas” dos outros alunos.
 Como mãe, sempre evitou con�litos, ensinou seus �ilhos a nunca bater 
ou revidar os coleguinhas. Porém, nesse momento, precisou rever muita 
coisa para resguardar seus �ilhos a qualquer custo. A solução foi instruí-los a 
se defenderem. Mas, a verdadeira transformação veio para a própria Filó. 
Por causa dos seus �ilhos, para protegê-los, ela desenvolveu o poder de 
articular com as pessoas. A partir daí, começou a participar do conselho 
escolar, mobilizando as outras mães dos alunos, a �im de levar melhorias de 
infraestrutura para a escola.  
 Uma pessoa que se calava, reprimia e se escondia, se viu agora atuan-
do na liderança de um movimento, lutando por condições melhores para a 
sua comunidade. E esse foi só o começo. Filó se formou, recentemente, em 
técnico de gestão de saúde, e hoje participa do conselho do CAPS. Para um 
futuro próximo, ela tem planos de entrar para o Conselho Participativo 
Municipal. Pretende contribuir na área de moradia e habitação, levando 
propostas de mutirões. Ela também procura defender as pautas de inclusão, 
saúde pública e educação pública municipal.

 Muito bom ver que a Filó se permitiu liberar a sua potência. Impossí-
vel deixar toda essa força guardada por uma vida inteira. Pois ela é uma líder 
nata, que vai à luta. “Se eu não brigar, quem vai resolver por mim? Eu quero o 
melhor pra mim, mas também quero pra todos à minha volta, não quero só pra 
mim. Você faz as coisas pra todo mundo, isso que é legal!”



Judy: A sua maior qualidade é aquela que você leva para o 
resto da vida

 Existem certos atributos da nossa personalidade que nos acompa-
nham desde sempre. Parece que já nascemos com esses traços marcados. 
Podem anos se passarem que eles estarão lá conosco, ressaltando o 
melhor de nós. É o caso da Judy, que desde criança ganhou destaque por 
ser muito inteligente e esforçada nos estudos. Logo cedo recebeu uma 
bolsa para estudar em um colégio interno, muito cobiçado pela alta socie-
dade �ilipina. A partir dessa oportunidade até hoje ela continua se esfor-
çando, no trabalho e nos estudos, o que a leva a alcançar postos de lideran-
ça onde quer que ela atue. 
 Quando pequena, seu pai lhe disse: “Minha �ilha, você não nasceu 
para ser como um patinho desengonçado gingando na lama, mas para ser 
como uma águia destinada a subir acima.” Essa frase permeou a sua jorna-
da como um mantra. E hoje, ela incentiva seus três �ilhos da mesma forma, 
a focarem nos estudos e serem bons alunos. 
 Há quatorze anos atrás, antes de vir para o Brasil, ela trabalhava 
nas Filipinas na sua área de formação, em Ciências Contábeis. Mas, quando 
chegou aqui, passou anos sem exercer sua pro�issão. Somente quando ela 
começou a fazer trabalho voluntário em uma ONG que pôde voltar a ter 
contato com a área �inanceira. Por outro lado, todos esses anos morando 

no Brasil, Judy descobriu uma fonte de renda através das aulas de inglês. No 
início, precisou dar aulas online escondida de seu ex-marido, que não 
permitia que ela trabalhasse - e pudesse ter seu próprio dinheiro para atin-
gir a independência �inanceira. 
 Após muitos anos dando aulas de inglês online para o público chinês 
e vencer a barreira controladora do ex-cônjuge, Judy foi trabalhar em uma 
escola de idiomas presencialmente e atingiu o cargo de coordenadora 
pedagógica. Durante essa fase, ela passou por uma sobrecarga de trabalho 
exaustiva, a qual era di�ícil conciliar com a casa e os �ilhos, levando-a a optar 
pela sua saída e voltar para as aulas online de forma autônoma. 
 Como microempreendedora individual, hoje ela tem mais tempo 
para se dividir entre o trabalho e os �ilhos de 16, 13 e 12 anos. Além disso, 
ela se dedica aos estudos em Marketing Digital, para a captação de novos 
alunos e viu no MigreAfetos SP uma boa oportunidade para aprender sobre 
Marketing Pessoal, vendas e fazer networking. Na paralela, Judy continua se 
dedicando ao voluntariado em uma ONG voltada para a causa migratória, 
onde atende mulheres migrantes e refugiadas. Ela se sente engajada pela 
causa e colabora com a organização na gestão �inanceira. Quando perguntei 
a opinião dela sobre a importância do trabalho, Judy respondeu que é uma 
das coisas mais importantes, para que a gente não precise de ninguém para 
nos sustentar. “Você tem mais dignidade quando você não está pedindo 
esmola a alguém”, disse.  
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Municipal. Pretende contribuir na área de moradia e habitação, levando 
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 Muito bom ver que a Filó se permitiu liberar a sua potência. Impossí-
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 Exatamente nesse mesmo ano, Filomena conheceu o seu futuro 
marido. Casaram-se três anos depois e, mais tarde, tiveram quatro �ilhos. 
Ela sempre incentivou seus �ilhos a estudar. Diferente da criação que rece-
beu dos seus pais, nunca quis que eles seguissem o o�ício da costura. 
 Para Filomena, ser uma imigrante boliviana no Brasil in�luencia as 
formas e oportunidades de trabalho que a pessoa irá receber. A exemplo 
disso, ela conta que os seus irmãos sofreram bullying durante toda a vida 
escolar aqui no país. Infelizmente, eles não receberam acolhimento na 

escola naquela época, tanto por parte da direção quanto dos alunos. 
 Esse fato acabou gerando um certo trauma em Filomena, que ao 
longo dos anos não conseguia mais conversar com as pessoas. “Eu tinha 
medo, pavor de abrir a boca para falar”. Até que um dia a professora dos seus 
�ilhos a chamou na escola para conversar, porque eles estavam sendo “saco 
de pancadas” dos outros alunos.
 Como mãe, sempre evitou con�litos, ensinou seus �ilhos a nunca bater 
ou revidar os coleguinhas. Porém, nesse momento, precisou rever muita 
coisa para resguardar seus �ilhos a qualquer custo. A solução foi instruí-los a 
se defenderem. Mas, a verdadeira transformação veio para a própria Filó. 
Por causa dos seus �ilhos, para protegê-los, ela desenvolveu o poder de 
articular com as pessoas. A partir daí, começou a participar do conselho 
escolar, mobilizando as outras mães dos alunos, a �im de levar melhorias de 
infraestrutura para a escola.  
 Uma pessoa que se calava, reprimia e se escondia, se viu agora atuan-
do na liderança de um movimento, lutando por condições melhores para a 
sua comunidade. E esse foi só o começo. Filó se formou, recentemente, em 
técnico de gestão de saúde, e hoje participa do conselho do CAPS. Para um 
futuro próximo, ela tem planos de entrar para o Conselho Participativo 
Municipal. Pretende contribuir na área de moradia e habitação, levando 
propostas de mutirões. Ela também procura defender as pautas de inclusão, 
saúde pública e educação pública municipal.

 Muito bom ver que a Filó se permitiu liberar a sua potência. Impossí-
vel deixar toda essa força guardada por uma vida inteira. Pois ela é uma líder 
nata, que vai à luta. “Se eu não brigar, quem vai resolver por mim? Eu quero o 
melhor pra mim, mas também quero pra todos à minha volta, não quero só pra 
mim. Você faz as coisas pra todo mundo, isso que é legal!”
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ma e luta por melhorias para a sua comunidade. Uma mulher que não tem 
medo de enfrentar uma briga, seja para defender os seus ou para conquistar 
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família começou a trabalhar com costura. 
 Exatamente nesse mesmo ano, Filomena conheceu o seu futuro 
marido. Casaram-se três anos depois e, mais tarde, tiveram quatro �ilhos. 
Ela sempre incentivou seus �ilhos a estudar. Diferente da criação que rece-
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Por causa dos seus �ilhos, para protegê-los, ela desenvolveu o poder de 
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 Uma pessoa que se calava, reprimia e se escondia, se viu agora atuan-
do na liderança de um movimento, lutando por condições melhores para a 
sua comunidade. E esse foi só o começo. Filó se formou, recentemente, em 
técnico de gestão de saúde, e hoje participa do conselho do CAPS. Para um 
futuro próximo, ela tem planos de entrar para o Conselho Participativo 
Municipal. Pretende contribuir na área de moradia e habitação, levando 
propostas de mutirões. Ela também procura defender as pautas de inclusão, 
saúde pública e educação pública municipal.

 Muito bom ver que a Filó se permitiu liberar a sua potência. Impossí-
vel deixar toda essa força guardada por uma vida inteira. Pois ela é uma líder 
nata, que vai à luta. “Se eu não brigar, quem vai resolver por mim? Eu quero o 
melhor pra mim, mas também quero pra todos à minha volta, não quero só pra 
mim. Você faz as coisas pra todo mundo, isso que é legal!”
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 Uma pessoa que se calava, reprimia e se escondia, se viu agora atuan-
do na liderança de um movimento, lutando por condições melhores para a 
sua comunidade. E esse foi só o começo. Filó se formou, recentemente, em 
técnico de gestão de saúde, e hoje participa do conselho do CAPS. Para um 
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“Espero sair do MigreAfetos SP mais con�iante. Precisava me sentir 
melhor, saber como me comportar. Eu tinha insegurança, me sentia um 

pouco sozinha, sentia falta de conversar. Nem sempre as pessoas te 
entendem. No MigreAfetos dá pra falar sem tanto medo, sem pisar em 

ovos, somos mulheres imigrantes. Como seria bom se todo domingo 
pudéssemos nos encontrar!”

Filomena Elvira Bustillos Laime

Laura: Entre amigas, mais acolhimento e mais força

 Laura Suarez Bedoya tem o poder de incentivar. Ela encoraja as 
pessoas e valoriza o trabalho em conjunto. Quando acredita em uma ideia e 
sabe que vai dar certo, não há quem a segure. Ela convoca o seu grupo e faz 
acontecer. Laura se dedica para o bem comum, para o bem-estar não só 
dela, mas para as demais pessoas à sua volta, principalmente aquelas que 
mais precisam. Se isso tem um nome, eu ainda desconheço, mas posso dizer 
que a Laura é muito humana e boa de coração, e o mundo precisa muito de 
pessoas como ela. 
 Quando chegou ao Brasil, em 2011, com suas três �ilhas de 2, 5 e 10 
anos de idade, veio para se livrar de uma sociedade opressora, a qual a 
julgava por ser divorciada. E por não conseguir um emprego que pudesse 
sustentar a família, deixou a Bolívia para trabalhar em outro país em busca 
de uma vida digna. 
 Assim que chegou em São Paulo se instalou em um galpão de costu-
ra, local onde trabalhava e morava com suas �ilhas. A falta de informação fez 
com que Laura se submetesse ao trabalho informal por dois anos. Em 
alguns casos, ela sofreu abusos e chegou a viver em condições análogas à 
escravidão.  
 Somente quando passou a frequentar um templo religioso �icou 

sabendo, por outras pessoas desse local, sobre a realidade em que vivia. 
Praticamente, foi a primeira vez em que Laura recebeu acolhimento e ajuda 
para tirar os seus documentos de migrante e a procurar uma casa para ela e 
as �ilhas morarem. A partir desse momento, ela começa um novo rumo em 
sua vida, com mais conhecimento e informação sobre as leis trabalhistas e 
de seus direitos. 
 Essa virada de chave veio acompanhada de novas descobertas. A 
convite de sua irmã, que também mora em São Paulo, começou a frequentar 
o FICAS em alguns cursos voltados para a comunidade migrante. Nesse 
ambiente conheceu outras mulheres iguais a ela, que passam pelos mesmos 
desa�ios e buscam as mesmas oportunidades. 
 Por meio desses encontros, Laura revelou a sua potência. Junto das 
demais colegas de turma dos cursos, criaram um grupo chamado “Entre 
Rendas”, com a �inalidade de terem uma renda extra a �im de alcançarem a 
independência �inanceira. Essas mulheres, a maioria bolivianas e costurei-
ras, se dividiram em quatro subgrupos e confeccionaram peças para vender 
na Feira da Madrugada, no Brás. Laura fazia parte do grupo que costurava 
absorventes ecológicos de pano, uma ideia inovadora e sustentável. 
 Com a pandemia, a feira permaneceu fechada por um longo período 
e as vendas �icaram suspensas. Muitas dessas mulheres perderam seus 
empregos e �icaram sem renda. Porém, elas receberam uma nova demanda 

para confeccionar máscaras de pano. Essa iniciativa veio para ajudar tanto 
essas mulheres, que estavam ociosas e sem trabalho, quanto para disponibi-
lizar máscaras para as pessoas das periferias e imigrantes.   
 Laura conta que era uma espécie de líder do seu grupo. Dava um dire-
cionamento para as colegas e as incentivava a continuarem com o projeto. E, 
também, convencia novas colegas a fazerem parte do grupo. “Tinha algumas 
mulheres que queriam participar, mas �icavam caladas. Bolivianas são mais 
quietinhas, precisa que você puxe assunto”, relata. “Quando eu acredito em 
algo que pode dar certo e me interesso muito, eu tento me esforçar e 
também fazer as pessoas conseguirem ir na mesma direção”, conta entusias-
mada pelo trabalho que conseguiram realizar em equipe.
 Além de liderar esse engajamento entre o grupo, ela era responsável 
por pegar os retalhos de panos em fábricas de tecidos e o�icinas de costura 
para a confecção das máscaras. Corria atrás de contatos para conseguir 
apoio e materiais para trabalhar. Com todo esse processo de aprendizado 
(na prática), Laura foi desenvolvendo habilidades empreendedoras, sobre-
tudo, em economia solidária. “Essa experiência não �icou restrita apenas à 
costura, abriu portas para várias outras oportunidades”, conta Laura, orgu-
lhosa de sua atuação.      
 Atualmente, trabalha oito horas por dia como diarista para manter a 
sua renda �ixa mensal, e à noite, quando chega em casa, senta-se em frente à 

sua máquina de costura. Ela continua investindo na costura como uma renda 
extra, com mais quatro amigas, e revende em uma banca na Rua Coimbra, 
aos �inais de semana. Mas, ela gostaria de transformar as vendas para o 
online, pois acredita que pode ser mais vantajoso vender para todo o Brasil.   
 O propósito de Laura é continuar aprendendo sobre empreendedo-
rismo e ajudar outras pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, 
mas que desejam começar a empreender. Ela espera continuar frequentan-
do os cursos do FICAS, organização a qual ela tem muito respeito e admira-
ção. Recentemente, se formou em técnico de enfermagem e está em busca do 
registro na área para começar a trabalhar como cuidadora em horário notur-
no. No geral, seus planos re�letem muito uma frase que ela carrega consigo: 
“Não se conforme com um não como resposta. Não desista, encontre uma 
outra solução, uma outra porta irá se abrir”. 
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se defenderem. Mas, a verdadeira transformação veio para a própria Filó. 
Por causa dos seus �ilhos, para protegê-los, ela desenvolveu o poder de 
articular com as pessoas. A partir daí, começou a participar do conselho 
escolar, mobilizando as outras mães dos alunos, a �im de levar melhorias de 
infraestrutura para a escola.  
 Uma pessoa que se calava, reprimia e se escondia, se viu agora atuan-
do na liderança de um movimento, lutando por condições melhores para a 
sua comunidade. E esse foi só o começo. Filó se formou, recentemente, em 
técnico de gestão de saúde, e hoje participa do conselho do CAPS. Para um 
futuro próximo, ela tem planos de entrar para o Conselho Participativo 
Municipal. Pretende contribuir na área de moradia e habitação, levando 
propostas de mutirões. Ela também procura defender as pautas de inclusão, 
saúde pública e educação pública municipal.

 Muito bom ver que a Filó se permitiu liberar a sua potência. Impossí-
vel deixar toda essa força guardada por uma vida inteira. Pois ela é uma líder 
nata, que vai à luta. “Se eu não brigar, quem vai resolver por mim? Eu quero o 
melhor pra mim, mas também quero pra todos à minha volta, não quero só pra 
mim. Você faz as coisas pra todo mundo, isso que é legal!”

A COSTURA
COMO PORTA DE
ENTRADA PARA
AS BOLIVIANAS

Laura: Entre amigas, mais acolhimento e mais força

 Laura Suarez Bedoya tem o poder de incentivar. Ela encoraja as 
pessoas e valoriza o trabalho em conjunto. Quando acredita em uma ideia e 
sabe que vai dar certo, não há quem a segure. Ela convoca o seu grupo e faz 
acontecer. Laura se dedica para o bem comum, para o bem-estar não só 
dela, mas para as demais pessoas à sua volta, principalmente aquelas que 
mais precisam. Se isso tem um nome, eu ainda desconheço, mas posso dizer 
que a Laura é muito humana e boa de coração, e o mundo precisa muito de 
pessoas como ela. 
 Quando chegou ao Brasil, em 2011, com suas três �ilhas de 2, 5 e 10 
anos de idade, veio para se livrar de uma sociedade opressora, a qual a 
julgava por ser divorciada. E por não conseguir um emprego que pudesse 
sustentar a família, deixou a Bolívia para trabalhar em outro país em busca 
de uma vida digna. 
 Assim que chegou em São Paulo se instalou em um galpão de costu-
ra, local onde trabalhava e morava com suas �ilhas. A falta de informação fez 
com que Laura se submetesse ao trabalho informal por dois anos. Em 
alguns casos, ela sofreu abusos e chegou a viver em condições análogas à 
escravidão.  
 Somente quando passou a frequentar um templo religioso �icou 

sabendo, por outras pessoas desse local, sobre a realidade em que vivia. 
Praticamente, foi a primeira vez em que Laura recebeu acolhimento e ajuda 
para tirar os seus documentos de migrante e a procurar uma casa para ela e 
as �ilhas morarem. A partir desse momento, ela começa um novo rumo em 
sua vida, com mais conhecimento e informação sobre as leis trabalhistas e 
de seus direitos. 
 Essa virada de chave veio acompanhada de novas descobertas. A 
convite de sua irmã, que também mora em São Paulo, começou a frequentar 
o FICAS em alguns cursos voltados para a comunidade migrante. Nesse 
ambiente conheceu outras mulheres iguais a ela, que passam pelos mesmos 
desa�ios e buscam as mesmas oportunidades. 
 Por meio desses encontros, Laura revelou a sua potência. Junto das 
demais colegas de turma dos cursos, criaram um grupo chamado “Entre 
Rendas”, com a �inalidade de terem uma renda extra a �im de alcançarem a 
independência �inanceira. Essas mulheres, a maioria bolivianas e costurei-
ras, se dividiram em quatro subgrupos e confeccionaram peças para vender 
na Feira da Madrugada, no Brás. Laura fazia parte do grupo que costurava 
absorventes ecológicos de pano, uma ideia inovadora e sustentável. 
 Com a pandemia, a feira permaneceu fechada por um longo período 
e as vendas �icaram suspensas. Muitas dessas mulheres perderam seus 
empregos e �icaram sem renda. Porém, elas receberam uma nova demanda 

para confeccionar máscaras de pano. Essa iniciativa veio para ajudar tanto 
essas mulheres, que estavam ociosas e sem trabalho, quanto para disponibi-
lizar máscaras para as pessoas das periferias e imigrantes.   
 Laura conta que era uma espécie de líder do seu grupo. Dava um dire-
cionamento para as colegas e as incentivava a continuarem com o projeto. E, 
também, convencia novas colegas a fazerem parte do grupo. “Tinha algumas 
mulheres que queriam participar, mas �icavam caladas. Bolivianas são mais 
quietinhas, precisa que você puxe assunto”, relata. “Quando eu acredito em 
algo que pode dar certo e me interesso muito, eu tento me esforçar e 
também fazer as pessoas conseguirem ir na mesma direção”, conta entusias-
mada pelo trabalho que conseguiram realizar em equipe.
 Além de liderar esse engajamento entre o grupo, ela era responsável 
por pegar os retalhos de panos em fábricas de tecidos e o�icinas de costura 
para a confecção das máscaras. Corria atrás de contatos para conseguir 
apoio e materiais para trabalhar. Com todo esse processo de aprendizado 
(na prática), Laura foi desenvolvendo habilidades empreendedoras, sobre-
tudo, em economia solidária. “Essa experiência não �icou restrita apenas à 
costura, abriu portas para várias outras oportunidades”, conta Laura, orgu-
lhosa de sua atuação.      
 Atualmente, trabalha oito horas por dia como diarista para manter a 
sua renda �ixa mensal, e à noite, quando chega em casa, senta-se em frente à 

sua máquina de costura. Ela continua investindo na costura como uma renda 
extra, com mais quatro amigas, e revende em uma banca na Rua Coimbra, 
aos �inais de semana. Mas, ela gostaria de transformar as vendas para o 
online, pois acredita que pode ser mais vantajoso vender para todo o Brasil.   
 O propósito de Laura é continuar aprendendo sobre empreendedo-
rismo e ajudar outras pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, 
mas que desejam começar a empreender. Ela espera continuar frequentan-
do os cursos do FICAS, organização a qual ela tem muito respeito e admira-
ção. Recentemente, se formou em técnico de enfermagem e está em busca do 
registro na área para começar a trabalhar como cuidadora em horário notur-
no. No geral, seus planos re�letem muito uma frase que ela carrega consigo: 
“Não se conforme com um não como resposta. Não desista, encontre uma 
outra solução, uma outra porta irá se abrir”. 

Da esquerda para a direita: Vanessa Yusneidy Montilla (venezuelana), Hectamary 
Magallanes (venezuelana), Dóra Zsuzsanna A. Kenderna (húngara), Norma 
Velásquez Lopez (boliviana), Jaquelin Pumacagua Gonzalez (boliviana).



Filomena, uma líder nata

 Participativa, politizada, autodidata, ativa, esforçada… São tantos 
atributos, que daria para preencher duas páginas inteiras de adjetivos para 
descrever Filomena. Uma boliviana que toma a frente de qualquer proble-
ma e luta por melhorias para a sua comunidade. Uma mulher que não tem 
medo de enfrentar uma briga, seja para defender os seus ou para conquistar 
algo em bene�ício de todos. 
 Filomena Elvira Bustillos Laime chegou ao Brasil no começo de 
fevereiro de 1985, quando tinha apenas 13 anos de idade. Ao lado de seus 
pais e mais cinco irmãos, vieram começar uma vida nova em São Paulo, após 
perderem a casa em uma forte enchente em La Paz. Logo no início toda a 
família começou a trabalhar com costura. 
 Exatamente nesse mesmo ano, Filomena conheceu o seu futuro 
marido. Casaram-se três anos depois e, mais tarde, tiveram quatro �ilhos. 
Ela sempre incentivou seus �ilhos a estudar. Diferente da criação que rece-
beu dos seus pais, nunca quis que eles seguissem o o�ício da costura. 
 Para Filomena, ser uma imigrante boliviana no Brasil in�luencia as 
formas e oportunidades de trabalho que a pessoa irá receber. A exemplo 
disso, ela conta que os seus irmãos sofreram bullying durante toda a vida 
escolar aqui no país. Infelizmente, eles não receberam acolhimento na 

escola naquela época, tanto por parte da direção quanto dos alunos. 
 Esse fato acabou gerando um certo trauma em Filomena, que ao 
longo dos anos não conseguia mais conversar com as pessoas. “Eu tinha 
medo, pavor de abrir a boca para falar”. Até que um dia a professora dos seus 
�ilhos a chamou na escola para conversar, porque eles estavam sendo “saco 
de pancadas” dos outros alunos.
 Como mãe, sempre evitou con�litos, ensinou seus �ilhos a nunca bater 
ou revidar os coleguinhas. Porém, nesse momento, precisou rever muita 
coisa para resguardar seus �ilhos a qualquer custo. A solução foi instruí-los a 
se defenderem. Mas, a verdadeira transformação veio para a própria Filó. 
Por causa dos seus �ilhos, para protegê-los, ela desenvolveu o poder de 
articular com as pessoas. A partir daí, começou a participar do conselho 
escolar, mobilizando as outras mães dos alunos, a �im de levar melhorias de 
infraestrutura para a escola.  
 Uma pessoa que se calava, reprimia e se escondia, se viu agora atuan-
do na liderança de um movimento, lutando por condições melhores para a 
sua comunidade. E esse foi só o começo. Filó se formou, recentemente, em 
técnico de gestão de saúde, e hoje participa do conselho do CAPS. Para um 
futuro próximo, ela tem planos de entrar para o Conselho Participativo 
Municipal. Pretende contribuir na área de moradia e habitação, levando 
propostas de mutirões. Ela também procura defender as pautas de inclusão, 
saúde pública e educação pública municipal.

 Muito bom ver que a Filó se permitiu liberar a sua potência. Impossí-
vel deixar toda essa força guardada por uma vida inteira. Pois ela é uma líder 
nata, que vai à luta. “Se eu não brigar, quem vai resolver por mim? Eu quero o 
melhor pra mim, mas também quero pra todos à minha volta, não quero só pra 
mim. Você faz as coisas pra todo mundo, isso que é legal!”

Laura: Entre amigas, mais acolhimento e mais força

 Laura Suarez Bedoya tem o poder de incentivar. Ela encoraja as 
pessoas e valoriza o trabalho em conjunto. Quando acredita em uma ideia e 
sabe que vai dar certo, não há quem a segure. Ela convoca o seu grupo e faz 
acontecer. Laura se dedica para o bem comum, para o bem-estar não só 
dela, mas para as demais pessoas à sua volta, principalmente aquelas que 
mais precisam. Se isso tem um nome, eu ainda desconheço, mas posso dizer 
que a Laura é muito humana e boa de coração, e o mundo precisa muito de 
pessoas como ela. 
 Quando chegou ao Brasil, em 2011, com suas três �ilhas de 2, 5 e 10 
anos de idade, veio para se livrar de uma sociedade opressora, a qual a 
julgava por ser divorciada. E por não conseguir um emprego que pudesse 
sustentar a família, deixou a Bolívia para trabalhar em outro país em busca 
de uma vida digna. 
 Assim que chegou em São Paulo se instalou em um galpão de costu-
ra, local onde trabalhava e morava com suas �ilhas. A falta de informação fez 
com que Laura se submetesse ao trabalho informal por dois anos. Em 
alguns casos, ela sofreu abusos e chegou a viver em condições análogas à 
escravidão.  
 Somente quando passou a frequentar um templo religioso �icou 

Laura Suarez Bedoya, 45 anos, 
boliviana, natural de La Paz. 

sabendo, por outras pessoas desse local, sobre a realidade em que vivia. 
Praticamente, foi a primeira vez em que Laura recebeu acolhimento e ajuda 
para tirar os seus documentos de migrante e a procurar uma casa para ela e 
as �ilhas morarem. A partir desse momento, ela começa um novo rumo em 
sua vida, com mais conhecimento e informação sobre as leis trabalhistas e 
de seus direitos. 
 Essa virada de chave veio acompanhada de novas descobertas. A 
convite de sua irmã, que também mora em São Paulo, começou a frequentar 
o FICAS em alguns cursos voltados para a comunidade migrante. Nesse 
ambiente conheceu outras mulheres iguais a ela, que passam pelos mesmos 
desa�ios e buscam as mesmas oportunidades. 
 Por meio desses encontros, Laura revelou a sua potência. Junto das 
demais colegas de turma dos cursos, criaram um grupo chamado “Entre 
Rendas”, com a �inalidade de terem uma renda extra a �im de alcançarem a 
independência �inanceira. Essas mulheres, a maioria bolivianas e costurei-
ras, se dividiram em quatro subgrupos e confeccionaram peças para vender 
na Feira da Madrugada, no Brás. Laura fazia parte do grupo que costurava 
absorventes ecológicos de pano, uma ideia inovadora e sustentável. 
 Com a pandemia, a feira permaneceu fechada por um longo período 
e as vendas �icaram suspensas. Muitas dessas mulheres perderam seus 
empregos e �icaram sem renda. Porém, elas receberam uma nova demanda 

para confeccionar máscaras de pano. Essa iniciativa veio para ajudar tanto 
essas mulheres, que estavam ociosas e sem trabalho, quanto para disponibi-
lizar máscaras para as pessoas das periferias e imigrantes.   
 Laura conta que era uma espécie de líder do seu grupo. Dava um dire-
cionamento para as colegas e as incentivava a continuarem com o projeto. E, 
também, convencia novas colegas a fazerem parte do grupo. “Tinha algumas 
mulheres que queriam participar, mas �icavam caladas. Bolivianas são mais 
quietinhas, precisa que você puxe assunto”, relata. “Quando eu acredito em 
algo que pode dar certo e me interesso muito, eu tento me esforçar e 
também fazer as pessoas conseguirem ir na mesma direção”, conta entusias-
mada pelo trabalho que conseguiram realizar em equipe.
 Além de liderar esse engajamento entre o grupo, ela era responsável 
por pegar os retalhos de panos em fábricas de tecidos e o�icinas de costura 
para a confecção das máscaras. Corria atrás de contatos para conseguir 
apoio e materiais para trabalhar. Com todo esse processo de aprendizado 
(na prática), Laura foi desenvolvendo habilidades empreendedoras, sobre-
tudo, em economia solidária. “Essa experiência não �icou restrita apenas à 
costura, abriu portas para várias outras oportunidades”, conta Laura, orgu-
lhosa de sua atuação.      
 Atualmente, trabalha oito horas por dia como diarista para manter a 
sua renda �ixa mensal, e à noite, quando chega em casa, senta-se em frente à 

sua máquina de costura. Ela continua investindo na costura como uma renda 
extra, com mais quatro amigas, e revende em uma banca na Rua Coimbra, 
aos �inais de semana. Mas, ela gostaria de transformar as vendas para o 
online, pois acredita que pode ser mais vantajoso vender para todo o Brasil.   
 O propósito de Laura é continuar aprendendo sobre empreendedo-
rismo e ajudar outras pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, 
mas que desejam começar a empreender. Ela espera continuar frequentan-
do os cursos do FICAS, organização a qual ela tem muito respeito e admira-
ção. Recentemente, se formou em técnico de enfermagem e está em busca do 
registro na área para começar a trabalhar como cuidadora em horário notur-
no. No geral, seus planos re�letem muito uma frase que ela carrega consigo: 
“Não se conforme com um não como resposta. Não desista, encontre uma 
outra solução, uma outra porta irá se abrir”. 
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ma e luta por melhorias para a sua comunidade. Uma mulher que não tem 
medo de enfrentar uma briga, seja para defender os seus ou para conquistar 
algo em bene�ício de todos. 
 Filomena Elvira Bustillos Laime chegou ao Brasil no começo de 
fevereiro de 1985, quando tinha apenas 13 anos de idade. Ao lado de seus 
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perderem a casa em uma forte enchente em La Paz. Logo no início toda a 
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Ela sempre incentivou seus �ilhos a estudar. Diferente da criação que rece-
beu dos seus pais, nunca quis que eles seguissem o o�ício da costura. 
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formas e oportunidades de trabalho que a pessoa irá receber. A exemplo 
disso, ela conta que os seus irmãos sofreram bullying durante toda a vida 
escolar aqui no país. Infelizmente, eles não receberam acolhimento na 

escola naquela época, tanto por parte da direção quanto dos alunos. 
 Esse fato acabou gerando um certo trauma em Filomena, que ao 
longo dos anos não conseguia mais conversar com as pessoas. “Eu tinha 
medo, pavor de abrir a boca para falar”. Até que um dia a professora dos seus 
�ilhos a chamou na escola para conversar, porque eles estavam sendo “saco 
de pancadas” dos outros alunos.
 Como mãe, sempre evitou con�litos, ensinou seus �ilhos a nunca bater 
ou revidar os coleguinhas. Porém, nesse momento, precisou rever muita 
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infraestrutura para a escola.  
 Uma pessoa que se calava, reprimia e se escondia, se viu agora atuan-
do na liderança de um movimento, lutando por condições melhores para a 
sua comunidade. E esse foi só o começo. Filó se formou, recentemente, em 
técnico de gestão de saúde, e hoje participa do conselho do CAPS. Para um 
futuro próximo, ela tem planos de entrar para o Conselho Participativo 
Municipal. Pretende contribuir na área de moradia e habitação, levando 
propostas de mutirões. Ela também procura defender as pautas de inclusão, 
saúde pública e educação pública municipal.

 Muito bom ver que a Filó se permitiu liberar a sua potência. Impossí-
vel deixar toda essa força guardada por uma vida inteira. Pois ela é uma líder 
nata, que vai à luta. “Se eu não brigar, quem vai resolver por mim? Eu quero o 
melhor pra mim, mas também quero pra todos à minha volta, não quero só pra 
mim. Você faz as coisas pra todo mundo, isso que é legal!”
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mais precisam. Se isso tem um nome, eu ainda desconheço, mas posso dizer 
que a Laura é muito humana e boa de coração, e o mundo precisa muito de 
pessoas como ela. 
 Quando chegou ao Brasil, em 2011, com suas três �ilhas de 2, 5 e 10 
anos de idade, veio para se livrar de uma sociedade opressora, a qual a 
julgava por ser divorciada. E por não conseguir um emprego que pudesse 
sustentar a família, deixou a Bolívia para trabalhar em outro país em busca 
de uma vida digna. 
 Assim que chegou em São Paulo se instalou em um galpão de costu-
ra, local onde trabalhava e morava com suas �ilhas. A falta de informação fez 
com que Laura se submetesse ao trabalho informal por dois anos. Em 
alguns casos, ela sofreu abusos e chegou a viver em condições análogas à 
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mas que desejam começar a empreender. Ela espera continuar frequentan-
do os cursos do FICAS, organização a qual ela tem muito respeito e admira-
ção. Recentemente, se formou em técnico de enfermagem e está em busca do 
registro na área para começar a trabalhar como cuidadora em horário notur-
no. No geral, seus planos re�letem muito uma frase que ela carrega consigo: 
“Não se conforme com um não como resposta. Não desista, encontre uma 
outra solução, uma outra porta irá se abrir”. 
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Filomena, uma líder nata

 Participativa, politizada, autodidata, ativa, esforçada… São tantos 
atributos, que daria para preencher duas páginas inteiras de adjetivos para 
descrever Filomena. Uma boliviana que toma a frente de qualquer proble-
ma e luta por melhorias para a sua comunidade. Uma mulher que não tem 
medo de enfrentar uma briga, seja para defender os seus ou para conquistar 
algo em bene�ício de todos. 
 Filomena Elvira Bustillos Laime chegou ao Brasil no começo de 
fevereiro de 1985, quando tinha apenas 13 anos de idade. Ao lado de seus 
pais e mais cinco irmãos, vieram começar uma vida nova em São Paulo, após 
perderem a casa em uma forte enchente em La Paz. Logo no início toda a 
família começou a trabalhar com costura. 
 Exatamente nesse mesmo ano, Filomena conheceu o seu futuro 
marido. Casaram-se três anos depois e, mais tarde, tiveram quatro �ilhos. 
Ela sempre incentivou seus �ilhos a estudar. Diferente da criação que rece-
beu dos seus pais, nunca quis que eles seguissem o o�ício da costura. 
 Para Filomena, ser uma imigrante boliviana no Brasil in�luencia as 
formas e oportunidades de trabalho que a pessoa irá receber. A exemplo 
disso, ela conta que os seus irmãos sofreram bullying durante toda a vida 
escolar aqui no país. Infelizmente, eles não receberam acolhimento na 

escola naquela época, tanto por parte da direção quanto dos alunos. 
 Esse fato acabou gerando um certo trauma em Filomena, que ao 
longo dos anos não conseguia mais conversar com as pessoas. “Eu tinha 
medo, pavor de abrir a boca para falar”. Até que um dia a professora dos seus 
�ilhos a chamou na escola para conversar, porque eles estavam sendo “saco 
de pancadas” dos outros alunos.
 Como mãe, sempre evitou con�litos, ensinou seus �ilhos a nunca bater 
ou revidar os coleguinhas. Porém, nesse momento, precisou rever muita 
coisa para resguardar seus �ilhos a qualquer custo. A solução foi instruí-los a 
se defenderem. Mas, a verdadeira transformação veio para a própria Filó. 
Por causa dos seus �ilhos, para protegê-los, ela desenvolveu o poder de 
articular com as pessoas. A partir daí, começou a participar do conselho 
escolar, mobilizando as outras mães dos alunos, a �im de levar melhorias de 
infraestrutura para a escola.  
 Uma pessoa que se calava, reprimia e se escondia, se viu agora atuan-
do na liderança de um movimento, lutando por condições melhores para a 
sua comunidade. E esse foi só o começo. Filó se formou, recentemente, em 
técnico de gestão de saúde, e hoje participa do conselho do CAPS. Para um 
futuro próximo, ela tem planos de entrar para o Conselho Participativo 
Municipal. Pretende contribuir na área de moradia e habitação, levando 
propostas de mutirões. Ela também procura defender as pautas de inclusão, 
saúde pública e educação pública municipal.

 Muito bom ver que a Filó se permitiu liberar a sua potência. Impossí-
vel deixar toda essa força guardada por uma vida inteira. Pois ela é uma líder 
nata, que vai à luta. “Se eu não brigar, quem vai resolver por mim? Eu quero o 
melhor pra mim, mas também quero pra todos à minha volta, não quero só pra 
mim. Você faz as coisas pra todo mundo, isso que é legal!”

Laura: Entre amigas, mais acolhimento e mais força

 Laura Suarez Bedoya tem o poder de incentivar. Ela encoraja as 
pessoas e valoriza o trabalho em conjunto. Quando acredita em uma ideia e 
sabe que vai dar certo, não há quem a segure. Ela convoca o seu grupo e faz 
acontecer. Laura se dedica para o bem comum, para o bem-estar não só 
dela, mas para as demais pessoas à sua volta, principalmente aquelas que 
mais precisam. Se isso tem um nome, eu ainda desconheço, mas posso dizer 
que a Laura é muito humana e boa de coração, e o mundo precisa muito de 
pessoas como ela. 
 Quando chegou ao Brasil, em 2011, com suas três �ilhas de 2, 5 e 10 
anos de idade, veio para se livrar de uma sociedade opressora, a qual a 
julgava por ser divorciada. E por não conseguir um emprego que pudesse 
sustentar a família, deixou a Bolívia para trabalhar em outro país em busca 
de uma vida digna. 
 Assim que chegou em São Paulo se instalou em um galpão de costu-
ra, local onde trabalhava e morava com suas �ilhas. A falta de informação fez 
com que Laura se submetesse ao trabalho informal por dois anos. Em 
alguns casos, ela sofreu abusos e chegou a viver em condições análogas à 
escravidão.  
 Somente quando passou a frequentar um templo religioso �icou 

sabendo, por outras pessoas desse local, sobre a realidade em que vivia. 
Praticamente, foi a primeira vez em que Laura recebeu acolhimento e ajuda 
para tirar os seus documentos de migrante e a procurar uma casa para ela e 
as �ilhas morarem. A partir desse momento, ela começa um novo rumo em 
sua vida, com mais conhecimento e informação sobre as leis trabalhistas e 
de seus direitos. 
 Essa virada de chave veio acompanhada de novas descobertas. A 
convite de sua irmã, que também mora em São Paulo, começou a frequentar 
o FICAS em alguns cursos voltados para a comunidade migrante. Nesse 
ambiente conheceu outras mulheres iguais a ela, que passam pelos mesmos 
desa�ios e buscam as mesmas oportunidades. 
 Por meio desses encontros, Laura revelou a sua potência. Junto das 
demais colegas de turma dos cursos, criaram um grupo chamado “Entre 
Rendas”, com a �inalidade de terem uma renda extra a �im de alcançarem a 
independência �inanceira. Essas mulheres, a maioria bolivianas e costurei-
ras, se dividiram em quatro subgrupos e confeccionaram peças para vender 
na Feira da Madrugada, no Brás. Laura fazia parte do grupo que costurava 
absorventes ecológicos de pano, uma ideia inovadora e sustentável. 
 Com a pandemia, a feira permaneceu fechada por um longo período 
e as vendas �icaram suspensas. Muitas dessas mulheres perderam seus 
empregos e �icaram sem renda. Porém, elas receberam uma nova demanda 

para confeccionar máscaras de pano. Essa iniciativa veio para ajudar tanto 
essas mulheres, que estavam ociosas e sem trabalho, quanto para disponibi-
lizar máscaras para as pessoas das periferias e imigrantes.   
 Laura conta que era uma espécie de líder do seu grupo. Dava um dire-
cionamento para as colegas e as incentivava a continuarem com o projeto. E, 
também, convencia novas colegas a fazerem parte do grupo. “Tinha algumas 
mulheres que queriam participar, mas �icavam caladas. Bolivianas são mais 
quietinhas, precisa que você puxe assunto”, relata. “Quando eu acredito em 
algo que pode dar certo e me interesso muito, eu tento me esforçar e 
também fazer as pessoas conseguirem ir na mesma direção”, conta entusias-
mada pelo trabalho que conseguiram realizar em equipe.
 Além de liderar esse engajamento entre o grupo, ela era responsável 
por pegar os retalhos de panos em fábricas de tecidos e o�icinas de costura 
para a confecção das máscaras. Corria atrás de contatos para conseguir 
apoio e materiais para trabalhar. Com todo esse processo de aprendizado 
(na prática), Laura foi desenvolvendo habilidades empreendedoras, sobre-
tudo, em economia solidária. “Essa experiência não �icou restrita apenas à 
costura, abriu portas para várias outras oportunidades”, conta Laura, orgu-
lhosa de sua atuação.      
 Atualmente, trabalha oito horas por dia como diarista para manter a 
sua renda �ixa mensal, e à noite, quando chega em casa, senta-se em frente à 

sua máquina de costura. Ela continua investindo na costura como uma renda 
extra, com mais quatro amigas, e revende em uma banca na Rua Coimbra, 
aos �inais de semana. Mas, ela gostaria de transformar as vendas para o 
online, pois acredita que pode ser mais vantajoso vender para todo o Brasil.   
 O propósito de Laura é continuar aprendendo sobre empreendedo-
rismo e ajudar outras pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, 
mas que desejam começar a empreender. Ela espera continuar frequentan-
do os cursos do FICAS, organização a qual ela tem muito respeito e admira-
ção. Recentemente, se formou em técnico de enfermagem e está em busca do 
registro na área para começar a trabalhar como cuidadora em horário notur-
no. No geral, seus planos re�letem muito uma frase que ela carrega consigo: 
“Não se conforme com um não como resposta. Não desista, encontre uma 
outra solução, uma outra porta irá se abrir”. 
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Filomena, uma líder nata

 Participativa, politizada, autodidata, ativa, esforçada… São tantos 
atributos, que daria para preencher duas páginas inteiras de adjetivos para 
descrever Filomena. Uma boliviana que toma a frente de qualquer proble-
ma e luta por melhorias para a sua comunidade. Uma mulher que não tem 
medo de enfrentar uma briga, seja para defender os seus ou para conquistar 
algo em bene�ício de todos. 
 Filomena Elvira Bustillos Laime chegou ao Brasil no começo de 
fevereiro de 1985, quando tinha apenas 13 anos de idade. Ao lado de seus 
pais e mais cinco irmãos, vieram começar uma vida nova em São Paulo, após 
perderem a casa em uma forte enchente em La Paz. Logo no início toda a 
família começou a trabalhar com costura. 
 Exatamente nesse mesmo ano, Filomena conheceu o seu futuro 
marido. Casaram-se três anos depois e, mais tarde, tiveram quatro �ilhos. 
Ela sempre incentivou seus �ilhos a estudar. Diferente da criação que rece-
beu dos seus pais, nunca quis que eles seguissem o o�ício da costura. 
 Para Filomena, ser uma imigrante boliviana no Brasil in�luencia as 
formas e oportunidades de trabalho que a pessoa irá receber. A exemplo 
disso, ela conta que os seus irmãos sofreram bullying durante toda a vida 
escolar aqui no país. Infelizmente, eles não receberam acolhimento na 

escola naquela época, tanto por parte da direção quanto dos alunos. 
 Esse fato acabou gerando um certo trauma em Filomena, que ao 
longo dos anos não conseguia mais conversar com as pessoas. “Eu tinha 
medo, pavor de abrir a boca para falar”. Até que um dia a professora dos seus 
�ilhos a chamou na escola para conversar, porque eles estavam sendo “saco 
de pancadas” dos outros alunos.
 Como mãe, sempre evitou con�litos, ensinou seus �ilhos a nunca bater 
ou revidar os coleguinhas. Porém, nesse momento, precisou rever muita 
coisa para resguardar seus �ilhos a qualquer custo. A solução foi instruí-los a 
se defenderem. Mas, a verdadeira transformação veio para a própria Filó. 
Por causa dos seus �ilhos, para protegê-los, ela desenvolveu o poder de 
articular com as pessoas. A partir daí, começou a participar do conselho 
escolar, mobilizando as outras mães dos alunos, a �im de levar melhorias de 
infraestrutura para a escola.  
 Uma pessoa que se calava, reprimia e se escondia, se viu agora atuan-
do na liderança de um movimento, lutando por condições melhores para a 
sua comunidade. E esse foi só o começo. Filó se formou, recentemente, em 
técnico de gestão de saúde, e hoje participa do conselho do CAPS. Para um 
futuro próximo, ela tem planos de entrar para o Conselho Participativo 
Municipal. Pretende contribuir na área de moradia e habitação, levando 
propostas de mutirões. Ela também procura defender as pautas de inclusão, 
saúde pública e educação pública municipal.

 Muito bom ver que a Filó se permitiu liberar a sua potência. Impossí-
vel deixar toda essa força guardada por uma vida inteira. Pois ela é uma líder 
nata, que vai à luta. “Se eu não brigar, quem vai resolver por mim? Eu quero o 
melhor pra mim, mas também quero pra todos à minha volta, não quero só pra 
mim. Você faz as coisas pra todo mundo, isso que é legal!”

Laura: Entre amigas, mais acolhimento e mais força

 Laura Suarez Bedoya tem o poder de incentivar. Ela encoraja as 
pessoas e valoriza o trabalho em conjunto. Quando acredita em uma ideia e 
sabe que vai dar certo, não há quem a segure. Ela convoca o seu grupo e faz 
acontecer. Laura se dedica para o bem comum, para o bem-estar não só 
dela, mas para as demais pessoas à sua volta, principalmente aquelas que 
mais precisam. Se isso tem um nome, eu ainda desconheço, mas posso dizer 
que a Laura é muito humana e boa de coração, e o mundo precisa muito de 
pessoas como ela. 
 Quando chegou ao Brasil, em 2011, com suas três �ilhas de 2, 5 e 10 
anos de idade, veio para se livrar de uma sociedade opressora, a qual a 
julgava por ser divorciada. E por não conseguir um emprego que pudesse 
sustentar a família, deixou a Bolívia para trabalhar em outro país em busca 
de uma vida digna. 
 Assim que chegou em São Paulo se instalou em um galpão de costu-
ra, local onde trabalhava e morava com suas �ilhas. A falta de informação fez 
com que Laura se submetesse ao trabalho informal por dois anos. Em 
alguns casos, ela sofreu abusos e chegou a viver em condições análogas à 
escravidão.  
 Somente quando passou a frequentar um templo religioso �icou 

sabendo, por outras pessoas desse local, sobre a realidade em que vivia. 
Praticamente, foi a primeira vez em que Laura recebeu acolhimento e ajuda 
para tirar os seus documentos de migrante e a procurar uma casa para ela e 
as �ilhas morarem. A partir desse momento, ela começa um novo rumo em 
sua vida, com mais conhecimento e informação sobre as leis trabalhistas e 
de seus direitos. 
 Essa virada de chave veio acompanhada de novas descobertas. A 
convite de sua irmã, que também mora em São Paulo, começou a frequentar 
o FICAS em alguns cursos voltados para a comunidade migrante. Nesse 
ambiente conheceu outras mulheres iguais a ela, que passam pelos mesmos 
desa�ios e buscam as mesmas oportunidades. 
 Por meio desses encontros, Laura revelou a sua potência. Junto das 
demais colegas de turma dos cursos, criaram um grupo chamado “Entre 
Rendas”, com a �inalidade de terem uma renda extra a �im de alcançarem a 
independência �inanceira. Essas mulheres, a maioria bolivianas e costurei-
ras, se dividiram em quatro subgrupos e confeccionaram peças para vender 
na Feira da Madrugada, no Brás. Laura fazia parte do grupo que costurava 
absorventes ecológicos de pano, uma ideia inovadora e sustentável. 
 Com a pandemia, a feira permaneceu fechada por um longo período 
e as vendas �icaram suspensas. Muitas dessas mulheres perderam seus 
empregos e �icaram sem renda. Porém, elas receberam uma nova demanda 

para confeccionar máscaras de pano. Essa iniciativa veio para ajudar tanto 
essas mulheres, que estavam ociosas e sem trabalho, quanto para disponibi-
lizar máscaras para as pessoas das periferias e imigrantes.   
 Laura conta que era uma espécie de líder do seu grupo. Dava um dire-
cionamento para as colegas e as incentivava a continuarem com o projeto. E, 
também, convencia novas colegas a fazerem parte do grupo. “Tinha algumas 
mulheres que queriam participar, mas �icavam caladas. Bolivianas são mais 
quietinhas, precisa que você puxe assunto”, relata. “Quando eu acredito em 
algo que pode dar certo e me interesso muito, eu tento me esforçar e 
também fazer as pessoas conseguirem ir na mesma direção”, conta entusias-
mada pelo trabalho que conseguiram realizar em equipe.
 Além de liderar esse engajamento entre o grupo, ela era responsável 
por pegar os retalhos de panos em fábricas de tecidos e o�icinas de costura 
para a confecção das máscaras. Corria atrás de contatos para conseguir 
apoio e materiais para trabalhar. Com todo esse processo de aprendizado 
(na prática), Laura foi desenvolvendo habilidades empreendedoras, sobre-
tudo, em economia solidária. “Essa experiência não �icou restrita apenas à 
costura, abriu portas para várias outras oportunidades”, conta Laura, orgu-
lhosa de sua atuação.      
 Atualmente, trabalha oito horas por dia como diarista para manter a 
sua renda �ixa mensal, e à noite, quando chega em casa, senta-se em frente à 

sua máquina de costura. Ela continua investindo na costura como uma renda 
extra, com mais quatro amigas, e revende em uma banca na Rua Coimbra, 
aos �inais de semana. Mas, ela gostaria de transformar as vendas para o 
online, pois acredita que pode ser mais vantajoso vender para todo o Brasil.   
 O propósito de Laura é continuar aprendendo sobre empreendedo-
rismo e ajudar outras pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, 
mas que desejam começar a empreender. Ela espera continuar frequentan-
do os cursos do FICAS, organização a qual ela tem muito respeito e admira-
ção. Recentemente, se formou em técnico de enfermagem e está em busca do 
registro na área para começar a trabalhar como cuidadora em horário notur-
no. No geral, seus planos re�letem muito uma frase que ela carrega consigo: 
“Não se conforme com um não como resposta. Não desista, encontre uma 
outra solução, uma outra porta irá se abrir”. 

28



Laura: Entre amigas, mais acolhimento e mais força

 Laura Suarez Bedoya tem o poder de incentivar. Ela encoraja as 
pessoas e valoriza o trabalho em conjunto. Quando acredita em uma ideia e 
sabe que vai dar certo, não há quem a segure. Ela convoca o seu grupo e faz 
acontecer. Laura se dedica para o bem comum, para o bem-estar não só 
dela, mas para as demais pessoas à sua volta, principalmente aquelas que 
mais precisam. Se isso tem um nome, eu ainda desconheço, mas posso dizer 
que a Laura é muito humana e boa de coração, e o mundo precisa muito de 
pessoas como ela. 
 Quando chegou ao Brasil, em 2011, com suas três �ilhas de 2, 5 e 10 
anos de idade, veio para se livrar de uma sociedade opressora, a qual a 
julgava por ser divorciada. E por não conseguir um emprego que pudesse 
sustentar a família, deixou a Bolívia para trabalhar em outro país em busca 
de uma vida digna. 
 Assim que chegou em São Paulo se instalou em um galpão de costu-
ra, local onde trabalhava e morava com suas �ilhas. A falta de informação fez 
com que Laura se submetesse ao trabalho informal por dois anos. Em 
alguns casos, ela sofreu abusos e chegou a viver em condições análogas à 
escravidão.  
 Somente quando passou a frequentar um templo religioso �icou 

sabendo, por outras pessoas desse local, sobre a realidade em que vivia. 
Praticamente, foi a primeira vez em que Laura recebeu acolhimento e ajuda 
para tirar os seus documentos de migrante e a procurar uma casa para ela e 
as �ilhas morarem. A partir desse momento, ela começa um novo rumo em 
sua vida, com mais conhecimento e informação sobre as leis trabalhistas e 
de seus direitos. 
 Essa virada de chave veio acompanhada de novas descobertas. A 
convite de sua irmã, que também mora em São Paulo, começou a frequentar 
o FICAS em alguns cursos voltados para a comunidade migrante. Nesse 
ambiente conheceu outras mulheres iguais a ela, que passam pelos mesmos 
desa�ios e buscam as mesmas oportunidades. 
 Por meio desses encontros, Laura revelou a sua potência. Junto das 
demais colegas de turma dos cursos, criaram um grupo chamado “Entre 
Rendas”, com a �inalidade de terem uma renda extra a �im de alcançarem a 
independência �inanceira. Essas mulheres, a maioria bolivianas e costurei-
ras, se dividiram em quatro subgrupos e confeccionaram peças para vender 
na Feira da Madrugada, no Brás. Laura fazia parte do grupo que costurava 
absorventes ecológicos de pano, uma ideia inovadora e sustentável. 
 Com a pandemia, a feira permaneceu fechada por um longo período 
e as vendas �icaram suspensas. Muitas dessas mulheres perderam seus 
empregos e �icaram sem renda. Porém, elas receberam uma nova demanda 

para confeccionar máscaras de pano. Essa iniciativa veio para ajudar tanto 
essas mulheres, que estavam ociosas e sem trabalho, quanto para disponibi-
lizar máscaras para as pessoas das periferias e imigrantes.   
 Laura conta que era uma espécie de líder do seu grupo. Dava um dire-
cionamento para as colegas e as incentivava a continuarem com o projeto. E, 
também, convencia novas colegas a fazerem parte do grupo. “Tinha algumas 
mulheres que queriam participar, mas �icavam caladas. Bolivianas são mais 
quietinhas, precisa que você puxe assunto”, relata. “Quando eu acredito em 
algo que pode dar certo e me interesso muito, eu tento me esforçar e 
também fazer as pessoas conseguirem ir na mesma direção”, conta entusias-
mada pelo trabalho que conseguiram realizar em equipe.
 Além de liderar esse engajamento entre o grupo, ela era responsável 
por pegar os retalhos de panos em fábricas de tecidos e o�icinas de costura 
para a confecção das máscaras. Corria atrás de contatos para conseguir 
apoio e materiais para trabalhar. Com todo esse processo de aprendizado 
(na prática), Laura foi desenvolvendo habilidades empreendedoras, sobre-
tudo, em economia solidária. “Essa experiência não �icou restrita apenas à 
costura, abriu portas para várias outras oportunidades”, conta Laura, orgu-
lhosa de sua atuação.      
 Atualmente, trabalha oito horas por dia como diarista para manter a 
sua renda �ixa mensal, e à noite, quando chega em casa, senta-se em frente à 

sua máquina de costura. Ela continua investindo na costura como uma renda 
extra, com mais quatro amigas, e revende em uma banca na Rua Coimbra, 
aos �inais de semana. Mas, ela gostaria de transformar as vendas para o 
online, pois acredita que pode ser mais vantajoso vender para todo o Brasil.   
 O propósito de Laura é continuar aprendendo sobre empreendedo-
rismo e ajudar outras pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, 
mas que desejam começar a empreender. Ela espera continuar frequentan-
do os cursos do FICAS, organização a qual ela tem muito respeito e admira-
ção. Recentemente, se formou em técnico de enfermagem e está em busca do 
registro na área para começar a trabalhar como cuidadora em horário notur-
no. No geral, seus planos re�letem muito uma frase que ela carrega consigo: 
“Não se conforme com um não como resposta. Não desista, encontre uma 
outra solução, uma outra porta irá se abrir”. 
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Laura: Entre amigas, mais acolhimento e mais força

 Laura Suarez Bedoya tem o poder de incentivar. Ela encoraja as 
pessoas e valoriza o trabalho em conjunto. Quando acredita em uma ideia e 
sabe que vai dar certo, não há quem a segure. Ela convoca o seu grupo e faz 
acontecer. Laura se dedica para o bem comum, para o bem-estar não só 
dela, mas para as demais pessoas à sua volta, principalmente aquelas que 
mais precisam. Se isso tem um nome, eu ainda desconheço, mas posso dizer 
que a Laura é muito humana e boa de coração, e o mundo precisa muito de 
pessoas como ela. 
 Quando chegou ao Brasil, em 2011, com suas três �ilhas de 2, 5 e 10 
anos de idade, veio para se livrar de uma sociedade opressora, a qual a 
julgava por ser divorciada. E por não conseguir um emprego que pudesse 
sustentar a família, deixou a Bolívia para trabalhar em outro país em busca 
de uma vida digna. 
 Assim que chegou em São Paulo se instalou em um galpão de costu-
ra, local onde trabalhava e morava com suas �ilhas. A falta de informação fez 
com que Laura se submetesse ao trabalho informal por dois anos. Em 
alguns casos, ela sofreu abusos e chegou a viver em condições análogas à 
escravidão.  
 Somente quando passou a frequentar um templo religioso �icou 

sabendo, por outras pessoas desse local, sobre a realidade em que vivia. 
Praticamente, foi a primeira vez em que Laura recebeu acolhimento e ajuda 
para tirar os seus documentos de migrante e a procurar uma casa para ela e 
as �ilhas morarem. A partir desse momento, ela começa um novo rumo em 
sua vida, com mais conhecimento e informação sobre as leis trabalhistas e 
de seus direitos. 
 Essa virada de chave veio acompanhada de novas descobertas. A 
convite de sua irmã, que também mora em São Paulo, começou a frequentar 
o FICAS em alguns cursos voltados para a comunidade migrante. Nesse 
ambiente conheceu outras mulheres iguais a ela, que passam pelos mesmos 
desa�ios e buscam as mesmas oportunidades. 
 Por meio desses encontros, Laura revelou a sua potência. Junto das 
demais colegas de turma dos cursos, criaram um grupo chamado “Entre 
Rendas”, com a �inalidade de terem uma renda extra a �im de alcançarem a 
independência �inanceira. Essas mulheres, a maioria bolivianas e costurei-
ras, se dividiram em quatro subgrupos e confeccionaram peças para vender 
na Feira da Madrugada, no Brás. Laura fazia parte do grupo que costurava 
absorventes ecológicos de pano, uma ideia inovadora e sustentável. 
 Com a pandemia, a feira permaneceu fechada por um longo período 
e as vendas �icaram suspensas. Muitas dessas mulheres perderam seus 
empregos e �icaram sem renda. Porém, elas receberam uma nova demanda 

para confeccionar máscaras de pano. Essa iniciativa veio para ajudar tanto 
essas mulheres, que estavam ociosas e sem trabalho, quanto para disponibi-
lizar máscaras para as pessoas das periferias e imigrantes.   
 Laura conta que era uma espécie de líder do seu grupo. Dava um dire-
cionamento para as colegas e as incentivava a continuarem com o projeto. E, 
também, convencia novas colegas a fazerem parte do grupo. “Tinha algumas 
mulheres que queriam participar, mas �icavam caladas. Bolivianas são mais 
quietinhas, precisa que você puxe assunto”, relata. “Quando eu acredito em 
algo que pode dar certo e me interesso muito, eu tento me esforçar e 
também fazer as pessoas conseguirem ir na mesma direção”, conta entusias-
mada pelo trabalho que conseguiram realizar em equipe.
 Além de liderar esse engajamento entre o grupo, ela era responsável 
por pegar os retalhos de panos em fábricas de tecidos e o�icinas de costura 
para a confecção das máscaras. Corria atrás de contatos para conseguir 
apoio e materiais para trabalhar. Com todo esse processo de aprendizado 
(na prática), Laura foi desenvolvendo habilidades empreendedoras, sobre-
tudo, em economia solidária. “Essa experiência não �icou restrita apenas à 
costura, abriu portas para várias outras oportunidades”, conta Laura, orgu-
lhosa de sua atuação.      
 Atualmente, trabalha oito horas por dia como diarista para manter a 
sua renda �ixa mensal, e à noite, quando chega em casa, senta-se em frente à 

sua máquina de costura. Ela continua investindo na costura como uma renda 
extra, com mais quatro amigas, e revende em uma banca na Rua Coimbra, 
aos �inais de semana. Mas, ela gostaria de transformar as vendas para o 
online, pois acredita que pode ser mais vantajoso vender para todo o Brasil.   
 O propósito de Laura é continuar aprendendo sobre empreendedo-
rismo e ajudar outras pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, 
mas que desejam começar a empreender. Ela espera continuar frequentan-
do os cursos do FICAS, organização a qual ela tem muito respeito e admira-
ção. Recentemente, se formou em técnico de enfermagem e está em busca do 
registro na área para começar a trabalhar como cuidadora em horário notur-
no. No geral, seus planos re�letem muito uma frase que ela carrega consigo: 
“Não se conforme com um não como resposta. Não desista, encontre uma 
outra solução, uma outra porta irá se abrir”. 

Jaquelin Pumacagua Gonzalez, 38 anos, natural 
de La Paz, Bolívia. É costureira e mãe de três �ilhas.



Laura: Entre amigas, mais acolhimento e mais força

 Laura Suarez Bedoya tem o poder de incentivar. Ela encoraja as 
pessoas e valoriza o trabalho em conjunto. Quando acredita em uma ideia e 
sabe que vai dar certo, não há quem a segure. Ela convoca o seu grupo e faz 
acontecer. Laura se dedica para o bem comum, para o bem-estar não só 
dela, mas para as demais pessoas à sua volta, principalmente aquelas que 
mais precisam. Se isso tem um nome, eu ainda desconheço, mas posso dizer 
que a Laura é muito humana e boa de coração, e o mundo precisa muito de 
pessoas como ela. 
 Quando chegou ao Brasil, em 2011, com suas três �ilhas de 2, 5 e 10 
anos de idade, veio para se livrar de uma sociedade opressora, a qual a 
julgava por ser divorciada. E por não conseguir um emprego que pudesse 
sustentar a família, deixou a Bolívia para trabalhar em outro país em busca 
de uma vida digna. 
 Assim que chegou em São Paulo se instalou em um galpão de costu-
ra, local onde trabalhava e morava com suas �ilhas. A falta de informação fez 
com que Laura se submetesse ao trabalho informal por dois anos. Em 
alguns casos, ela sofreu abusos e chegou a viver em condições análogas à 
escravidão.  
 Somente quando passou a frequentar um templo religioso �icou 

sabendo, por outras pessoas desse local, sobre a realidade em que vivia. 
Praticamente, foi a primeira vez em que Laura recebeu acolhimento e ajuda 
para tirar os seus documentos de migrante e a procurar uma casa para ela e 
as �ilhas morarem. A partir desse momento, ela começa um novo rumo em 
sua vida, com mais conhecimento e informação sobre as leis trabalhistas e 
de seus direitos. 
 Essa virada de chave veio acompanhada de novas descobertas. A 
convite de sua irmã, que também mora em São Paulo, começou a frequentar 
o FICAS em alguns cursos voltados para a comunidade migrante. Nesse 
ambiente conheceu outras mulheres iguais a ela, que passam pelos mesmos 
desa�ios e buscam as mesmas oportunidades. 
 Por meio desses encontros, Laura revelou a sua potência. Junto das 
demais colegas de turma dos cursos, criaram um grupo chamado “Entre 
Rendas”, com a �inalidade de terem uma renda extra a �im de alcançarem a 
independência �inanceira. Essas mulheres, a maioria bolivianas e costurei-
ras, se dividiram em quatro subgrupos e confeccionaram peças para vender 
na Feira da Madrugada, no Brás. Laura fazia parte do grupo que costurava 
absorventes ecológicos de pano, uma ideia inovadora e sustentável. 
 Com a pandemia, a feira permaneceu fechada por um longo período 
e as vendas �icaram suspensas. Muitas dessas mulheres perderam seus 
empregos e �icaram sem renda. Porém, elas receberam uma nova demanda 

para confeccionar máscaras de pano. Essa iniciativa veio para ajudar tanto 
essas mulheres, que estavam ociosas e sem trabalho, quanto para disponibi-
lizar máscaras para as pessoas das periferias e imigrantes.   
 Laura conta que era uma espécie de líder do seu grupo. Dava um dire-
cionamento para as colegas e as incentivava a continuarem com o projeto. E, 
também, convencia novas colegas a fazerem parte do grupo. “Tinha algumas 
mulheres que queriam participar, mas �icavam caladas. Bolivianas são mais 
quietinhas, precisa que você puxe assunto”, relata. “Quando eu acredito em 
algo que pode dar certo e me interesso muito, eu tento me esforçar e 
também fazer as pessoas conseguirem ir na mesma direção”, conta entusias-
mada pelo trabalho que conseguiram realizar em equipe.
 Além de liderar esse engajamento entre o grupo, ela era responsável 
por pegar os retalhos de panos em fábricas de tecidos e o�icinas de costura 
para a confecção das máscaras. Corria atrás de contatos para conseguir 
apoio e materiais para trabalhar. Com todo esse processo de aprendizado 
(na prática), Laura foi desenvolvendo habilidades empreendedoras, sobre-
tudo, em economia solidária. “Essa experiência não �icou restrita apenas à 
costura, abriu portas para várias outras oportunidades”, conta Laura, orgu-
lhosa de sua atuação.      
 Atualmente, trabalha oito horas por dia como diarista para manter a 
sua renda �ixa mensal, e à noite, quando chega em casa, senta-se em frente à 

sua máquina de costura. Ela continua investindo na costura como uma renda 
extra, com mais quatro amigas, e revende em uma banca na Rua Coimbra, 
aos �inais de semana. Mas, ela gostaria de transformar as vendas para o 
online, pois acredita que pode ser mais vantajoso vender para todo o Brasil.   
 O propósito de Laura é continuar aprendendo sobre empreendedo-
rismo e ajudar outras pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, 
mas que desejam começar a empreender. Ela espera continuar frequentan-
do os cursos do FICAS, organização a qual ela tem muito respeito e admira-
ção. Recentemente, se formou em técnico de enfermagem e está em busca do 
registro na área para começar a trabalhar como cuidadora em horário notur-
no. No geral, seus planos re�letem muito uma frase que ela carrega consigo: 
“Não se conforme com um não como resposta. Não desista, encontre uma 
outra solução, uma outra porta irá se abrir”. 

Jaquelin: A verdadeira essência nunca morre

 A história de Jaquelin não é algo fácil de se contar. Uma vida marca-
da por abusos e violências, que representam a falta de humanidade pratica-
da por pessoas sem um resquício de amor ao próximo. Mas, não quero e 
não irei concentrar-me nesses fatos, já passados e enterrados por ela, sob 
muita dor e sofrimento. Quero, aqui nessas linhas, me ater ao per�il dessa 
mulher de uma aura brilhante que enxerguei ao ouvi-la me contar sobre a 
sua vida.
 Seu nome é Jaquelin Pumacagua Gonzalez, nasceu no dia 19 de 
agosto de 1984, em La Paz. Sabe, desde os seus sete anos de idade, o que é 
trabalhar. Foi uma boa �ilha, sempre ajudou a sua mãe, dona Irene So�ia 
Gonzalez. Ao se formar no ensino médio, o mercado de trabalho na Bolívia 
naquela época não estava promissor, fazendo a jovem Jaquelin atravessar a 
fronteira do Brasil em busca de maiores oportunidades. 
 Quando ela desembarcou em São Paulo, em 2003, junto com uma 
amiga, sabia que não seria fácil. Mas a sua esperança e a sua força de vonta-
de eram maiores e não a deixaram desistir. Já a sua amiga, após uma 
semana, regressou para a Bolívia. Jaquelin permaneceu. 
 Nos seus primeiros anos no Brasil, Jaquelin esteve muito sozinha. 
Com o tempo, quando passou a frequentar espaços de lazer, conheceu 

outras mulheres que compartilhavam das mesmas vivências e histórias 
parecidas com as suas e foi conquistando uma rede de apoio e novas amiza-
des. Através dessas novas amigas, também migrantes, ela foi aprendendo 
muitas coisas sobre os seus direitos como mulher e mãe aqui no Brasil. 
 Com seu espírito guerreiro ela enfrentou as horas exaustivas de 
trabalho. A sua resiliência fez com que ela fosse se aperfeiçoando na costu-
ra, ganhando cada vez mais segurança e agilidade no o�ício. Tanto é que, ao 
começar a costurar de forma autônoma, ela conquistou a sua própria clien-
tela e parceiros, com os quais fechava negócios. Ela se descobriu mais forte 
e capaz de gerir o próprio trabalho, até mais do que imaginava. Esse modo 
nato de correr atrás, de se virar e se superar, foi se mostrando como um 
traço da sua personalidade, sendo percebido pelas pessoas com quem ela 
fazia contato, até por suas amigas que se espelhavam nela e a exaltavam por 
essa virtude. 
 Tudo o que Jaquelin faz é com positividade. Essa sua qualidade é uma 
alavanca para traçar novos planos e ajuda a não desistir tão fácil. É também 
uma forma de incentivar as suas colegas em novos projetos. “Eu poderia 
dizer que sou uma líder. Gosto de ajudar as pessoas que têm um talento e 
um sonho, mas que precisam só de um incentivo ou um empurrão, às vezes 
lhes faltam pequenas coisas que nem elas percebem”, conta entusiasmada e 

revela que costuma dar certo quando faz esse movimento. “Acho importante 
a gente trabalhar com o que a gente gosta e se sente feliz, não só pelo dinhei-
ro”, diz. 
 Para ela, o FICAS representa uma ponte de conexão com um mundo 
com mais oportunidades. A organização a ajudou no seu desenvolvimento 
emocional, em um momento em que ela precisava se sentir mais forte e, 
também, a resgatar a sua essência, o seu verdadeiro eu há muito tempo 
esquecido pelas adversidades que sofreu ao longo da sua jornada migrató-
ria. Hoje, Jaquelin faz planos de empreender em um negócio sustentável na 
área da moda e beleza, voltado para o público feminino. E tem no FICAS o 
suporte necessário para realizar esse sonho, por meio dos cursos de fortale-
cimento que ensinam sobre economia solidária. Ela pretende adquirir mais 
conhecimento sobre as leis brasileiras, aprender administração de empre-
sas e se tornar uma empresária de sucesso.
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Laura: Entre amigas, mais acolhimento e mais força

 Laura Suarez Bedoya tem o poder de incentivar. Ela encoraja as 
pessoas e valoriza o trabalho em conjunto. Quando acredita em uma ideia e 
sabe que vai dar certo, não há quem a segure. Ela convoca o seu grupo e faz 
acontecer. Laura se dedica para o bem comum, para o bem-estar não só 
dela, mas para as demais pessoas à sua volta, principalmente aquelas que 
mais precisam. Se isso tem um nome, eu ainda desconheço, mas posso dizer 
que a Laura é muito humana e boa de coração, e o mundo precisa muito de 
pessoas como ela. 
 Quando chegou ao Brasil, em 2011, com suas três �ilhas de 2, 5 e 10 
anos de idade, veio para se livrar de uma sociedade opressora, a qual a 
julgava por ser divorciada. E por não conseguir um emprego que pudesse 
sustentar a família, deixou a Bolívia para trabalhar em outro país em busca 
de uma vida digna. 
 Assim que chegou em São Paulo se instalou em um galpão de costu-
ra, local onde trabalhava e morava com suas �ilhas. A falta de informação fez 
com que Laura se submetesse ao trabalho informal por dois anos. Em 
alguns casos, ela sofreu abusos e chegou a viver em condições análogas à 
escravidão.  
 Somente quando passou a frequentar um templo religioso �icou 

sabendo, por outras pessoas desse local, sobre a realidade em que vivia. 
Praticamente, foi a primeira vez em que Laura recebeu acolhimento e ajuda 
para tirar os seus documentos de migrante e a procurar uma casa para ela e 
as �ilhas morarem. A partir desse momento, ela começa um novo rumo em 
sua vida, com mais conhecimento e informação sobre as leis trabalhistas e 
de seus direitos. 
 Essa virada de chave veio acompanhada de novas descobertas. A 
convite de sua irmã, que também mora em São Paulo, começou a frequentar 
o FICAS em alguns cursos voltados para a comunidade migrante. Nesse 
ambiente conheceu outras mulheres iguais a ela, que passam pelos mesmos 
desa�ios e buscam as mesmas oportunidades. 
 Por meio desses encontros, Laura revelou a sua potência. Junto das 
demais colegas de turma dos cursos, criaram um grupo chamado “Entre 
Rendas”, com a �inalidade de terem uma renda extra a �im de alcançarem a 
independência �inanceira. Essas mulheres, a maioria bolivianas e costurei-
ras, se dividiram em quatro subgrupos e confeccionaram peças para vender 
na Feira da Madrugada, no Brás. Laura fazia parte do grupo que costurava 
absorventes ecológicos de pano, uma ideia inovadora e sustentável. 
 Com a pandemia, a feira permaneceu fechada por um longo período 
e as vendas �icaram suspensas. Muitas dessas mulheres perderam seus 
empregos e �icaram sem renda. Porém, elas receberam uma nova demanda 

para confeccionar máscaras de pano. Essa iniciativa veio para ajudar tanto 
essas mulheres, que estavam ociosas e sem trabalho, quanto para disponibi-
lizar máscaras para as pessoas das periferias e imigrantes.   
 Laura conta que era uma espécie de líder do seu grupo. Dava um dire-
cionamento para as colegas e as incentivava a continuarem com o projeto. E, 
também, convencia novas colegas a fazerem parte do grupo. “Tinha algumas 
mulheres que queriam participar, mas �icavam caladas. Bolivianas são mais 
quietinhas, precisa que você puxe assunto”, relata. “Quando eu acredito em 
algo que pode dar certo e me interesso muito, eu tento me esforçar e 
também fazer as pessoas conseguirem ir na mesma direção”, conta entusias-
mada pelo trabalho que conseguiram realizar em equipe.
 Além de liderar esse engajamento entre o grupo, ela era responsável 
por pegar os retalhos de panos em fábricas de tecidos e o�icinas de costura 
para a confecção das máscaras. Corria atrás de contatos para conseguir 
apoio e materiais para trabalhar. Com todo esse processo de aprendizado 
(na prática), Laura foi desenvolvendo habilidades empreendedoras, sobre-
tudo, em economia solidária. “Essa experiência não �icou restrita apenas à 
costura, abriu portas para várias outras oportunidades”, conta Laura, orgu-
lhosa de sua atuação.      
 Atualmente, trabalha oito horas por dia como diarista para manter a 
sua renda �ixa mensal, e à noite, quando chega em casa, senta-se em frente à 

sua máquina de costura. Ela continua investindo na costura como uma renda 
extra, com mais quatro amigas, e revende em uma banca na Rua Coimbra, 
aos �inais de semana. Mas, ela gostaria de transformar as vendas para o 
online, pois acredita que pode ser mais vantajoso vender para todo o Brasil.   
 O propósito de Laura é continuar aprendendo sobre empreendedo-
rismo e ajudar outras pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, 
mas que desejam começar a empreender. Ela espera continuar frequentan-
do os cursos do FICAS, organização a qual ela tem muito respeito e admira-
ção. Recentemente, se formou em técnico de enfermagem e está em busca do 
registro na área para começar a trabalhar como cuidadora em horário notur-
no. No geral, seus planos re�letem muito uma frase que ela carrega consigo: 
“Não se conforme com um não como resposta. Não desista, encontre uma 
outra solução, uma outra porta irá se abrir”. 

Jaquelin: A verdadeira essência nunca morre

 A história de Jaquelin não é algo fácil de se contar. Uma vida marca-
da por abusos e violências, que representam a falta de humanidade pratica-
da por pessoas sem um resquício de amor ao próximo. Mas, não quero e 
não irei concentrar-me nesses fatos, já passados e enterrados por ela, sob 
muita dor e sofrimento. Quero, aqui nessas linhas, me ater ao per�il dessa 
mulher de uma aura brilhante que enxerguei ao ouvi-la me contar sobre a 
sua vida.
 Seu nome é Jaquelin Pumacagua Gonzalez, nasceu no dia 19 de 
agosto de 1984, em La Paz. Sabe, desde os seus sete anos de idade, o que é 
trabalhar. Foi uma boa �ilha, sempre ajudou a sua mãe, dona Irene So�ia 
Gonzalez. Ao se formar no ensino médio, o mercado de trabalho na Bolívia 
naquela época não estava promissor, fazendo a jovem Jaquelin atravessar a 
fronteira do Brasil em busca de maiores oportunidades. 
 Quando ela desembarcou em São Paulo, em 2003, junto com uma 
amiga, sabia que não seria fácil. Mas a sua esperança e a sua força de vonta-
de eram maiores e não a deixaram desistir. Já a sua amiga, após uma 
semana, regressou para a Bolívia. Jaquelin permaneceu. 
 Nos seus primeiros anos no Brasil, Jaquelin esteve muito sozinha. 
Com o tempo, quando passou a frequentar espaços de lazer, conheceu 

outras mulheres que compartilhavam das mesmas vivências e histórias 
parecidas com as suas e foi conquistando uma rede de apoio e novas amiza-
des. Através dessas novas amigas, também migrantes, ela foi aprendendo 
muitas coisas sobre os seus direitos como mulher e mãe aqui no Brasil. 
 Com seu espírito guerreiro ela enfrentou as horas exaustivas de 
trabalho. A sua resiliência fez com que ela fosse se aperfeiçoando na costu-
ra, ganhando cada vez mais segurança e agilidade no o�ício. Tanto é que, ao 
começar a costurar de forma autônoma, ela conquistou a sua própria clien-
tela e parceiros, com os quais fechava negócios. Ela se descobriu mais forte 
e capaz de gerir o próprio trabalho, até mais do que imaginava. Esse modo 
nato de correr atrás, de se virar e se superar, foi se mostrando como um 
traço da sua personalidade, sendo percebido pelas pessoas com quem ela 
fazia contato, até por suas amigas que se espelhavam nela e a exaltavam por 
essa virtude. 
 Tudo o que Jaquelin faz é com positividade. Essa sua qualidade é uma 
alavanca para traçar novos planos e ajuda a não desistir tão fácil. É também 
uma forma de incentivar as suas colegas em novos projetos. “Eu poderia 
dizer que sou uma líder. Gosto de ajudar as pessoas que têm um talento e 
um sonho, mas que precisam só de um incentivo ou um empurrão, às vezes 
lhes faltam pequenas coisas que nem elas percebem”, conta entusiasmada e 

revela que costuma dar certo quando faz esse movimento. “Acho importante 
a gente trabalhar com o que a gente gosta e se sente feliz, não só pelo dinhei-
ro”, diz. 
 Para ela, o FICAS representa uma ponte de conexão com um mundo 
com mais oportunidades. A organização a ajudou no seu desenvolvimento 
emocional, em um momento em que ela precisava se sentir mais forte e, 
também, a resgatar a sua essência, o seu verdadeiro eu há muito tempo 
esquecido pelas adversidades que sofreu ao longo da sua jornada migrató-
ria. Hoje, Jaquelin faz planos de empreender em um negócio sustentável na 
área da moda e beleza, voltado para o público feminino. E tem no FICAS o 
suporte necessário para realizar esse sonho, por meio dos cursos de fortale-
cimento que ensinam sobre economia solidária. Ela pretende adquirir mais 
conhecimento sobre as leis brasileiras, aprender administração de empre-
sas e se tornar uma empresária de sucesso.
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Laura: Entre amigas, mais acolhimento e mais força

 Laura Suarez Bedoya tem o poder de incentivar. Ela encoraja as 
pessoas e valoriza o trabalho em conjunto. Quando acredita em uma ideia e 
sabe que vai dar certo, não há quem a segure. Ela convoca o seu grupo e faz 
acontecer. Laura se dedica para o bem comum, para o bem-estar não só 
dela, mas para as demais pessoas à sua volta, principalmente aquelas que 
mais precisam. Se isso tem um nome, eu ainda desconheço, mas posso dizer 
que a Laura é muito humana e boa de coração, e o mundo precisa muito de 
pessoas como ela. 
 Quando chegou ao Brasil, em 2011, com suas três �ilhas de 2, 5 e 10 
anos de idade, veio para se livrar de uma sociedade opressora, a qual a 
julgava por ser divorciada. E por não conseguir um emprego que pudesse 
sustentar a família, deixou a Bolívia para trabalhar em outro país em busca 
de uma vida digna. 
 Assim que chegou em São Paulo se instalou em um galpão de costu-
ra, local onde trabalhava e morava com suas �ilhas. A falta de informação fez 
com que Laura se submetesse ao trabalho informal por dois anos. Em 
alguns casos, ela sofreu abusos e chegou a viver em condições análogas à 
escravidão.  
 Somente quando passou a frequentar um templo religioso �icou 

sabendo, por outras pessoas desse local, sobre a realidade em que vivia. 
Praticamente, foi a primeira vez em que Laura recebeu acolhimento e ajuda 
para tirar os seus documentos de migrante e a procurar uma casa para ela e 
as �ilhas morarem. A partir desse momento, ela começa um novo rumo em 
sua vida, com mais conhecimento e informação sobre as leis trabalhistas e 
de seus direitos. 
 Essa virada de chave veio acompanhada de novas descobertas. A 
convite de sua irmã, que também mora em São Paulo, começou a frequentar 
o FICAS em alguns cursos voltados para a comunidade migrante. Nesse 
ambiente conheceu outras mulheres iguais a ela, que passam pelos mesmos 
desa�ios e buscam as mesmas oportunidades. 
 Por meio desses encontros, Laura revelou a sua potência. Junto das 
demais colegas de turma dos cursos, criaram um grupo chamado “Entre 
Rendas”, com a �inalidade de terem uma renda extra a �im de alcançarem a 
independência �inanceira. Essas mulheres, a maioria bolivianas e costurei-
ras, se dividiram em quatro subgrupos e confeccionaram peças para vender 
na Feira da Madrugada, no Brás. Laura fazia parte do grupo que costurava 
absorventes ecológicos de pano, uma ideia inovadora e sustentável. 
 Com a pandemia, a feira permaneceu fechada por um longo período 
e as vendas �icaram suspensas. Muitas dessas mulheres perderam seus 
empregos e �icaram sem renda. Porém, elas receberam uma nova demanda 

para confeccionar máscaras de pano. Essa iniciativa veio para ajudar tanto 
essas mulheres, que estavam ociosas e sem trabalho, quanto para disponibi-
lizar máscaras para as pessoas das periferias e imigrantes.   
 Laura conta que era uma espécie de líder do seu grupo. Dava um dire-
cionamento para as colegas e as incentivava a continuarem com o projeto. E, 
também, convencia novas colegas a fazerem parte do grupo. “Tinha algumas 
mulheres que queriam participar, mas �icavam caladas. Bolivianas são mais 
quietinhas, precisa que você puxe assunto”, relata. “Quando eu acredito em 
algo que pode dar certo e me interesso muito, eu tento me esforçar e 
também fazer as pessoas conseguirem ir na mesma direção”, conta entusias-
mada pelo trabalho que conseguiram realizar em equipe.
 Além de liderar esse engajamento entre o grupo, ela era responsável 
por pegar os retalhos de panos em fábricas de tecidos e o�icinas de costura 
para a confecção das máscaras. Corria atrás de contatos para conseguir 
apoio e materiais para trabalhar. Com todo esse processo de aprendizado 
(na prática), Laura foi desenvolvendo habilidades empreendedoras, sobre-
tudo, em economia solidária. “Essa experiência não �icou restrita apenas à 
costura, abriu portas para várias outras oportunidades”, conta Laura, orgu-
lhosa de sua atuação.      
 Atualmente, trabalha oito horas por dia como diarista para manter a 
sua renda �ixa mensal, e à noite, quando chega em casa, senta-se em frente à 

sua máquina de costura. Ela continua investindo na costura como uma renda 
extra, com mais quatro amigas, e revende em uma banca na Rua Coimbra, 
aos �inais de semana. Mas, ela gostaria de transformar as vendas para o 
online, pois acredita que pode ser mais vantajoso vender para todo o Brasil.   
 O propósito de Laura é continuar aprendendo sobre empreendedo-
rismo e ajudar outras pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, 
mas que desejam começar a empreender. Ela espera continuar frequentan-
do os cursos do FICAS, organização a qual ela tem muito respeito e admira-
ção. Recentemente, se formou em técnico de enfermagem e está em busca do 
registro na área para começar a trabalhar como cuidadora em horário notur-
no. No geral, seus planos re�letem muito uma frase que ela carrega consigo: 
“Não se conforme com um não como resposta. Não desista, encontre uma 
outra solução, uma outra porta irá se abrir”. 

Jaquelin: A verdadeira essência nunca morre

 A história de Jaquelin não é algo fácil de se contar. Uma vida marca-
da por abusos e violências, que representam a falta de humanidade pratica-
da por pessoas sem um resquício de amor ao próximo. Mas, não quero e 
não irei concentrar-me nesses fatos, já passados e enterrados por ela, sob 
muita dor e sofrimento. Quero, aqui nessas linhas, me ater ao per�il dessa 
mulher de uma aura brilhante que enxerguei ao ouvi-la me contar sobre a 
sua vida.
 Seu nome é Jaquelin Pumacagua Gonzalez, nasceu no dia 19 de 
agosto de 1984, em La Paz. Sabe, desde os seus sete anos de idade, o que é 
trabalhar. Foi uma boa �ilha, sempre ajudou a sua mãe, dona Irene So�ia 
Gonzalez. Ao se formar no ensino médio, o mercado de trabalho na Bolívia 
naquela época não estava promissor, fazendo a jovem Jaquelin atravessar a 
fronteira do Brasil em busca de maiores oportunidades. 
 Quando ela desembarcou em São Paulo, em 2003, junto com uma 
amiga, sabia que não seria fácil. Mas a sua esperança e a sua força de vonta-
de eram maiores e não a deixaram desistir. Já a sua amiga, após uma 
semana, regressou para a Bolívia. Jaquelin permaneceu. 
 Nos seus primeiros anos no Brasil, Jaquelin esteve muito sozinha. 
Com o tempo, quando passou a frequentar espaços de lazer, conheceu 

outras mulheres que compartilhavam das mesmas vivências e histórias 
parecidas com as suas e foi conquistando uma rede de apoio e novas amiza-
des. Através dessas novas amigas, também migrantes, ela foi aprendendo 
muitas coisas sobre os seus direitos como mulher e mãe aqui no Brasil. 
 Com seu espírito guerreiro ela enfrentou as horas exaustivas de 
trabalho. A sua resiliência fez com que ela fosse se aperfeiçoando na costu-
ra, ganhando cada vez mais segurança e agilidade no o�ício. Tanto é que, ao 
começar a costurar de forma autônoma, ela conquistou a sua própria clien-
tela e parceiros, com os quais fechava negócios. Ela se descobriu mais forte 
e capaz de gerir o próprio trabalho, até mais do que imaginava. Esse modo 
nato de correr atrás, de se virar e se superar, foi se mostrando como um 
traço da sua personalidade, sendo percebido pelas pessoas com quem ela 
fazia contato, até por suas amigas que se espelhavam nela e a exaltavam por 
essa virtude. 
 Tudo o que Jaquelin faz é com positividade. Essa sua qualidade é uma 
alavanca para traçar novos planos e ajuda a não desistir tão fácil. É também 
uma forma de incentivar as suas colegas em novos projetos. “Eu poderia 
dizer que sou uma líder. Gosto de ajudar as pessoas que têm um talento e 
um sonho, mas que precisam só de um incentivo ou um empurrão, às vezes 
lhes faltam pequenas coisas que nem elas percebem”, conta entusiasmada e 

revela que costuma dar certo quando faz esse movimento. “Acho importante 
a gente trabalhar com o que a gente gosta e se sente feliz, não só pelo dinhei-
ro”, diz. 
 Para ela, o FICAS representa uma ponte de conexão com um mundo 
com mais oportunidades. A organização a ajudou no seu desenvolvimento 
emocional, em um momento em que ela precisava se sentir mais forte e, 
também, a resgatar a sua essência, o seu verdadeiro eu há muito tempo 
esquecido pelas adversidades que sofreu ao longo da sua jornada migrató-
ria. Hoje, Jaquelin faz planos de empreender em um negócio sustentável na 
área da moda e beleza, voltado para o público feminino. E tem no FICAS o 
suporte necessário para realizar esse sonho, por meio dos cursos de fortale-
cimento que ensinam sobre economia solidária. Ela pretende adquirir mais 
conhecimento sobre as leis brasileiras, aprender administração de empre-
sas e se tornar uma empresária de sucesso.
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Laura: Entre amigas, mais acolhimento e mais força

 Laura Suarez Bedoya tem o poder de incentivar. Ela encoraja as 
pessoas e valoriza o trabalho em conjunto. Quando acredita em uma ideia e 
sabe que vai dar certo, não há quem a segure. Ela convoca o seu grupo e faz 
acontecer. Laura se dedica para o bem comum, para o bem-estar não só 
dela, mas para as demais pessoas à sua volta, principalmente aquelas que 
mais precisam. Se isso tem um nome, eu ainda desconheço, mas posso dizer 
que a Laura é muito humana e boa de coração, e o mundo precisa muito de 
pessoas como ela. 
 Quando chegou ao Brasil, em 2011, com suas três �ilhas de 2, 5 e 10 
anos de idade, veio para se livrar de uma sociedade opressora, a qual a 
julgava por ser divorciada. E por não conseguir um emprego que pudesse 
sustentar a família, deixou a Bolívia para trabalhar em outro país em busca 
de uma vida digna. 
 Assim que chegou em São Paulo se instalou em um galpão de costu-
ra, local onde trabalhava e morava com suas �ilhas. A falta de informação fez 
com que Laura se submetesse ao trabalho informal por dois anos. Em 
alguns casos, ela sofreu abusos e chegou a viver em condições análogas à 
escravidão.  
 Somente quando passou a frequentar um templo religioso �icou 

sabendo, por outras pessoas desse local, sobre a realidade em que vivia. 
Praticamente, foi a primeira vez em que Laura recebeu acolhimento e ajuda 
para tirar os seus documentos de migrante e a procurar uma casa para ela e 
as �ilhas morarem. A partir desse momento, ela começa um novo rumo em 
sua vida, com mais conhecimento e informação sobre as leis trabalhistas e 
de seus direitos. 
 Essa virada de chave veio acompanhada de novas descobertas. A 
convite de sua irmã, que também mora em São Paulo, começou a frequentar 
o FICAS em alguns cursos voltados para a comunidade migrante. Nesse 
ambiente conheceu outras mulheres iguais a ela, que passam pelos mesmos 
desa�ios e buscam as mesmas oportunidades. 
 Por meio desses encontros, Laura revelou a sua potência. Junto das 
demais colegas de turma dos cursos, criaram um grupo chamado “Entre 
Rendas”, com a �inalidade de terem uma renda extra a �im de alcançarem a 
independência �inanceira. Essas mulheres, a maioria bolivianas e costurei-
ras, se dividiram em quatro subgrupos e confeccionaram peças para vender 
na Feira da Madrugada, no Brás. Laura fazia parte do grupo que costurava 
absorventes ecológicos de pano, uma ideia inovadora e sustentável. 
 Com a pandemia, a feira permaneceu fechada por um longo período 
e as vendas �icaram suspensas. Muitas dessas mulheres perderam seus 
empregos e �icaram sem renda. Porém, elas receberam uma nova demanda 

para confeccionar máscaras de pano. Essa iniciativa veio para ajudar tanto 
essas mulheres, que estavam ociosas e sem trabalho, quanto para disponibi-
lizar máscaras para as pessoas das periferias e imigrantes.   
 Laura conta que era uma espécie de líder do seu grupo. Dava um dire-
cionamento para as colegas e as incentivava a continuarem com o projeto. E, 
também, convencia novas colegas a fazerem parte do grupo. “Tinha algumas 
mulheres que queriam participar, mas �icavam caladas. Bolivianas são mais 
quietinhas, precisa que você puxe assunto”, relata. “Quando eu acredito em 
algo que pode dar certo e me interesso muito, eu tento me esforçar e 
também fazer as pessoas conseguirem ir na mesma direção”, conta entusias-
mada pelo trabalho que conseguiram realizar em equipe.
 Além de liderar esse engajamento entre o grupo, ela era responsável 
por pegar os retalhos de panos em fábricas de tecidos e o�icinas de costura 
para a confecção das máscaras. Corria atrás de contatos para conseguir 
apoio e materiais para trabalhar. Com todo esse processo de aprendizado 
(na prática), Laura foi desenvolvendo habilidades empreendedoras, sobre-
tudo, em economia solidária. “Essa experiência não �icou restrita apenas à 
costura, abriu portas para várias outras oportunidades”, conta Laura, orgu-
lhosa de sua atuação.      
 Atualmente, trabalha oito horas por dia como diarista para manter a 
sua renda �ixa mensal, e à noite, quando chega em casa, senta-se em frente à 

sua máquina de costura. Ela continua investindo na costura como uma renda 
extra, com mais quatro amigas, e revende em uma banca na Rua Coimbra, 
aos �inais de semana. Mas, ela gostaria de transformar as vendas para o 
online, pois acredita que pode ser mais vantajoso vender para todo o Brasil.   
 O propósito de Laura é continuar aprendendo sobre empreendedo-
rismo e ajudar outras pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, 
mas que desejam começar a empreender. Ela espera continuar frequentan-
do os cursos do FICAS, organização a qual ela tem muito respeito e admira-
ção. Recentemente, se formou em técnico de enfermagem e está em busca do 
registro na área para começar a trabalhar como cuidadora em horário notur-
no. No geral, seus planos re�letem muito uma frase que ela carrega consigo: 
“Não se conforme com um não como resposta. Não desista, encontre uma 
outra solução, uma outra porta irá se abrir”. 

Elena Virginia Salazar 
Mendoza, 56 anos, boliviana, 
natural de La Paz. É costurei-
ra autônoma e vendedora 
ambulante. Mora na capital 
paulista com a �ilha mais 
nova e a netinha. 



Elena: Lar é onde o coração escolhe ficar

 Dona Elena, mãe de quatro �ilhos, três meninos e uma caçula. Há 
vinte anos atrás vivia em La Paz com a sua família. Um dia recebeu a visita 
de uma prima, que acabara de voltar do Brasil. Ela estava muito preocupa-
da com a saúde de Elena, seu semblante demonstrava os maus tratos de 
uma vida sofrida, de um casamento amargurado. 
 A ideia de migrar para outro país, em busca de construir uma vida 
digna para os seus �ilhos e encontrar a sua felicidade plena, veio através 
dessa prima, que a ajudou a atravessar a fronteira até chegar no Brasil e 
conseguir trabalho. Elena decide trazer a sua caçula e deixar os outros três 
meninos com a sua família na Bolívia e, assim que as coisas estivessem 
bem, traria-os consigo. 
 Seu primeiro emprego aqui no Brasil foi de cozinheira em uma casa 
de família. Foram seis anos para conseguir juntar um bom pé de meia e 
alugar uma casa para, �inalmente, trazer seus �ilhos para perto novamente. 
Talvez, tenha sido o seu maior sonho já realizado. Ela conseguiu reunir os 
�ilhos outra vez! 
 Quando as crianças recém chegadas começaram a frequentar a 
escola vieram os problemas. A di�iculdade para adaptação em um novo 
país foi acompanhada por bullying e xenofobia. Por mais que eles enten-

dessem que estavam vivendo uma nova vida ao lado da mãe, que tanto 
lutou para trazê-los para perto, a vontade de voltar para o seu país era 
maior. Ao passo que, cada um dos três �ilhos, ao concluir o ensino médio, 
decidiram retornar para a Bolívia. Com um aperto no peito, Dona Elena 
despediu-se de seus meninos de novo. Mas, dessa vez, com o coração mais 
leve por vê-los como adultos e pela gratidão que todos eles retribuíram a 
ela. Como mãe, aceitou a decisão deles com uma benção.
 Depois que os três �ilhos retornaram para a Bolívia, Elena seguiu sua 
vida �irme e forte aqui no Brasil ao lado da �ilha caçula inseparável. Nem ela, 
nem a �ilha, pensaram em voltar para a terra natal, pois é aqui que escolhe-
ram �icar e construir as suas vidas. Ao longo do tempo, Dona Elena foi 
trabalhar como costureira e vendedora ambulante. Sempre trabalhando, 
mãe e �ilha, para se sustentarem e pagarem todas as despesas. 
 Há cinco atrás, sua �ilha engravidou e é mãe solo. Desde então, Dona 
Elena dá toda ajuda e amor à sua neta. Para cuidar da criança, ela não traba-
lha mais fora de casa, e a sua �ilha passou a ser responsável por todas as 
contas do lar. 
 Com a pandemia, Elena conheceu o FICAS onde começou a aprender 
sobre empreendedorismo e logo entrou para o grupo das bolivianas que 
costuravam máscaras de pano para vender na Feira da Madrugada, no Brás. 
Esse foi um importante passo para o seu desenvolvimento pessoal e �inan-

ceiro. Ela conta que aprendeu muitas coisas com o FICAS e pretende seguir 
empreendendo em economia solidária. 
 Atualmente, ela e a �ilha planejam ter a casa própria e sair do 
aluguel. Aos poucos, com muito trabalho e suor, elas correm atrás desse 
sonho. Elena quer continuar aprendendo e estudando com os cursos do 
FICAS, e tem a sua �ilha como a sua maior incentivadora e parceira dessa 
vida que escolheram percorrer juntas.

direitos aqui no país, e toma força para seguir com uma vida mais justa e 
digna para si. 
 Atualmente, a Arody mora na região do Brás, onde divide uma casa 
com outras duas moças brasileiras. Ela conseguiu comprar uma máquina de 
costura para trabalhar de forma autônoma, fazendo tudo no seu próprio 
tempo e prestando serviços para clientes e parceiros de sua con�iança. Além 
disso, está buscando emprego na área de Pilotagem, com carteira assinada.  
  O bom disso tudo é que a nossa Arody, hoje com 34 anos, ainda culti-
va os seus sonhos e tem ânimo para criar muito mais planos. Força, Arody, 
você consegue! Você é capaz!

mais horas. Nessa o�icina, apenas Arody e mais uma colega eram as únicas 
mulheres, o restante eram todos homens que trabalhavam ali. Esse fato 
causa nela uma extrema insegurança. Mas, por falta de condições e infor-
mações para conseguir outra oportunidade, ela só conseguiu mudar de 
emprego quase um ano depois.          
 Dessa vez, ela foi trabalhar em uma outra o�icina de costura, que 
pagava um pouco mais e onde se sentia em segurança. Porém, o regime de 
trabalho era intenso e exaustivo. Começava às 7h30 e ia até às 23h, de 
segunda à sábado. Aquele mesmo lugar era onde trabalhava, dormia, comia 
e tomava banho. Os dias corriam e não sobrava tempo para pensar em mais 
nada, passava todo o seu tempo apenas trabalhando. Quando o cansaço 
batia, ela achava que era normal trabalhar tanto daquela forma. Pensava 
que, se não aguentasse, estaria sendo preguiçosa. Claramente, a nossa 
Arody não tinha conhecimento das leis e normas trabalhistas do Brasil, não 
fazia ideia do que ela e as outras colegas de trabalho estavam passando, na 
verdade. 
 Aos domingos ela frequentava o culto na igreja e acabou conhecen-
do outras colegas bolivianas que a apresentaram o FICAS. Ela passou a 
participar de um grupo de mulheres imigrantes e a frequentar as ativida-
des da organização. A partir de então, ela adquire conhecimento dos seus 

 Arody seguiu estudando e entrou para a universidade no curso de 
�isioterapia. Durante essa jornada acadêmica e pro�issional descobriu a 
vocação de cuidar das crianças. Nessa época, em paralelo, realizava um 
trabalho social com crianças e adolescentes para o reforço escolar. O seu 
prazer estava ali, ao lado das crianças.
 Até que, �inalmente, chegou o último ano da universidade. Ela já 
estava cursando as disciplinas práticas nos hospitais, lidando diretamente 
com os pacientes, quando recebeu uma notícia. O seu irmão havia contraí-
do uma dívida e colocado como garantia a casa em que ela e a mãe, Flora 
Poma Gutiérrez, moravam. Sem qualquer perspectiva do seu irmão pagar a 
dívida, a sua família vê em Arody a única chance de salvar toda a situação e 
fazer com que não perdessem a casa. Eles, então, decidem que ela viria para 
o Brasil trabalhar para quitar a dívida do irmão. Disseram que, por ela ser a 
única da família ainda solteira e sem �ilhos, era mais fácil mudar de país 
sem causar mais transtornos. Ela se viu sem alternativas, de forma que 
aceitou o chamado da sua família e, com muita coragem, partiu para uma 
missão completamente inesperada. 
 Em novembro de 2018, a sua vida começa um novo rumo em um 
país desconhecido. Arody chegou em São Paulo e foi trabalhar em uma 
o�icina de costura, indicada pela �ilha de uma conhecida sua da Bolívia. Ela 
entrava às 7h e saía às 18h, de segunda a sábado, e o salário era de 
R$800,00 por mês. Para ganhar mais, ela precisava trabalhar por mais e 

Arody no país da Tropicália

 Por quê ter apenas um sonho se você pode ter vários? Arody não faz 
economia quando o assunto é ter sonhos na vida. De estilista a missionária 
em países com extrema pobreza, ela pode, facilmente, ser tudo aquilo que 
sonha em ser um dia. 
 A história de Arody Carmen Vargas Poma poderia estar escrita em 
um livro de conto de fadas, onde a nossa personagem principal é uma forte 
e guerreira princesa em busca dos seus sonhos, que foram interrompidos 
temporariamente por adversidades da vida. E é sobre vencer as adversida-
des e nunca deixar de sonhar, que se trata essa história que eu vou lhes 
contar.
 Era uma vez uma menina chamada Arody, que vivia na cidade de 
Cochabamba, justo no coração da Bolívia. Ela gostava de cantar e tocar o 
seu violão. Sempre que o seu pai, Santiago Vargas Quintanilla, a ouvia 
cantarolar em casa, dizia à �ilha: “você tem uma boa voz!” Essa frase era o 
seu maior incentivo para continuar cantando. 
 Quando ela cresceu mais um pouco, começou a ter aulas de costura 
na sua escola, que era frequentada só por meninas. Essa escola ensinava 
não só o o�ício da costura para as alunas, mas também outras tarefas 
domésticas. O bom é que, naquela época, as suas bonecas ganharam roupi-
nhas novas.
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Elena: Lar é onde o coração escolhe ficar

 Dona Elena, mãe de quatro �ilhos, três meninos e uma caçula. Há 
vinte anos atrás vivia em La Paz com a sua família. Um dia recebeu a visita 
de uma prima, que acabara de voltar do Brasil. Ela estava muito preocupa-
da com a saúde de Elena, seu semblante demonstrava os maus tratos de 
uma vida sofrida, de um casamento amargurado. 
 A ideia de migrar para outro país, em busca de construir uma vida 
digna para os seus �ilhos e encontrar a sua felicidade plena, veio através 
dessa prima, que a ajudou a atravessar a fronteira até chegar no Brasil e 
conseguir trabalho. Elena decide trazer a sua caçula e deixar os outros três 
meninos com a sua família na Bolívia e, assim que as coisas estivessem 
bem, traria-os consigo. 
 Seu primeiro emprego aqui no Brasil foi de cozinheira em uma casa 
de família. Foram seis anos para conseguir juntar um bom pé de meia e 
alugar uma casa para, �inalmente, trazer seus �ilhos para perto novamente. 
Talvez, tenha sido o seu maior sonho já realizado. Ela conseguiu reunir os 
�ilhos outra vez! 
 Quando as crianças recém chegadas começaram a frequentar a 
escola vieram os problemas. A di�iculdade para adaptação em um novo 
país foi acompanhada por bullying e xenofobia. Por mais que eles enten-

dessem que estavam vivendo uma nova vida ao lado da mãe, que tanto 
lutou para trazê-los para perto, a vontade de voltar para o seu país era 
maior. Ao passo que, cada um dos três �ilhos, ao concluir o ensino médio, 
decidiram retornar para a Bolívia. Com um aperto no peito, Dona Elena 
despediu-se de seus meninos de novo. Mas, dessa vez, com o coração mais 
leve por vê-los como adultos e pela gratidão que todos eles retribuíram a 
ela. Como mãe, aceitou a decisão deles com uma benção.
 Depois que os três �ilhos retornaram para a Bolívia, Elena seguiu sua 
vida �irme e forte aqui no Brasil ao lado da �ilha caçula inseparável. Nem ela, 
nem a �ilha, pensaram em voltar para a terra natal, pois é aqui que escolhe-
ram �icar e construir as suas vidas. Ao longo do tempo, Dona Elena foi 
trabalhar como costureira e vendedora ambulante. Sempre trabalhando, 
mãe e �ilha, para se sustentarem e pagarem todas as despesas. 
 Há cinco atrás, sua �ilha engravidou e é mãe solo. Desde então, Dona 
Elena dá toda ajuda e amor à sua neta. Para cuidar da criança, ela não traba-
lha mais fora de casa, e a sua �ilha passou a ser responsável por todas as 
contas do lar. 
 Com a pandemia, Elena conheceu o FICAS onde começou a aprender 
sobre empreendedorismo e logo entrou para o grupo das bolivianas que 
costuravam máscaras de pano para vender na Feira da Madrugada, no Brás. 
Esse foi um importante passo para o seu desenvolvimento pessoal e �inan-

ceiro. Ela conta que aprendeu muitas coisas com o FICAS e pretende seguir 
empreendendo em economia solidária. 
 Atualmente, ela e a �ilha planejam ter a casa própria e sair do 
aluguel. Aos poucos, com muito trabalho e suor, elas correm atrás desse 
sonho. Elena quer continuar aprendendo e estudando com os cursos do 
FICAS, e tem a sua �ilha como a sua maior incentivadora e parceira dessa 
vida que escolheram percorrer juntas.

direitos aqui no país, e toma força para seguir com uma vida mais justa e 
digna para si. 
 Atualmente, a Arody mora na região do Brás, onde divide uma casa 
com outras duas moças brasileiras. Ela conseguiu comprar uma máquina de 
costura para trabalhar de forma autônoma, fazendo tudo no seu próprio 
tempo e prestando serviços para clientes e parceiros de sua con�iança. Além 
disso, está buscando emprego na área de Pilotagem, com carteira assinada.  
  O bom disso tudo é que a nossa Arody, hoje com 34 anos, ainda culti-
va os seus sonhos e tem ânimo para criar muito mais planos. Força, Arody, 
você consegue! Você é capaz!

mais horas. Nessa o�icina, apenas Arody e mais uma colega eram as únicas 
mulheres, o restante eram todos homens que trabalhavam ali. Esse fato 
causa nela uma extrema insegurança. Mas, por falta de condições e infor-
mações para conseguir outra oportunidade, ela só conseguiu mudar de 
emprego quase um ano depois.          
 Dessa vez, ela foi trabalhar em uma outra o�icina de costura, que 
pagava um pouco mais e onde se sentia em segurança. Porém, o regime de 
trabalho era intenso e exaustivo. Começava às 7h30 e ia até às 23h, de 
segunda à sábado. Aquele mesmo lugar era onde trabalhava, dormia, comia 
e tomava banho. Os dias corriam e não sobrava tempo para pensar em mais 
nada, passava todo o seu tempo apenas trabalhando. Quando o cansaço 
batia, ela achava que era normal trabalhar tanto daquela forma. Pensava 
que, se não aguentasse, estaria sendo preguiçosa. Claramente, a nossa 
Arody não tinha conhecimento das leis e normas trabalhistas do Brasil, não 
fazia ideia do que ela e as outras colegas de trabalho estavam passando, na 
verdade. 
 Aos domingos ela frequentava o culto na igreja e acabou conhecen-
do outras colegas bolivianas que a apresentaram o FICAS. Ela passou a 
participar de um grupo de mulheres imigrantes e a frequentar as ativida-
des da organização. A partir de então, ela adquire conhecimento dos seus 

 Arody seguiu estudando e entrou para a universidade no curso de 
�isioterapia. Durante essa jornada acadêmica e pro�issional descobriu a 
vocação de cuidar das crianças. Nessa época, em paralelo, realizava um 
trabalho social com crianças e adolescentes para o reforço escolar. O seu 
prazer estava ali, ao lado das crianças.
 Até que, �inalmente, chegou o último ano da universidade. Ela já 
estava cursando as disciplinas práticas nos hospitais, lidando diretamente 
com os pacientes, quando recebeu uma notícia. O seu irmão havia contraí-
do uma dívida e colocado como garantia a casa em que ela e a mãe, Flora 
Poma Gutiérrez, moravam. Sem qualquer perspectiva do seu irmão pagar a 
dívida, a sua família vê em Arody a única chance de salvar toda a situação e 
fazer com que não perdessem a casa. Eles, então, decidem que ela viria para 
o Brasil trabalhar para quitar a dívida do irmão. Disseram que, por ela ser a 
única da família ainda solteira e sem �ilhos, era mais fácil mudar de país 
sem causar mais transtornos. Ela se viu sem alternativas, de forma que 
aceitou o chamado da sua família e, com muita coragem, partiu para uma 
missão completamente inesperada. 
 Em novembro de 2018, a sua vida começa um novo rumo em um 
país desconhecido. Arody chegou em São Paulo e foi trabalhar em uma 
o�icina de costura, indicada pela �ilha de uma conhecida sua da Bolívia. Ela 
entrava às 7h e saía às 18h, de segunda a sábado, e o salário era de 
R$800,00 por mês. Para ganhar mais, ela precisava trabalhar por mais e 

Arody no país da Tropicália

 Por quê ter apenas um sonho se você pode ter vários? Arody não faz 
economia quando o assunto é ter sonhos na vida. De estilista a missionária 
em países com extrema pobreza, ela pode, facilmente, ser tudo aquilo que 
sonha em ser um dia. 
 A história de Arody Carmen Vargas Poma poderia estar escrita em 
um livro de conto de fadas, onde a nossa personagem principal é uma forte 
e guerreira princesa em busca dos seus sonhos, que foram interrompidos 
temporariamente por adversidades da vida. E é sobre vencer as adversida-
des e nunca deixar de sonhar, que se trata essa história que eu vou lhes 
contar.
 Era uma vez uma menina chamada Arody, que vivia na cidade de 
Cochabamba, justo no coração da Bolívia. Ela gostava de cantar e tocar o 
seu violão. Sempre que o seu pai, Santiago Vargas Quintanilla, a ouvia 
cantarolar em casa, dizia à �ilha: “você tem uma boa voz!” Essa frase era o 
seu maior incentivo para continuar cantando. 
 Quando ela cresceu mais um pouco, começou a ter aulas de costura 
na sua escola, que era frequentada só por meninas. Essa escola ensinava 
não só o o�ício da costura para as alunas, mas também outras tarefas 
domésticas. O bom é que, naquela época, as suas bonecas ganharam roupi-
nhas novas.

36



Elena: Lar é onde o coração escolhe ficar

 Dona Elena, mãe de quatro �ilhos, três meninos e uma caçula. Há 
vinte anos atrás vivia em La Paz com a sua família. Um dia recebeu a visita 
de uma prima, que acabara de voltar do Brasil. Ela estava muito preocupa-
da com a saúde de Elena, seu semblante demonstrava os maus tratos de 
uma vida sofrida, de um casamento amargurado. 
 A ideia de migrar para outro país, em busca de construir uma vida 
digna para os seus �ilhos e encontrar a sua felicidade plena, veio através 
dessa prima, que a ajudou a atravessar a fronteira até chegar no Brasil e 
conseguir trabalho. Elena decide trazer a sua caçula e deixar os outros três 
meninos com a sua família na Bolívia e, assim que as coisas estivessem 
bem, traria-os consigo. 
 Seu primeiro emprego aqui no Brasil foi de cozinheira em uma casa 
de família. Foram seis anos para conseguir juntar um bom pé de meia e 
alugar uma casa para, �inalmente, trazer seus �ilhos para perto novamente. 
Talvez, tenha sido o seu maior sonho já realizado. Ela conseguiu reunir os 
�ilhos outra vez! 
 Quando as crianças recém chegadas começaram a frequentar a 
escola vieram os problemas. A di�iculdade para adaptação em um novo 
país foi acompanhada por bullying e xenofobia. Por mais que eles enten-

dessem que estavam vivendo uma nova vida ao lado da mãe, que tanto 
lutou para trazê-los para perto, a vontade de voltar para o seu país era 
maior. Ao passo que, cada um dos três �ilhos, ao concluir o ensino médio, 
decidiram retornar para a Bolívia. Com um aperto no peito, Dona Elena 
despediu-se de seus meninos de novo. Mas, dessa vez, com o coração mais 
leve por vê-los como adultos e pela gratidão que todos eles retribuíram a 
ela. Como mãe, aceitou a decisão deles com uma benção.
 Depois que os três �ilhos retornaram para a Bolívia, Elena seguiu sua 
vida �irme e forte aqui no Brasil ao lado da �ilha caçula inseparável. Nem ela, 
nem a �ilha, pensaram em voltar para a terra natal, pois é aqui que escolhe-
ram �icar e construir as suas vidas. Ao longo do tempo, Dona Elena foi 
trabalhar como costureira e vendedora ambulante. Sempre trabalhando, 
mãe e �ilha, para se sustentarem e pagarem todas as despesas. 
 Há cinco atrás, sua �ilha engravidou e é mãe solo. Desde então, Dona 
Elena dá toda ajuda e amor à sua neta. Para cuidar da criança, ela não traba-
lha mais fora de casa, e a sua �ilha passou a ser responsável por todas as 
contas do lar. 
 Com a pandemia, Elena conheceu o FICAS onde começou a aprender 
sobre empreendedorismo e logo entrou para o grupo das bolivianas que 
costuravam máscaras de pano para vender na Feira da Madrugada, no Brás. 
Esse foi um importante passo para o seu desenvolvimento pessoal e �inan-

ceiro. Ela conta que aprendeu muitas coisas com o FICAS e pretende seguir 
empreendendo em economia solidária. 
 Atualmente, ela e a �ilha planejam ter a casa própria e sair do 
aluguel. Aos poucos, com muito trabalho e suor, elas correm atrás desse 
sonho. Elena quer continuar aprendendo e estudando com os cursos do 
FICAS, e tem a sua �ilha como a sua maior incentivadora e parceira dessa 
vida que escolheram percorrer juntas.

direitos aqui no país, e toma força para seguir com uma vida mais justa e 
digna para si. 
 Atualmente, a Arody mora na região do Brás, onde divide uma casa 
com outras duas moças brasileiras. Ela conseguiu comprar uma máquina de 
costura para trabalhar de forma autônoma, fazendo tudo no seu próprio 
tempo e prestando serviços para clientes e parceiros de sua con�iança. Além 
disso, está buscando emprego na área de Pilotagem, com carteira assinada.  
  O bom disso tudo é que a nossa Arody, hoje com 34 anos, ainda culti-
va os seus sonhos e tem ânimo para criar muito mais planos. Força, Arody, 
você consegue! Você é capaz!

mais horas. Nessa o�icina, apenas Arody e mais uma colega eram as únicas 
mulheres, o restante eram todos homens que trabalhavam ali. Esse fato 
causa nela uma extrema insegurança. Mas, por falta de condições e infor-
mações para conseguir outra oportunidade, ela só conseguiu mudar de 
emprego quase um ano depois.          
 Dessa vez, ela foi trabalhar em uma outra o�icina de costura, que 
pagava um pouco mais e onde se sentia em segurança. Porém, o regime de 
trabalho era intenso e exaustivo. Começava às 7h30 e ia até às 23h, de 
segunda à sábado. Aquele mesmo lugar era onde trabalhava, dormia, comia 
e tomava banho. Os dias corriam e não sobrava tempo para pensar em mais 
nada, passava todo o seu tempo apenas trabalhando. Quando o cansaço 
batia, ela achava que era normal trabalhar tanto daquela forma. Pensava 
que, se não aguentasse, estaria sendo preguiçosa. Claramente, a nossa 
Arody não tinha conhecimento das leis e normas trabalhistas do Brasil, não 
fazia ideia do que ela e as outras colegas de trabalho estavam passando, na 
verdade. 
 Aos domingos ela frequentava o culto na igreja e acabou conhecen-
do outras colegas bolivianas que a apresentaram o FICAS. Ela passou a 
participar de um grupo de mulheres imigrantes e a frequentar as ativida-
des da organização. A partir de então, ela adquire conhecimento dos seus 

 Arody seguiu estudando e entrou para a universidade no curso de 
�isioterapia. Durante essa jornada acadêmica e pro�issional descobriu a 
vocação de cuidar das crianças. Nessa época, em paralelo, realizava um 
trabalho social com crianças e adolescentes para o reforço escolar. O seu 
prazer estava ali, ao lado das crianças.
 Até que, �inalmente, chegou o último ano da universidade. Ela já 
estava cursando as disciplinas práticas nos hospitais, lidando diretamente 
com os pacientes, quando recebeu uma notícia. O seu irmão havia contraí-
do uma dívida e colocado como garantia a casa em que ela e a mãe, Flora 
Poma Gutiérrez, moravam. Sem qualquer perspectiva do seu irmão pagar a 
dívida, a sua família vê em Arody a única chance de salvar toda a situação e 
fazer com que não perdessem a casa. Eles, então, decidem que ela viria para 
o Brasil trabalhar para quitar a dívida do irmão. Disseram que, por ela ser a 
única da família ainda solteira e sem �ilhos, era mais fácil mudar de país 
sem causar mais transtornos. Ela se viu sem alternativas, de forma que 
aceitou o chamado da sua família e, com muita coragem, partiu para uma 
missão completamente inesperada. 
 Em novembro de 2018, a sua vida começa um novo rumo em um 
país desconhecido. Arody chegou em São Paulo e foi trabalhar em uma 
o�icina de costura, indicada pela �ilha de uma conhecida sua da Bolívia. Ela 
entrava às 7h e saía às 18h, de segunda a sábado, e o salário era de 
R$800,00 por mês. Para ganhar mais, ela precisava trabalhar por mais e 

Arody no país da Tropicália

 Por quê ter apenas um sonho se você pode ter vários? Arody não faz 
economia quando o assunto é ter sonhos na vida. De estilista a missionária 
em países com extrema pobreza, ela pode, facilmente, ser tudo aquilo que 
sonha em ser um dia. 
 A história de Arody Carmen Vargas Poma poderia estar escrita em 
um livro de conto de fadas, onde a nossa personagem principal é uma forte 
e guerreira princesa em busca dos seus sonhos, que foram interrompidos 
temporariamente por adversidades da vida. E é sobre vencer as adversida-
des e nunca deixar de sonhar, que se trata essa história que eu vou lhes 
contar.
 Era uma vez uma menina chamada Arody, que vivia na cidade de 
Cochabamba, justo no coração da Bolívia. Ela gostava de cantar e tocar o 
seu violão. Sempre que o seu pai, Santiago Vargas Quintanilla, a ouvia 
cantarolar em casa, dizia à �ilha: “você tem uma boa voz!” Essa frase era o 
seu maior incentivo para continuar cantando. 
 Quando ela cresceu mais um pouco, começou a ter aulas de costura 
na sua escola, que era frequentada só por meninas. Essa escola ensinava 
não só o o�ício da costura para as alunas, mas também outras tarefas 
domésticas. O bom é que, naquela época, as suas bonecas ganharam roupi-
nhas novas.
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Arody Carmen Vargas 
Poma, 34 anos, natural 
de Cochabamba, Bolívia.

direitos aqui no país, e toma força para seguir com uma vida mais justa e 
digna para si. 
 Atualmente, a Arody mora na região do Brás, onde divide uma casa 
com outras duas moças brasileiras. Ela conseguiu comprar uma máquina de 
costura para trabalhar de forma autônoma, fazendo tudo no seu próprio 
tempo e prestando serviços para clientes e parceiros de sua con�iança. Além 
disso, está buscando emprego na área de Pilotagem, com carteira assinada.  
  O bom disso tudo é que a nossa Arody, hoje com 34 anos, ainda culti-
va os seus sonhos e tem ânimo para criar muito mais planos. Força, Arody, 
você consegue! Você é capaz!

mais horas. Nessa o�icina, apenas Arody e mais uma colega eram as únicas 
mulheres, o restante eram todos homens que trabalhavam ali. Esse fato 
causa nela uma extrema insegurança. Mas, por falta de condições e infor-
mações para conseguir outra oportunidade, ela só conseguiu mudar de 
emprego quase um ano depois.          
 Dessa vez, ela foi trabalhar em uma outra o�icina de costura, que 
pagava um pouco mais e onde se sentia em segurança. Porém, o regime de 
trabalho era intenso e exaustivo. Começava às 7h30 e ia até às 23h, de 
segunda à sábado. Aquele mesmo lugar era onde trabalhava, dormia, comia 
e tomava banho. Os dias corriam e não sobrava tempo para pensar em mais 
nada, passava todo o seu tempo apenas trabalhando. Quando o cansaço 
batia, ela achava que era normal trabalhar tanto daquela forma. Pensava 
que, se não aguentasse, estaria sendo preguiçosa. Claramente, a nossa 
Arody não tinha conhecimento das leis e normas trabalhistas do Brasil, não 
fazia ideia do que ela e as outras colegas de trabalho estavam passando, na 
verdade. 
 Aos domingos ela frequentava o culto na igreja e acabou conhecen-
do outras colegas bolivianas que a apresentaram o FICAS. Ela passou a 
participar de um grupo de mulheres imigrantes e a frequentar as ativida-
des da organização. A partir de então, ela adquire conhecimento dos seus 

 Arody seguiu estudando e entrou para a universidade no curso de 
�isioterapia. Durante essa jornada acadêmica e pro�issional descobriu a 
vocação de cuidar das crianças. Nessa época, em paralelo, realizava um 
trabalho social com crianças e adolescentes para o reforço escolar. O seu 
prazer estava ali, ao lado das crianças.
 Até que, �inalmente, chegou o último ano da universidade. Ela já 
estava cursando as disciplinas práticas nos hospitais, lidando diretamente 
com os pacientes, quando recebeu uma notícia. O seu irmão havia contraí-
do uma dívida e colocado como garantia a casa em que ela e a mãe, Flora 
Poma Gutiérrez, moravam. Sem qualquer perspectiva do seu irmão pagar a 
dívida, a sua família vê em Arody a única chance de salvar toda a situação e 
fazer com que não perdessem a casa. Eles, então, decidem que ela viria para 
o Brasil trabalhar para quitar a dívida do irmão. Disseram que, por ela ser a 
única da família ainda solteira e sem �ilhos, era mais fácil mudar de país 
sem causar mais transtornos. Ela se viu sem alternativas, de forma que 
aceitou o chamado da sua família e, com muita coragem, partiu para uma 
missão completamente inesperada. 
 Em novembro de 2018, a sua vida começa um novo rumo em um 
país desconhecido. Arody chegou em São Paulo e foi trabalhar em uma 
o�icina de costura, indicada pela �ilha de uma conhecida sua da Bolívia. Ela 
entrava às 7h e saía às 18h, de segunda a sábado, e o salário era de 
R$800,00 por mês. Para ganhar mais, ela precisava trabalhar por mais e 

Arody no país da Tropicália

 Por quê ter apenas um sonho se você pode ter vários? Arody não faz 
economia quando o assunto é ter sonhos na vida. De estilista a missionária 
em países com extrema pobreza, ela pode, facilmente, ser tudo aquilo que 
sonha em ser um dia. 
 A história de Arody Carmen Vargas Poma poderia estar escrita em 
um livro de conto de fadas, onde a nossa personagem principal é uma forte 
e guerreira princesa em busca dos seus sonhos, que foram interrompidos 
temporariamente por adversidades da vida. E é sobre vencer as adversida-
des e nunca deixar de sonhar, que se trata essa história que eu vou lhes 
contar.
 Era uma vez uma menina chamada Arody, que vivia na cidade de 
Cochabamba, justo no coração da Bolívia. Ela gostava de cantar e tocar o 
seu violão. Sempre que o seu pai, Santiago Vargas Quintanilla, a ouvia 
cantarolar em casa, dizia à �ilha: “você tem uma boa voz!” Essa frase era o 
seu maior incentivo para continuar cantando. 
 Quando ela cresceu mais um pouco, começou a ter aulas de costura 
na sua escola, que era frequentada só por meninas. Essa escola ensinava 
não só o o�ício da costura para as alunas, mas também outras tarefas 
domésticas. O bom é que, naquela época, as suas bonecas ganharam roupi-
nhas novas.



direitos aqui no país, e toma força para seguir com uma vida mais justa e 
digna para si. 
 Atualmente, a Arody mora na região do Brás, onde divide uma casa 
com outras duas moças brasileiras. Ela conseguiu comprar uma máquina de 
costura para trabalhar de forma autônoma, fazendo tudo no seu próprio 
tempo e prestando serviços para clientes e parceiros de sua con�iança. Além 
disso, está buscando emprego na área de Pilotagem, com carteira assinada.  
  O bom disso tudo é que a nossa Arody, hoje com 34 anos, ainda culti-
va os seus sonhos e tem ânimo para criar muito mais planos. Força, Arody, 
você consegue! Você é capaz!

mais horas. Nessa o�icina, apenas Arody e mais uma colega eram as únicas 
mulheres, o restante eram todos homens que trabalhavam ali. Esse fato 
causa nela uma extrema insegurança. Mas, por falta de condições e infor-
mações para conseguir outra oportunidade, ela só conseguiu mudar de 
emprego quase um ano depois.          
 Dessa vez, ela foi trabalhar em uma outra o�icina de costura, que 
pagava um pouco mais e onde se sentia em segurança. Porém, o regime de 
trabalho era intenso e exaustivo. Começava às 7h30 e ia até às 23h, de 
segunda à sábado. Aquele mesmo lugar era onde trabalhava, dormia, comia 
e tomava banho. Os dias corriam e não sobrava tempo para pensar em mais 
nada, passava todo o seu tempo apenas trabalhando. Quando o cansaço 
batia, ela achava que era normal trabalhar tanto daquela forma. Pensava 
que, se não aguentasse, estaria sendo preguiçosa. Claramente, a nossa 
Arody não tinha conhecimento das leis e normas trabalhistas do Brasil, não 
fazia ideia do que ela e as outras colegas de trabalho estavam passando, na 
verdade. 
 Aos domingos ela frequentava o culto na igreja e acabou conhecen-
do outras colegas bolivianas que a apresentaram o FICAS. Ela passou a 
participar de um grupo de mulheres imigrantes e a frequentar as ativida-
des da organização. A partir de então, ela adquire conhecimento dos seus 

 Arody seguiu estudando e entrou para a universidade no curso de 
�isioterapia. Durante essa jornada acadêmica e pro�issional descobriu a 
vocação de cuidar das crianças. Nessa época, em paralelo, realizava um 
trabalho social com crianças e adolescentes para o reforço escolar. O seu 
prazer estava ali, ao lado das crianças.
 Até que, �inalmente, chegou o último ano da universidade. Ela já 
estava cursando as disciplinas práticas nos hospitais, lidando diretamente 
com os pacientes, quando recebeu uma notícia. O seu irmão havia contraí-
do uma dívida e colocado como garantia a casa em que ela e a mãe, Flora 
Poma Gutiérrez, moravam. Sem qualquer perspectiva do seu irmão pagar a 
dívida, a sua família vê em Arody a única chance de salvar toda a situação e 
fazer com que não perdessem a casa. Eles, então, decidem que ela viria para 
o Brasil trabalhar para quitar a dívida do irmão. Disseram que, por ela ser a 
única da família ainda solteira e sem �ilhos, era mais fácil mudar de país 
sem causar mais transtornos. Ela se viu sem alternativas, de forma que 
aceitou o chamado da sua família e, com muita coragem, partiu para uma 
missão completamente inesperada. 
 Em novembro de 2018, a sua vida começa um novo rumo em um 
país desconhecido. Arody chegou em São Paulo e foi trabalhar em uma 
o�icina de costura, indicada pela �ilha de uma conhecida sua da Bolívia. Ela 
entrava às 7h e saía às 18h, de segunda a sábado, e o salário era de 
R$800,00 por mês. Para ganhar mais, ela precisava trabalhar por mais e 

Arody no país da Tropicália

 Por quê ter apenas um sonho se você pode ter vários? Arody não faz 
economia quando o assunto é ter sonhos na vida. De estilista a missionária 
em países com extrema pobreza, ela pode, facilmente, ser tudo aquilo que 
sonha em ser um dia. 
 A história de Arody Carmen Vargas Poma poderia estar escrita em 
um livro de conto de fadas, onde a nossa personagem principal é uma forte 
e guerreira princesa em busca dos seus sonhos, que foram interrompidos 
temporariamente por adversidades da vida. E é sobre vencer as adversida-
des e nunca deixar de sonhar, que se trata essa história que eu vou lhes 
contar.
 Era uma vez uma menina chamada Arody, que vivia na cidade de 
Cochabamba, justo no coração da Bolívia. Ela gostava de cantar e tocar o 
seu violão. Sempre que o seu pai, Santiago Vargas Quintanilla, a ouvia 
cantarolar em casa, dizia à �ilha: “você tem uma boa voz!” Essa frase era o 
seu maior incentivo para continuar cantando. 
 Quando ela cresceu mais um pouco, começou a ter aulas de costura 
na sua escola, que era frequentada só por meninas. Essa escola ensinava 
não só o o�ício da costura para as alunas, mas também outras tarefas 
domésticas. O bom é que, naquela época, as suas bonecas ganharam roupi-
nhas novas.
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direitos aqui no país, e toma força para seguir com uma vida mais justa e 
digna para si. 
 Atualmente, a Arody mora na região do Brás, onde divide uma casa 
com outras duas moças brasileiras. Ela conseguiu comprar uma máquina de 
costura para trabalhar de forma autônoma, fazendo tudo no seu próprio 
tempo e prestando serviços para clientes e parceiros de sua con�iança. Além 
disso, está buscando emprego na área de Pilotagem, com carteira assinada.  
  O bom disso tudo é que a nossa Arody, hoje com 34 anos, ainda culti-
va os seus sonhos e tem ânimo para criar muito mais planos. Força, Arody, 
você consegue! Você é capaz!

mais horas. Nessa o�icina, apenas Arody e mais uma colega eram as únicas 
mulheres, o restante eram todos homens que trabalhavam ali. Esse fato 
causa nela uma extrema insegurança. Mas, por falta de condições e infor-
mações para conseguir outra oportunidade, ela só conseguiu mudar de 
emprego quase um ano depois.          
 Dessa vez, ela foi trabalhar em uma outra o�icina de costura, que 
pagava um pouco mais e onde se sentia em segurança. Porém, o regime de 
trabalho era intenso e exaustivo. Começava às 7h30 e ia até às 23h, de 
segunda à sábado. Aquele mesmo lugar era onde trabalhava, dormia, comia 
e tomava banho. Os dias corriam e não sobrava tempo para pensar em mais 
nada, passava todo o seu tempo apenas trabalhando. Quando o cansaço 
batia, ela achava que era normal trabalhar tanto daquela forma. Pensava 
que, se não aguentasse, estaria sendo preguiçosa. Claramente, a nossa 
Arody não tinha conhecimento das leis e normas trabalhistas do Brasil, não 
fazia ideia do que ela e as outras colegas de trabalho estavam passando, na 
verdade. 
 Aos domingos ela frequentava o culto na igreja e acabou conhecen-
do outras colegas bolivianas que a apresentaram o FICAS. Ela passou a 
participar de um grupo de mulheres imigrantes e a frequentar as ativida-
des da organização. A partir de então, ela adquire conhecimento dos seus 

 Arody seguiu estudando e entrou para a universidade no curso de 
�isioterapia. Durante essa jornada acadêmica e pro�issional descobriu a 
vocação de cuidar das crianças. Nessa época, em paralelo, realizava um 
trabalho social com crianças e adolescentes para o reforço escolar. O seu 
prazer estava ali, ao lado das crianças.
 Até que, �inalmente, chegou o último ano da universidade. Ela já 
estava cursando as disciplinas práticas nos hospitais, lidando diretamente 
com os pacientes, quando recebeu uma notícia. O seu irmão havia contraí-
do uma dívida e colocado como garantia a casa em que ela e a mãe, Flora 
Poma Gutiérrez, moravam. Sem qualquer perspectiva do seu irmão pagar a 
dívida, a sua família vê em Arody a única chance de salvar toda a situação e 
fazer com que não perdessem a casa. Eles, então, decidem que ela viria para 
o Brasil trabalhar para quitar a dívida do irmão. Disseram que, por ela ser a 
única da família ainda solteira e sem �ilhos, era mais fácil mudar de país 
sem causar mais transtornos. Ela se viu sem alternativas, de forma que 
aceitou o chamado da sua família e, com muita coragem, partiu para uma 
missão completamente inesperada. 
 Em novembro de 2018, a sua vida começa um novo rumo em um 
país desconhecido. Arody chegou em São Paulo e foi trabalhar em uma 
o�icina de costura, indicada pela �ilha de uma conhecida sua da Bolívia. Ela 
entrava às 7h e saía às 18h, de segunda a sábado, e o salário era de 
R$800,00 por mês. Para ganhar mais, ela precisava trabalhar por mais e 

Arody no país da Tropicália

 Por quê ter apenas um sonho se você pode ter vários? Arody não faz 
economia quando o assunto é ter sonhos na vida. De estilista a missionária 
em países com extrema pobreza, ela pode, facilmente, ser tudo aquilo que 
sonha em ser um dia. 
 A história de Arody Carmen Vargas Poma poderia estar escrita em 
um livro de conto de fadas, onde a nossa personagem principal é uma forte 
e guerreira princesa em busca dos seus sonhos, que foram interrompidos 
temporariamente por adversidades da vida. E é sobre vencer as adversida-
des e nunca deixar de sonhar, que se trata essa história que eu vou lhes 
contar.
 Era uma vez uma menina chamada Arody, que vivia na cidade de 
Cochabamba, justo no coração da Bolívia. Ela gostava de cantar e tocar o 
seu violão. Sempre que o seu pai, Santiago Vargas Quintanilla, a ouvia 
cantarolar em casa, dizia à �ilha: “você tem uma boa voz!” Essa frase era o 
seu maior incentivo para continuar cantando. 
 Quando ela cresceu mais um pouco, começou a ter aulas de costura 
na sua escola, que era frequentada só por meninas. Essa escola ensinava 
não só o o�ício da costura para as alunas, mas também outras tarefas 
domésticas. O bom é que, naquela época, as suas bonecas ganharam roupi-
nhas novas.
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Yeseni Keila: Em busca de um sonho

 “Só sei que nada sei”, essa frase enigmática de Sócrates diz muito 
sobre a humildade de quem reconhece que nessa vida estamos sempre 
aprendendo. E essa frase representa bastante a trajetória de Yeseni Keila 
Galeano Mandujano desde quando ela chegou ao Brasil.   
 “Parte da vida é aprender! Eu continuo aprendendo, porque sei que 
me ajuda bastante”, ela disse. 
 Com o sonho de continuar estudando design grá�ico, Keila decidiu 
sair de sua terra natal, em Lima, no Peru, e vir para o Brasil trabalhar e 
juntar dinheiro para terminar de pagar o curso que precisou trancar por 
falta de condições �inanceiras. Por meio de uma prima distante, �icou 
sabendo de uma oportunidade de emprego em São Paulo, para trabalhar 
como babá. Era a chance perfeita para conseguir realizar o seu sonho. Com-
binou com sua mãe que seria apenas um ano morando aqui, tempo su�i-
ciente para juntar o dinheiro que precisava e voltar para casa. 
 Em 2010, com a mala cheia de sonhos e esperança, ela chega ao 
Brasil e vai morar na casa de uma família com três crianças, na Zona Norte 
de São Paulo. Mas, só ao chegar aqui, ela soube que o trabalho não era 
apenas cuidar dos �ilhos da sua patroa: ela teria, também, que cuidar da 
casa, da comida, da roupa… E, assim, passou a acordar todos os dias às 5h 
da manhã, preparar o café, arrumar as crianças para levar à escola e depois 

fazer todo o trabalho doméstico que só terminava à noite, quando colocava 
a última criança para dormir.  
 Sem falar absolutamente nada em português, Keila foi aprendendo 
com uma das crianças, que na época tinha por volta de seus dez anos de 
idade. Em contrapartida, ela a ensinava espanhol. Aos poucos, de palavra 
em palavra, foi aprendendo a se comunicar melhor. 
 Depois de alguns meses, os seus patrões decidiram mudar de país e 
Keila se viu sem emprego e sem um lar. Foi obrigada a recorrer a toda e 
qualquer ajuda que pudesse ter. Por um bom tempo, trocou moradia e 
alimentação por trabalho doméstico. Até que surgiu a oportunidade de 
começar a empreender vendendo doces peruanos na esquina da Avenida 
Rio Branco, no centro da cidade. Morando com desconhecidos que a acolhe-
ram, com os quais construiu uma relação de carinho e afeto, ela permane-
ceu nessa atividade autônoma durante um ano. 
 Nessa época, conheceu ali mesmo, na esquina da Rio Branco, o 
futuro pai de seu �ilho. Ele trabalhava em uma loja em frente ao local onde 
ela vendia os doces e era seu freguês. Tudo corria bem até que, em uma ope-
ração do “rapa”, seus produtos foram recolhidos e ela �icou impossibilitada 
de continuar vendendo os doces na rua. Mas, logo em seguida, conseguiu 
emprego em um restaurante peruano. Foi só então, nesse novo emprego, 
que ela, �inalmente, regularizou os seus documentos como imigrante no 
Brasil e formalizou a sua situação. A partir daí as coisas começaram a �luir 

melhor para a Keila, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Ela se sentiu 
mais segura, independente e capaz de seguir com o seu objetivo.
 Mais um ano se passou e Keila ainda não tinha conseguido juntar 
todo o dinheiro que precisava para pagar o seu tão sonhado curso de design 
e voltar para o Peru. E por mais di�ícil que estivesse, ela sempre dava um 
jeito de enviar uma quantia para a sua mãe em Lima.   
 Quando o seu �ilho nasceu, em 2014, sua vida mudou completamente. 
Seus planos tiveram que ser reprogramados e ela passou a viver sozinha 
sem a ajuda, ou sequer a presença, do pai da criança. Foram tempos de muita 
di�iculdade. Quando as coisas apertavam ainda mais, ela pensava em voltar 
para o seu país, mas não tinha coragem de desistir dos seus sonhos. Nessas 
horas, lembrava de sua mãe, seu grande exemplo de força e caráter, e se 
sentia motivada para seguir em frente novamente. 
 E ela segue aprendendo, sempre de cabeça erguida, com dignidade e 
muita força. Keila cria seu �ilho sem a pensão do pai. Ela é responsável pelo 
sustento, educação, saúde e todos os cuidados de seu �ilho. Atualmente, 
moram em uma ocupação na Consolação. Ela trabalha com serviços gerais 
em um hotel. E o seu sonho de ser designer ainda não se desfez. Por mais que 
o tempo tenha se passado, por mais que a vida lhe tenha feito aprender em 
meio a di�iculdade e sofrimento, ela carrega a sua grande mala cheia de 
sonhos e esperança. Ela não desiste da vida que sempre sonhou.

direitos aqui no país, e toma força para seguir com uma vida mais justa e 
digna para si. 
 Atualmente, a Arody mora na região do Brás, onde divide uma casa 
com outras duas moças brasileiras. Ela conseguiu comprar uma máquina de 
costura para trabalhar de forma autônoma, fazendo tudo no seu próprio 
tempo e prestando serviços para clientes e parceiros de sua con�iança. Além 
disso, está buscando emprego na área de Pilotagem, com carteira assinada.  
  O bom disso tudo é que a nossa Arody, hoje com 34 anos, ainda culti-
va os seus sonhos e tem ânimo para criar muito mais planos. Força, Arody, 
você consegue! Você é capaz!

mais horas. Nessa o�icina, apenas Arody e mais uma colega eram as únicas 
mulheres, o restante eram todos homens que trabalhavam ali. Esse fato 
causa nela uma extrema insegurança. Mas, por falta de condições e infor-
mações para conseguir outra oportunidade, ela só conseguiu mudar de 
emprego quase um ano depois.          
 Dessa vez, ela foi trabalhar em uma outra o�icina de costura, que 
pagava um pouco mais e onde se sentia em segurança. Porém, o regime de 
trabalho era intenso e exaustivo. Começava às 7h30 e ia até às 23h, de 
segunda à sábado. Aquele mesmo lugar era onde trabalhava, dormia, comia 
e tomava banho. Os dias corriam e não sobrava tempo para pensar em mais 
nada, passava todo o seu tempo apenas trabalhando. Quando o cansaço 
batia, ela achava que era normal trabalhar tanto daquela forma. Pensava 
que, se não aguentasse, estaria sendo preguiçosa. Claramente, a nossa 
Arody não tinha conhecimento das leis e normas trabalhistas do Brasil, não 
fazia ideia do que ela e as outras colegas de trabalho estavam passando, na 
verdade. 
 Aos domingos ela frequentava o culto na igreja e acabou conhecen-
do outras colegas bolivianas que a apresentaram o FICAS. Ela passou a 
participar de um grupo de mulheres imigrantes e a frequentar as ativida-
des da organização. A partir de então, ela adquire conhecimento dos seus 

 Arody seguiu estudando e entrou para a universidade no curso de 
�isioterapia. Durante essa jornada acadêmica e pro�issional descobriu a 
vocação de cuidar das crianças. Nessa época, em paralelo, realizava um 
trabalho social com crianças e adolescentes para o reforço escolar. O seu 
prazer estava ali, ao lado das crianças.
 Até que, �inalmente, chegou o último ano da universidade. Ela já 
estava cursando as disciplinas práticas nos hospitais, lidando diretamente 
com os pacientes, quando recebeu uma notícia. O seu irmão havia contraí-
do uma dívida e colocado como garantia a casa em que ela e a mãe, Flora 
Poma Gutiérrez, moravam. Sem qualquer perspectiva do seu irmão pagar a 
dívida, a sua família vê em Arody a única chance de salvar toda a situação e 
fazer com que não perdessem a casa. Eles, então, decidem que ela viria para 
o Brasil trabalhar para quitar a dívida do irmão. Disseram que, por ela ser a 
única da família ainda solteira e sem �ilhos, era mais fácil mudar de país 
sem causar mais transtornos. Ela se viu sem alternativas, de forma que 
aceitou o chamado da sua família e, com muita coragem, partiu para uma 
missão completamente inesperada. 
 Em novembro de 2018, a sua vida começa um novo rumo em um 
país desconhecido. Arody chegou em São Paulo e foi trabalhar em uma 
o�icina de costura, indicada pela �ilha de uma conhecida sua da Bolívia. Ela 
entrava às 7h e saía às 18h, de segunda a sábado, e o salário era de 
R$800,00 por mês. Para ganhar mais, ela precisava trabalhar por mais e 

Arody no país da Tropicália

 Por quê ter apenas um sonho se você pode ter vários? Arody não faz 
economia quando o assunto é ter sonhos na vida. De estilista a missionária 
em países com extrema pobreza, ela pode, facilmente, ser tudo aquilo que 
sonha em ser um dia. 
 A história de Arody Carmen Vargas Poma poderia estar escrita em 
um livro de conto de fadas, onde a nossa personagem principal é uma forte 
e guerreira princesa em busca dos seus sonhos, que foram interrompidos 
temporariamente por adversidades da vida. E é sobre vencer as adversida-
des e nunca deixar de sonhar, que se trata essa história que eu vou lhes 
contar.
 Era uma vez uma menina chamada Arody, que vivia na cidade de 
Cochabamba, justo no coração da Bolívia. Ela gostava de cantar e tocar o 
seu violão. Sempre que o seu pai, Santiago Vargas Quintanilla, a ouvia 
cantarolar em casa, dizia à �ilha: “você tem uma boa voz!” Essa frase era o 
seu maior incentivo para continuar cantando. 
 Quando ela cresceu mais um pouco, começou a ter aulas de costura 
na sua escola, que era frequentada só por meninas. Essa escola ensinava 
não só o o�ício da costura para as alunas, mas também outras tarefas 
domésticas. O bom é que, naquela época, as suas bonecas ganharam roupi-
nhas novas.
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Yeseni Keila: Em busca de um sonho

 “Só sei que nada sei”, essa frase enigmática de Sócrates diz muito 
sobre a humildade de quem reconhece que nessa vida estamos sempre 
aprendendo. E essa frase representa bastante a trajetória de Yeseni Keila 
Galeano Mandujano desde quando ela chegou ao Brasil.   
 “Parte da vida é aprender! Eu continuo aprendendo, porque sei que 
me ajuda bastante”, ela disse. 
 Com o sonho de continuar estudando design grá�ico, Keila decidiu 
sair de sua terra natal, em Lima, no Peru, e vir para o Brasil trabalhar e 
juntar dinheiro para terminar de pagar o curso que precisou trancar por 
falta de condições �inanceiras. Por meio de uma prima distante, �icou 
sabendo de uma oportunidade de emprego em São Paulo, para trabalhar 
como babá. Era a chance perfeita para conseguir realizar o seu sonho. Com-
binou com sua mãe que seria apenas um ano morando aqui, tempo su�i-
ciente para juntar o dinheiro que precisava e voltar para casa. 
 Em 2010, com a mala cheia de sonhos e esperança, ela chega ao 
Brasil e vai morar na casa de uma família com três crianças, na Zona Norte 
de São Paulo. Mas, só ao chegar aqui, ela soube que o trabalho não era 
apenas cuidar dos �ilhos da sua patroa: ela teria, também, que cuidar da 
casa, da comida, da roupa… E, assim, passou a acordar todos os dias às 5h 
da manhã, preparar o café, arrumar as crianças para levar à escola e depois 

fazer todo o trabalho doméstico que só terminava à noite, quando colocava 
a última criança para dormir.  
 Sem falar absolutamente nada em português, Keila foi aprendendo 
com uma das crianças, que na época tinha por volta de seus dez anos de 
idade. Em contrapartida, ela a ensinava espanhol. Aos poucos, de palavra 
em palavra, foi aprendendo a se comunicar melhor. 
 Depois de alguns meses, os seus patrões decidiram mudar de país e 
Keila se viu sem emprego e sem um lar. Foi obrigada a recorrer a toda e 
qualquer ajuda que pudesse ter. Por um bom tempo, trocou moradia e 
alimentação por trabalho doméstico. Até que surgiu a oportunidade de 
começar a empreender vendendo doces peruanos na esquina da Avenida 
Rio Branco, no centro da cidade. Morando com desconhecidos que a acolhe-
ram, com os quais construiu uma relação de carinho e afeto, ela permane-
ceu nessa atividade autônoma durante um ano. 
 Nessa época, conheceu ali mesmo, na esquina da Rio Branco, o 
futuro pai de seu �ilho. Ele trabalhava em uma loja em frente ao local onde 
ela vendia os doces e era seu freguês. Tudo corria bem até que, em uma ope-
ração do “rapa”, seus produtos foram recolhidos e ela �icou impossibilitada 
de continuar vendendo os doces na rua. Mas, logo em seguida, conseguiu 
emprego em um restaurante peruano. Foi só então, nesse novo emprego, 
que ela, �inalmente, regularizou os seus documentos como imigrante no 
Brasil e formalizou a sua situação. A partir daí as coisas começaram a �luir 

melhor para a Keila, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Ela se sentiu 
mais segura, independente e capaz de seguir com o seu objetivo.
 Mais um ano se passou e Keila ainda não tinha conseguido juntar 
todo o dinheiro que precisava para pagar o seu tão sonhado curso de design 
e voltar para o Peru. E por mais di�ícil que estivesse, ela sempre dava um 
jeito de enviar uma quantia para a sua mãe em Lima.   
 Quando o seu �ilho nasceu, em 2014, sua vida mudou completamente. 
Seus planos tiveram que ser reprogramados e ela passou a viver sozinha 
sem a ajuda, ou sequer a presença, do pai da criança. Foram tempos de muita 
di�iculdade. Quando as coisas apertavam ainda mais, ela pensava em voltar 
para o seu país, mas não tinha coragem de desistir dos seus sonhos. Nessas 
horas, lembrava de sua mãe, seu grande exemplo de força e caráter, e se 
sentia motivada para seguir em frente novamente. 
 E ela segue aprendendo, sempre de cabeça erguida, com dignidade e 
muita força. Keila cria seu �ilho sem a pensão do pai. Ela é responsável pelo 
sustento, educação, saúde e todos os cuidados de seu �ilho. Atualmente, 
moram em uma ocupação na Consolação. Ela trabalha com serviços gerais 
em um hotel. E o seu sonho de ser designer ainda não se desfez. Por mais que 
o tempo tenha se passado, por mais que a vida lhe tenha feito aprender em 
meio a di�iculdade e sofrimento, ela carrega a sua grande mala cheia de 
sonhos e esperança. Ela não desiste da vida que sempre sonhou.

direitos aqui no país, e toma força para seguir com uma vida mais justa e 
digna para si. 
 Atualmente, a Arody mora na região do Brás, onde divide uma casa 
com outras duas moças brasileiras. Ela conseguiu comprar uma máquina de 
costura para trabalhar de forma autônoma, fazendo tudo no seu próprio 
tempo e prestando serviços para clientes e parceiros de sua con�iança. Além 
disso, está buscando emprego na área de Pilotagem, com carteira assinada.  
  O bom disso tudo é que a nossa Arody, hoje com 34 anos, ainda culti-
va os seus sonhos e tem ânimo para criar muito mais planos. Força, Arody, 
você consegue! Você é capaz!

mais horas. Nessa o�icina, apenas Arody e mais uma colega eram as únicas 
mulheres, o restante eram todos homens que trabalhavam ali. Esse fato 
causa nela uma extrema insegurança. Mas, por falta de condições e infor-
mações para conseguir outra oportunidade, ela só conseguiu mudar de 
emprego quase um ano depois.          
 Dessa vez, ela foi trabalhar em uma outra o�icina de costura, que 
pagava um pouco mais e onde se sentia em segurança. Porém, o regime de 
trabalho era intenso e exaustivo. Começava às 7h30 e ia até às 23h, de 
segunda à sábado. Aquele mesmo lugar era onde trabalhava, dormia, comia 
e tomava banho. Os dias corriam e não sobrava tempo para pensar em mais 
nada, passava todo o seu tempo apenas trabalhando. Quando o cansaço 
batia, ela achava que era normal trabalhar tanto daquela forma. Pensava 
que, se não aguentasse, estaria sendo preguiçosa. Claramente, a nossa 
Arody não tinha conhecimento das leis e normas trabalhistas do Brasil, não 
fazia ideia do que ela e as outras colegas de trabalho estavam passando, na 
verdade. 
 Aos domingos ela frequentava o culto na igreja e acabou conhecen-
do outras colegas bolivianas que a apresentaram o FICAS. Ela passou a 
participar de um grupo de mulheres imigrantes e a frequentar as ativida-
des da organização. A partir de então, ela adquire conhecimento dos seus 

 Arody seguiu estudando e entrou para a universidade no curso de 
�isioterapia. Durante essa jornada acadêmica e pro�issional descobriu a 
vocação de cuidar das crianças. Nessa época, em paralelo, realizava um 
trabalho social com crianças e adolescentes para o reforço escolar. O seu 
prazer estava ali, ao lado das crianças.
 Até que, �inalmente, chegou o último ano da universidade. Ela já 
estava cursando as disciplinas práticas nos hospitais, lidando diretamente 
com os pacientes, quando recebeu uma notícia. O seu irmão havia contraí-
do uma dívida e colocado como garantia a casa em que ela e a mãe, Flora 
Poma Gutiérrez, moravam. Sem qualquer perspectiva do seu irmão pagar a 
dívida, a sua família vê em Arody a única chance de salvar toda a situação e 
fazer com que não perdessem a casa. Eles, então, decidem que ela viria para 
o Brasil trabalhar para quitar a dívida do irmão. Disseram que, por ela ser a 
única da família ainda solteira e sem �ilhos, era mais fácil mudar de país 
sem causar mais transtornos. Ela se viu sem alternativas, de forma que 
aceitou o chamado da sua família e, com muita coragem, partiu para uma 
missão completamente inesperada. 
 Em novembro de 2018, a sua vida começa um novo rumo em um 
país desconhecido. Arody chegou em São Paulo e foi trabalhar em uma 
o�icina de costura, indicada pela �ilha de uma conhecida sua da Bolívia. Ela 
entrava às 7h e saía às 18h, de segunda a sábado, e o salário era de 
R$800,00 por mês. Para ganhar mais, ela precisava trabalhar por mais e 

Arody no país da Tropicália

 Por quê ter apenas um sonho se você pode ter vários? Arody não faz 
economia quando o assunto é ter sonhos na vida. De estilista a missionária 
em países com extrema pobreza, ela pode, facilmente, ser tudo aquilo que 
sonha em ser um dia. 
 A história de Arody Carmen Vargas Poma poderia estar escrita em 
um livro de conto de fadas, onde a nossa personagem principal é uma forte 
e guerreira princesa em busca dos seus sonhos, que foram interrompidos 
temporariamente por adversidades da vida. E é sobre vencer as adversida-
des e nunca deixar de sonhar, que se trata essa história que eu vou lhes 
contar.
 Era uma vez uma menina chamada Arody, que vivia na cidade de 
Cochabamba, justo no coração da Bolívia. Ela gostava de cantar e tocar o 
seu violão. Sempre que o seu pai, Santiago Vargas Quintanilla, a ouvia 
cantarolar em casa, dizia à �ilha: “você tem uma boa voz!” Essa frase era o 
seu maior incentivo para continuar cantando. 
 Quando ela cresceu mais um pouco, começou a ter aulas de costura 
na sua escola, que era frequentada só por meninas. Essa escola ensinava 
não só o o�ício da costura para as alunas, mas também outras tarefas 
domésticas. O bom é que, naquela época, as suas bonecas ganharam roupi-
nhas novas.
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“Ser imigrante no Brasil, às vezes, tem limitações de trabalho, o nosso currícu-
lo do nosso país não tem valor aqui no Brasil. Isso desanima, é desestimulante. 
É como começar do zero, de baixo mesmo. Eu nunca tive depressão, mas aqui 
no Brasil eu senti algo parecido como depressão; me sentindo um nada. A 
única oportunidade era a costura. Mas, conhecendo os grupos para imigran-
tes comecei a ter mais esperança, mais ânimo, que eu poderia conseguir reali-
zar os meus sonhos aqui. [Isso] te acrescenta, você aprende. A minha saúde 
melhorou depois disso. Pois, durante a pandemia estava pesado, mesmo. Se 
para os brasileiros estava ruim e di�ícil conseguir emprego, imagina para nós 

imigrantes?” Arody Carmen Vargas Poma



O PRESENTE
E O FUTURO

Yeseni Keila: Em busca de um sonho

 “Só sei que nada sei”, essa frase enigmática de Sócrates diz muito 
sobre a humildade de quem reconhece que nessa vida estamos sempre 
aprendendo. E essa frase representa bastante a trajetória de Yeseni Keila 
Galeano Mandujano desde quando ela chegou ao Brasil.   
 “Parte da vida é aprender! Eu continuo aprendendo, porque sei que 
me ajuda bastante”, ela disse. 
 Com o sonho de continuar estudando design grá�ico, Keila decidiu 
sair de sua terra natal, em Lima, no Peru, e vir para o Brasil trabalhar e 
juntar dinheiro para terminar de pagar o curso que precisou trancar por 
falta de condições �inanceiras. Por meio de uma prima distante, �icou 
sabendo de uma oportunidade de emprego em São Paulo, para trabalhar 
como babá. Era a chance perfeita para conseguir realizar o seu sonho. Com-
binou com sua mãe que seria apenas um ano morando aqui, tempo su�i-
ciente para juntar o dinheiro que precisava e voltar para casa. 
 Em 2010, com a mala cheia de sonhos e esperança, ela chega ao 
Brasil e vai morar na casa de uma família com três crianças, na Zona Norte 
de São Paulo. Mas, só ao chegar aqui, ela soube que o trabalho não era 
apenas cuidar dos �ilhos da sua patroa: ela teria, também, que cuidar da 
casa, da comida, da roupa… E, assim, passou a acordar todos os dias às 5h 
da manhã, preparar o café, arrumar as crianças para levar à escola e depois 

fazer todo o trabalho doméstico que só terminava à noite, quando colocava 
a última criança para dormir.  
 Sem falar absolutamente nada em português, Keila foi aprendendo 
com uma das crianças, que na época tinha por volta de seus dez anos de 
idade. Em contrapartida, ela a ensinava espanhol. Aos poucos, de palavra 
em palavra, foi aprendendo a se comunicar melhor. 
 Depois de alguns meses, os seus patrões decidiram mudar de país e 
Keila se viu sem emprego e sem um lar. Foi obrigada a recorrer a toda e 
qualquer ajuda que pudesse ter. Por um bom tempo, trocou moradia e 
alimentação por trabalho doméstico. Até que surgiu a oportunidade de 
começar a empreender vendendo doces peruanos na esquina da Avenida 
Rio Branco, no centro da cidade. Morando com desconhecidos que a acolhe-
ram, com os quais construiu uma relação de carinho e afeto, ela permane-
ceu nessa atividade autônoma durante um ano. 
 Nessa época, conheceu ali mesmo, na esquina da Rio Branco, o 
futuro pai de seu �ilho. Ele trabalhava em uma loja em frente ao local onde 
ela vendia os doces e era seu freguês. Tudo corria bem até que, em uma ope-
ração do “rapa”, seus produtos foram recolhidos e ela �icou impossibilitada 
de continuar vendendo os doces na rua. Mas, logo em seguida, conseguiu 
emprego em um restaurante peruano. Foi só então, nesse novo emprego, 
que ela, �inalmente, regularizou os seus documentos como imigrante no 
Brasil e formalizou a sua situação. A partir daí as coisas começaram a �luir 

melhor para a Keila, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Ela se sentiu 
mais segura, independente e capaz de seguir com o seu objetivo.
 Mais um ano se passou e Keila ainda não tinha conseguido juntar 
todo o dinheiro que precisava para pagar o seu tão sonhado curso de design 
e voltar para o Peru. E por mais di�ícil que estivesse, ela sempre dava um 
jeito de enviar uma quantia para a sua mãe em Lima.   
 Quando o seu �ilho nasceu, em 2014, sua vida mudou completamente. 
Seus planos tiveram que ser reprogramados e ela passou a viver sozinha 
sem a ajuda, ou sequer a presença, do pai da criança. Foram tempos de muita 
di�iculdade. Quando as coisas apertavam ainda mais, ela pensava em voltar 
para o seu país, mas não tinha coragem de desistir dos seus sonhos. Nessas 
horas, lembrava de sua mãe, seu grande exemplo de força e caráter, e se 
sentia motivada para seguir em frente novamente. 
 E ela segue aprendendo, sempre de cabeça erguida, com dignidade e 
muita força. Keila cria seu �ilho sem a pensão do pai. Ela é responsável pelo 
sustento, educação, saúde e todos os cuidados de seu �ilho. Atualmente, 
moram em uma ocupação na Consolação. Ela trabalha com serviços gerais 
em um hotel. E o seu sonho de ser designer ainda não se desfez. Por mais que 
o tempo tenha se passado, por mais que a vida lhe tenha feito aprender em 
meio a di�iculdade e sofrimento, ela carrega a sua grande mala cheia de 
sonhos e esperança. Ela não desiste da vida que sempre sonhou.

direitos aqui no país, e toma força para seguir com uma vida mais justa e 
digna para si. 
 Atualmente, a Arody mora na região do Brás, onde divide uma casa 
com outras duas moças brasileiras. Ela conseguiu comprar uma máquina de 
costura para trabalhar de forma autônoma, fazendo tudo no seu próprio 
tempo e prestando serviços para clientes e parceiros de sua con�iança. Além 
disso, está buscando emprego na área de Pilotagem, com carteira assinada.  
  O bom disso tudo é que a nossa Arody, hoje com 34 anos, ainda culti-
va os seus sonhos e tem ânimo para criar muito mais planos. Força, Arody, 
você consegue! Você é capaz!

mais horas. Nessa o�icina, apenas Arody e mais uma colega eram as únicas 
mulheres, o restante eram todos homens que trabalhavam ali. Esse fato 
causa nela uma extrema insegurança. Mas, por falta de condições e infor-
mações para conseguir outra oportunidade, ela só conseguiu mudar de 
emprego quase um ano depois.          
 Dessa vez, ela foi trabalhar em uma outra o�icina de costura, que 
pagava um pouco mais e onde se sentia em segurança. Porém, o regime de 
trabalho era intenso e exaustivo. Começava às 7h30 e ia até às 23h, de 
segunda à sábado. Aquele mesmo lugar era onde trabalhava, dormia, comia 
e tomava banho. Os dias corriam e não sobrava tempo para pensar em mais 
nada, passava todo o seu tempo apenas trabalhando. Quando o cansaço 
batia, ela achava que era normal trabalhar tanto daquela forma. Pensava 
que, se não aguentasse, estaria sendo preguiçosa. Claramente, a nossa 
Arody não tinha conhecimento das leis e normas trabalhistas do Brasil, não 
fazia ideia do que ela e as outras colegas de trabalho estavam passando, na 
verdade. 
 Aos domingos ela frequentava o culto na igreja e acabou conhecen-
do outras colegas bolivianas que a apresentaram o FICAS. Ela passou a 
participar de um grupo de mulheres imigrantes e a frequentar as ativida-
des da organização. A partir de então, ela adquire conhecimento dos seus 

 Arody seguiu estudando e entrou para a universidade no curso de 
�isioterapia. Durante essa jornada acadêmica e pro�issional descobriu a 
vocação de cuidar das crianças. Nessa época, em paralelo, realizava um 
trabalho social com crianças e adolescentes para o reforço escolar. O seu 
prazer estava ali, ao lado das crianças.
 Até que, �inalmente, chegou o último ano da universidade. Ela já 
estava cursando as disciplinas práticas nos hospitais, lidando diretamente 
com os pacientes, quando recebeu uma notícia. O seu irmão havia contraí-
do uma dívida e colocado como garantia a casa em que ela e a mãe, Flora 
Poma Gutiérrez, moravam. Sem qualquer perspectiva do seu irmão pagar a 
dívida, a sua família vê em Arody a única chance de salvar toda a situação e 
fazer com que não perdessem a casa. Eles, então, decidem que ela viria para 
o Brasil trabalhar para quitar a dívida do irmão. Disseram que, por ela ser a 
única da família ainda solteira e sem �ilhos, era mais fácil mudar de país 
sem causar mais transtornos. Ela se viu sem alternativas, de forma que 
aceitou o chamado da sua família e, com muita coragem, partiu para uma 
missão completamente inesperada. 
 Em novembro de 2018, a sua vida começa um novo rumo em um 
país desconhecido. Arody chegou em São Paulo e foi trabalhar em uma 
o�icina de costura, indicada pela �ilha de uma conhecida sua da Bolívia. Ela 
entrava às 7h e saía às 18h, de segunda a sábado, e o salário era de 
R$800,00 por mês. Para ganhar mais, ela precisava trabalhar por mais e 

Arody no país da Tropicália

 Por quê ter apenas um sonho se você pode ter vários? Arody não faz 
economia quando o assunto é ter sonhos na vida. De estilista a missionária 
em países com extrema pobreza, ela pode, facilmente, ser tudo aquilo que 
sonha em ser um dia. 
 A história de Arody Carmen Vargas Poma poderia estar escrita em 
um livro de conto de fadas, onde a nossa personagem principal é uma forte 
e guerreira princesa em busca dos seus sonhos, que foram interrompidos 
temporariamente por adversidades da vida. E é sobre vencer as adversida-
des e nunca deixar de sonhar, que se trata essa história que eu vou lhes 
contar.
 Era uma vez uma menina chamada Arody, que vivia na cidade de 
Cochabamba, justo no coração da Bolívia. Ela gostava de cantar e tocar o 
seu violão. Sempre que o seu pai, Santiago Vargas Quintanilla, a ouvia 
cantarolar em casa, dizia à �ilha: “você tem uma boa voz!” Essa frase era o 
seu maior incentivo para continuar cantando. 
 Quando ela cresceu mais um pouco, começou a ter aulas de costura 
na sua escola, que era frequentada só por meninas. Essa escola ensinava 
não só o o�ício da costura para as alunas, mas também outras tarefas 
domésticas. O bom é que, naquela época, as suas bonecas ganharam roupi-
nhas novas.

Yelina Del Valle Mota Zamora, venezuelana, em 
atividade da turma de Fortalecimento Econômico.



Yeseni Keila: Em busca de um sonho

 “Só sei que nada sei”, essa frase enigmática de Sócrates diz muito 
sobre a humildade de quem reconhece que nessa vida estamos sempre 
aprendendo. E essa frase representa bastante a trajetória de Yeseni Keila 
Galeano Mandujano desde quando ela chegou ao Brasil.   
 “Parte da vida é aprender! Eu continuo aprendendo, porque sei que 
me ajuda bastante”, ela disse. 
 Com o sonho de continuar estudando design grá�ico, Keila decidiu 
sair de sua terra natal, em Lima, no Peru, e vir para o Brasil trabalhar e 
juntar dinheiro para terminar de pagar o curso que precisou trancar por 
falta de condições �inanceiras. Por meio de uma prima distante, �icou 
sabendo de uma oportunidade de emprego em São Paulo, para trabalhar 
como babá. Era a chance perfeita para conseguir realizar o seu sonho. Com-
binou com sua mãe que seria apenas um ano morando aqui, tempo su�i-
ciente para juntar o dinheiro que precisava e voltar para casa. 
 Em 2010, com a mala cheia de sonhos e esperança, ela chega ao 
Brasil e vai morar na casa de uma família com três crianças, na Zona Norte 
de São Paulo. Mas, só ao chegar aqui, ela soube que o trabalho não era 
apenas cuidar dos �ilhos da sua patroa: ela teria, também, que cuidar da 
casa, da comida, da roupa… E, assim, passou a acordar todos os dias às 5h 
da manhã, preparar o café, arrumar as crianças para levar à escola e depois 

fazer todo o trabalho doméstico que só terminava à noite, quando colocava 
a última criança para dormir.  
 Sem falar absolutamente nada em português, Keila foi aprendendo 
com uma das crianças, que na época tinha por volta de seus dez anos de 
idade. Em contrapartida, ela a ensinava espanhol. Aos poucos, de palavra 
em palavra, foi aprendendo a se comunicar melhor. 
 Depois de alguns meses, os seus patrões decidiram mudar de país e 
Keila se viu sem emprego e sem um lar. Foi obrigada a recorrer a toda e 
qualquer ajuda que pudesse ter. Por um bom tempo, trocou moradia e 
alimentação por trabalho doméstico. Até que surgiu a oportunidade de 
começar a empreender vendendo doces peruanos na esquina da Avenida 
Rio Branco, no centro da cidade. Morando com desconhecidos que a acolhe-
ram, com os quais construiu uma relação de carinho e afeto, ela permane-
ceu nessa atividade autônoma durante um ano. 
 Nessa época, conheceu ali mesmo, na esquina da Rio Branco, o 
futuro pai de seu �ilho. Ele trabalhava em uma loja em frente ao local onde 
ela vendia os doces e era seu freguês. Tudo corria bem até que, em uma ope-
ração do “rapa”, seus produtos foram recolhidos e ela �icou impossibilitada 
de continuar vendendo os doces na rua. Mas, logo em seguida, conseguiu 
emprego em um restaurante peruano. Foi só então, nesse novo emprego, 
que ela, �inalmente, regularizou os seus documentos como imigrante no 
Brasil e formalizou a sua situação. A partir daí as coisas começaram a �luir 

melhor para a Keila, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Ela se sentiu 
mais segura, independente e capaz de seguir com o seu objetivo.
 Mais um ano se passou e Keila ainda não tinha conseguido juntar 
todo o dinheiro que precisava para pagar o seu tão sonhado curso de design 
e voltar para o Peru. E por mais di�ícil que estivesse, ela sempre dava um 
jeito de enviar uma quantia para a sua mãe em Lima.   
 Quando o seu �ilho nasceu, em 2014, sua vida mudou completamente. 
Seus planos tiveram que ser reprogramados e ela passou a viver sozinha 
sem a ajuda, ou sequer a presença, do pai da criança. Foram tempos de muita 
di�iculdade. Quando as coisas apertavam ainda mais, ela pensava em voltar 
para o seu país, mas não tinha coragem de desistir dos seus sonhos. Nessas 
horas, lembrava de sua mãe, seu grande exemplo de força e caráter, e se 
sentia motivada para seguir em frente novamente. 
 E ela segue aprendendo, sempre de cabeça erguida, com dignidade e 
muita força. Keila cria seu �ilho sem a pensão do pai. Ela é responsável pelo 
sustento, educação, saúde e todos os cuidados de seu �ilho. Atualmente, 
moram em uma ocupação na Consolação. Ela trabalha com serviços gerais 
em um hotel. E o seu sonho de ser designer ainda não se desfez. Por mais que 
o tempo tenha se passado, por mais que a vida lhe tenha feito aprender em 
meio a di�iculdade e sofrimento, ela carrega a sua grande mala cheia de 
sonhos e esperança. Ela não desiste da vida que sempre sonhou.

direitos aqui no país, e toma força para seguir com uma vida mais justa e 
digna para si. 
 Atualmente, a Arody mora na região do Brás, onde divide uma casa 
com outras duas moças brasileiras. Ela conseguiu comprar uma máquina de 
costura para trabalhar de forma autônoma, fazendo tudo no seu próprio 
tempo e prestando serviços para clientes e parceiros de sua con�iança. Além 
disso, está buscando emprego na área de Pilotagem, com carteira assinada.  
  O bom disso tudo é que a nossa Arody, hoje com 34 anos, ainda culti-
va os seus sonhos e tem ânimo para criar muito mais planos. Força, Arody, 
você consegue! Você é capaz!

mais horas. Nessa o�icina, apenas Arody e mais uma colega eram as únicas 
mulheres, o restante eram todos homens que trabalhavam ali. Esse fato 
causa nela uma extrema insegurança. Mas, por falta de condições e infor-
mações para conseguir outra oportunidade, ela só conseguiu mudar de 
emprego quase um ano depois.          
 Dessa vez, ela foi trabalhar em uma outra o�icina de costura, que 
pagava um pouco mais e onde se sentia em segurança. Porém, o regime de 
trabalho era intenso e exaustivo. Começava às 7h30 e ia até às 23h, de 
segunda à sábado. Aquele mesmo lugar era onde trabalhava, dormia, comia 
e tomava banho. Os dias corriam e não sobrava tempo para pensar em mais 
nada, passava todo o seu tempo apenas trabalhando. Quando o cansaço 
batia, ela achava que era normal trabalhar tanto daquela forma. Pensava 
que, se não aguentasse, estaria sendo preguiçosa. Claramente, a nossa 
Arody não tinha conhecimento das leis e normas trabalhistas do Brasil, não 
fazia ideia do que ela e as outras colegas de trabalho estavam passando, na 
verdade. 
 Aos domingos ela frequentava o culto na igreja e acabou conhecen-
do outras colegas bolivianas que a apresentaram o FICAS. Ela passou a 
participar de um grupo de mulheres imigrantes e a frequentar as ativida-
des da organização. A partir de então, ela adquire conhecimento dos seus 

 Arody seguiu estudando e entrou para a universidade no curso de 
�isioterapia. Durante essa jornada acadêmica e pro�issional descobriu a 
vocação de cuidar das crianças. Nessa época, em paralelo, realizava um 
trabalho social com crianças e adolescentes para o reforço escolar. O seu 
prazer estava ali, ao lado das crianças.
 Até que, �inalmente, chegou o último ano da universidade. Ela já 
estava cursando as disciplinas práticas nos hospitais, lidando diretamente 
com os pacientes, quando recebeu uma notícia. O seu irmão havia contraí-
do uma dívida e colocado como garantia a casa em que ela e a mãe, Flora 
Poma Gutiérrez, moravam. Sem qualquer perspectiva do seu irmão pagar a 
dívida, a sua família vê em Arody a única chance de salvar toda a situação e 
fazer com que não perdessem a casa. Eles, então, decidem que ela viria para 
o Brasil trabalhar para quitar a dívida do irmão. Disseram que, por ela ser a 
única da família ainda solteira e sem �ilhos, era mais fácil mudar de país 
sem causar mais transtornos. Ela se viu sem alternativas, de forma que 
aceitou o chamado da sua família e, com muita coragem, partiu para uma 
missão completamente inesperada. 
 Em novembro de 2018, a sua vida começa um novo rumo em um 
país desconhecido. Arody chegou em São Paulo e foi trabalhar em uma 
o�icina de costura, indicada pela �ilha de uma conhecida sua da Bolívia. Ela 
entrava às 7h e saía às 18h, de segunda a sábado, e o salário era de 
R$800,00 por mês. Para ganhar mais, ela precisava trabalhar por mais e 

Arody no país da Tropicália

 Por quê ter apenas um sonho se você pode ter vários? Arody não faz 
economia quando o assunto é ter sonhos na vida. De estilista a missionária 
em países com extrema pobreza, ela pode, facilmente, ser tudo aquilo que 
sonha em ser um dia. 
 A história de Arody Carmen Vargas Poma poderia estar escrita em 
um livro de conto de fadas, onde a nossa personagem principal é uma forte 
e guerreira princesa em busca dos seus sonhos, que foram interrompidos 
temporariamente por adversidades da vida. E é sobre vencer as adversida-
des e nunca deixar de sonhar, que se trata essa história que eu vou lhes 
contar.
 Era uma vez uma menina chamada Arody, que vivia na cidade de 
Cochabamba, justo no coração da Bolívia. Ela gostava de cantar e tocar o 
seu violão. Sempre que o seu pai, Santiago Vargas Quintanilla, a ouvia 
cantarolar em casa, dizia à �ilha: “você tem uma boa voz!” Essa frase era o 
seu maior incentivo para continuar cantando. 
 Quando ela cresceu mais um pouco, começou a ter aulas de costura 
na sua escola, que era frequentada só por meninas. Essa escola ensinava 
não só o o�ício da costura para as alunas, mas também outras tarefas 
domésticas. O bom é que, naquela época, as suas bonecas ganharam roupi-
nhas novas.

Yeseni Keila Galeano Mandujano, 
32 anos, peruana, natural de Lima.



Yeseni Keila: Em busca de um sonho

 “Só sei que nada sei”, essa frase enigmática de Sócrates diz muito 
sobre a humildade de quem reconhece que nessa vida estamos sempre 
aprendendo. E essa frase representa bastante a trajetória de Yeseni Keila 
Galeano Mandujano desde quando ela chegou ao Brasil.   
 “Parte da vida é aprender! Eu continuo aprendendo, porque sei que 
me ajuda bastante”, ela disse. 
 Com o sonho de continuar estudando design grá�ico, Keila decidiu 
sair de sua terra natal, em Lima, no Peru, e vir para o Brasil trabalhar e 
juntar dinheiro para terminar de pagar o curso que precisou trancar por 
falta de condições �inanceiras. Por meio de uma prima distante, �icou 
sabendo de uma oportunidade de emprego em São Paulo, para trabalhar 
como babá. Era a chance perfeita para conseguir realizar o seu sonho. Com-
binou com sua mãe que seria apenas um ano morando aqui, tempo su�i-
ciente para juntar o dinheiro que precisava e voltar para casa. 
 Em 2010, com a mala cheia de sonhos e esperança, ela chega ao 
Brasil e vai morar na casa de uma família com três crianças, na Zona Norte 
de São Paulo. Mas, só ao chegar aqui, ela soube que o trabalho não era 
apenas cuidar dos �ilhos da sua patroa: ela teria, também, que cuidar da 
casa, da comida, da roupa… E, assim, passou a acordar todos os dias às 5h 
da manhã, preparar o café, arrumar as crianças para levar à escola e depois 

fazer todo o trabalho doméstico que só terminava à noite, quando colocava 
a última criança para dormir.  
 Sem falar absolutamente nada em português, Keila foi aprendendo 
com uma das crianças, que na época tinha por volta de seus dez anos de 
idade. Em contrapartida, ela a ensinava espanhol. Aos poucos, de palavra 
em palavra, foi aprendendo a se comunicar melhor. 
 Depois de alguns meses, os seus patrões decidiram mudar de país e 
Keila se viu sem emprego e sem um lar. Foi obrigada a recorrer a toda e 
qualquer ajuda que pudesse ter. Por um bom tempo, trocou moradia e 
alimentação por trabalho doméstico. Até que surgiu a oportunidade de 
começar a empreender vendendo doces peruanos na esquina da Avenida 
Rio Branco, no centro da cidade. Morando com desconhecidos que a acolhe-
ram, com os quais construiu uma relação de carinho e afeto, ela permane-
ceu nessa atividade autônoma durante um ano. 
 Nessa época, conheceu ali mesmo, na esquina da Rio Branco, o 
futuro pai de seu �ilho. Ele trabalhava em uma loja em frente ao local onde 
ela vendia os doces e era seu freguês. Tudo corria bem até que, em uma ope-
ração do “rapa”, seus produtos foram recolhidos e ela �icou impossibilitada 
de continuar vendendo os doces na rua. Mas, logo em seguida, conseguiu 
emprego em um restaurante peruano. Foi só então, nesse novo emprego, 
que ela, �inalmente, regularizou os seus documentos como imigrante no 
Brasil e formalizou a sua situação. A partir daí as coisas começaram a �luir 

melhor para a Keila, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Ela se sentiu 
mais segura, independente e capaz de seguir com o seu objetivo.
 Mais um ano se passou e Keila ainda não tinha conseguido juntar 
todo o dinheiro que precisava para pagar o seu tão sonhado curso de design 
e voltar para o Peru. E por mais di�ícil que estivesse, ela sempre dava um 
jeito de enviar uma quantia para a sua mãe em Lima.   
 Quando o seu �ilho nasceu, em 2014, sua vida mudou completamente. 
Seus planos tiveram que ser reprogramados e ela passou a viver sozinha 
sem a ajuda, ou sequer a presença, do pai da criança. Foram tempos de muita 
di�iculdade. Quando as coisas apertavam ainda mais, ela pensava em voltar 
para o seu país, mas não tinha coragem de desistir dos seus sonhos. Nessas 
horas, lembrava de sua mãe, seu grande exemplo de força e caráter, e se 
sentia motivada para seguir em frente novamente. 
 E ela segue aprendendo, sempre de cabeça erguida, com dignidade e 
muita força. Keila cria seu �ilho sem a pensão do pai. Ela é responsável pelo 
sustento, educação, saúde e todos os cuidados de seu �ilho. Atualmente, 
moram em uma ocupação na Consolação. Ela trabalha com serviços gerais 
em um hotel. E o seu sonho de ser designer ainda não se desfez. Por mais que 
o tempo tenha se passado, por mais que a vida lhe tenha feito aprender em 
meio a di�iculdade e sofrimento, ela carrega a sua grande mala cheia de 
sonhos e esperança. Ela não desiste da vida que sempre sonhou.

direitos aqui no país, e toma força para seguir com uma vida mais justa e 
digna para si. 
 Atualmente, a Arody mora na região do Brás, onde divide uma casa 
com outras duas moças brasileiras. Ela conseguiu comprar uma máquina de 
costura para trabalhar de forma autônoma, fazendo tudo no seu próprio 
tempo e prestando serviços para clientes e parceiros de sua con�iança. Além 
disso, está buscando emprego na área de Pilotagem, com carteira assinada.  
  O bom disso tudo é que a nossa Arody, hoje com 34 anos, ainda culti-
va os seus sonhos e tem ânimo para criar muito mais planos. Força, Arody, 
você consegue! Você é capaz!

mais horas. Nessa o�icina, apenas Arody e mais uma colega eram as únicas 
mulheres, o restante eram todos homens que trabalhavam ali. Esse fato 
causa nela uma extrema insegurança. Mas, por falta de condições e infor-
mações para conseguir outra oportunidade, ela só conseguiu mudar de 
emprego quase um ano depois.          
 Dessa vez, ela foi trabalhar em uma outra o�icina de costura, que 
pagava um pouco mais e onde se sentia em segurança. Porém, o regime de 
trabalho era intenso e exaustivo. Começava às 7h30 e ia até às 23h, de 
segunda à sábado. Aquele mesmo lugar era onde trabalhava, dormia, comia 
e tomava banho. Os dias corriam e não sobrava tempo para pensar em mais 
nada, passava todo o seu tempo apenas trabalhando. Quando o cansaço 
batia, ela achava que era normal trabalhar tanto daquela forma. Pensava 
que, se não aguentasse, estaria sendo preguiçosa. Claramente, a nossa 
Arody não tinha conhecimento das leis e normas trabalhistas do Brasil, não 
fazia ideia do que ela e as outras colegas de trabalho estavam passando, na 
verdade. 
 Aos domingos ela frequentava o culto na igreja e acabou conhecen-
do outras colegas bolivianas que a apresentaram o FICAS. Ela passou a 
participar de um grupo de mulheres imigrantes e a frequentar as ativida-
des da organização. A partir de então, ela adquire conhecimento dos seus 

 Arody seguiu estudando e entrou para a universidade no curso de 
�isioterapia. Durante essa jornada acadêmica e pro�issional descobriu a 
vocação de cuidar das crianças. Nessa época, em paralelo, realizava um 
trabalho social com crianças e adolescentes para o reforço escolar. O seu 
prazer estava ali, ao lado das crianças.
 Até que, �inalmente, chegou o último ano da universidade. Ela já 
estava cursando as disciplinas práticas nos hospitais, lidando diretamente 
com os pacientes, quando recebeu uma notícia. O seu irmão havia contraí-
do uma dívida e colocado como garantia a casa em que ela e a mãe, Flora 
Poma Gutiérrez, moravam. Sem qualquer perspectiva do seu irmão pagar a 
dívida, a sua família vê em Arody a única chance de salvar toda a situação e 
fazer com que não perdessem a casa. Eles, então, decidem que ela viria para 
o Brasil trabalhar para quitar a dívida do irmão. Disseram que, por ela ser a 
única da família ainda solteira e sem �ilhos, era mais fácil mudar de país 
sem causar mais transtornos. Ela se viu sem alternativas, de forma que 
aceitou o chamado da sua família e, com muita coragem, partiu para uma 
missão completamente inesperada. 
 Em novembro de 2018, a sua vida começa um novo rumo em um 
país desconhecido. Arody chegou em São Paulo e foi trabalhar em uma 
o�icina de costura, indicada pela �ilha de uma conhecida sua da Bolívia. Ela 
entrava às 7h e saía às 18h, de segunda a sábado, e o salário era de 
R$800,00 por mês. Para ganhar mais, ela precisava trabalhar por mais e 

Arody no país da Tropicália

 Por quê ter apenas um sonho se você pode ter vários? Arody não faz 
economia quando o assunto é ter sonhos na vida. De estilista a missionária 
em países com extrema pobreza, ela pode, facilmente, ser tudo aquilo que 
sonha em ser um dia. 
 A história de Arody Carmen Vargas Poma poderia estar escrita em 
um livro de conto de fadas, onde a nossa personagem principal é uma forte 
e guerreira princesa em busca dos seus sonhos, que foram interrompidos 
temporariamente por adversidades da vida. E é sobre vencer as adversida-
des e nunca deixar de sonhar, que se trata essa história que eu vou lhes 
contar.
 Era uma vez uma menina chamada Arody, que vivia na cidade de 
Cochabamba, justo no coração da Bolívia. Ela gostava de cantar e tocar o 
seu violão. Sempre que o seu pai, Santiago Vargas Quintanilla, a ouvia 
cantarolar em casa, dizia à �ilha: “você tem uma boa voz!” Essa frase era o 
seu maior incentivo para continuar cantando. 
 Quando ela cresceu mais um pouco, começou a ter aulas de costura 
na sua escola, que era frequentada só por meninas. Essa escola ensinava 
não só o o�ício da costura para as alunas, mas também outras tarefas 
domésticas. O bom é que, naquela época, as suas bonecas ganharam roupi-
nhas novas.
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Yeseni Keila: Em busca de um sonho

 “Só sei que nada sei”, essa frase enigmática de Sócrates diz muito 
sobre a humildade de quem reconhece que nessa vida estamos sempre 
aprendendo. E essa frase representa bastante a trajetória de Yeseni Keila 
Galeano Mandujano desde quando ela chegou ao Brasil.   
 “Parte da vida é aprender! Eu continuo aprendendo, porque sei que 
me ajuda bastante”, ela disse. 
 Com o sonho de continuar estudando design grá�ico, Keila decidiu 
sair de sua terra natal, em Lima, no Peru, e vir para o Brasil trabalhar e 
juntar dinheiro para terminar de pagar o curso que precisou trancar por 
falta de condições �inanceiras. Por meio de uma prima distante, �icou 
sabendo de uma oportunidade de emprego em São Paulo, para trabalhar 
como babá. Era a chance perfeita para conseguir realizar o seu sonho. Com-
binou com sua mãe que seria apenas um ano morando aqui, tempo su�i-
ciente para juntar o dinheiro que precisava e voltar para casa. 
 Em 2010, com a mala cheia de sonhos e esperança, ela chega ao 
Brasil e vai morar na casa de uma família com três crianças, na Zona Norte 
de São Paulo. Mas, só ao chegar aqui, ela soube que o trabalho não era 
apenas cuidar dos �ilhos da sua patroa: ela teria, também, que cuidar da 
casa, da comida, da roupa… E, assim, passou a acordar todos os dias às 5h 
da manhã, preparar o café, arrumar as crianças para levar à escola e depois 

fazer todo o trabalho doméstico que só terminava à noite, quando colocava 
a última criança para dormir.  
 Sem falar absolutamente nada em português, Keila foi aprendendo 
com uma das crianças, que na época tinha por volta de seus dez anos de 
idade. Em contrapartida, ela a ensinava espanhol. Aos poucos, de palavra 
em palavra, foi aprendendo a se comunicar melhor. 
 Depois de alguns meses, os seus patrões decidiram mudar de país e 
Keila se viu sem emprego e sem um lar. Foi obrigada a recorrer a toda e 
qualquer ajuda que pudesse ter. Por um bom tempo, trocou moradia e 
alimentação por trabalho doméstico. Até que surgiu a oportunidade de 
começar a empreender vendendo doces peruanos na esquina da Avenida 
Rio Branco, no centro da cidade. Morando com desconhecidos que a acolhe-
ram, com os quais construiu uma relação de carinho e afeto, ela permane-
ceu nessa atividade autônoma durante um ano. 
 Nessa época, conheceu ali mesmo, na esquina da Rio Branco, o 
futuro pai de seu �ilho. Ele trabalhava em uma loja em frente ao local onde 
ela vendia os doces e era seu freguês. Tudo corria bem até que, em uma ope-
ração do “rapa”, seus produtos foram recolhidos e ela �icou impossibilitada 
de continuar vendendo os doces na rua. Mas, logo em seguida, conseguiu 
emprego em um restaurante peruano. Foi só então, nesse novo emprego, 
que ela, �inalmente, regularizou os seus documentos como imigrante no 
Brasil e formalizou a sua situação. A partir daí as coisas começaram a �luir 

melhor para a Keila, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Ela se sentiu 
mais segura, independente e capaz de seguir com o seu objetivo.
 Mais um ano se passou e Keila ainda não tinha conseguido juntar 
todo o dinheiro que precisava para pagar o seu tão sonhado curso de design 
e voltar para o Peru. E por mais di�ícil que estivesse, ela sempre dava um 
jeito de enviar uma quantia para a sua mãe em Lima.   
 Quando o seu �ilho nasceu, em 2014, sua vida mudou completamente. 
Seus planos tiveram que ser reprogramados e ela passou a viver sozinha 
sem a ajuda, ou sequer a presença, do pai da criança. Foram tempos de muita 
di�iculdade. Quando as coisas apertavam ainda mais, ela pensava em voltar 
para o seu país, mas não tinha coragem de desistir dos seus sonhos. Nessas 
horas, lembrava de sua mãe, seu grande exemplo de força e caráter, e se 
sentia motivada para seguir em frente novamente. 
 E ela segue aprendendo, sempre de cabeça erguida, com dignidade e 
muita força. Keila cria seu �ilho sem a pensão do pai. Ela é responsável pelo 
sustento, educação, saúde e todos os cuidados de seu �ilho. Atualmente, 
moram em uma ocupação na Consolação. Ela trabalha com serviços gerais 
em um hotel. E o seu sonho de ser designer ainda não se desfez. Por mais que 
o tempo tenha se passado, por mais que a vida lhe tenha feito aprender em 
meio a di�iculdade e sofrimento, ela carrega a sua grande mala cheia de 
sonhos e esperança. Ela não desiste da vida que sempre sonhou.

direitos aqui no país, e toma força para seguir com uma vida mais justa e 
digna para si. 
 Atualmente, a Arody mora na região do Brás, onde divide uma casa 
com outras duas moças brasileiras. Ela conseguiu comprar uma máquina de 
costura para trabalhar de forma autônoma, fazendo tudo no seu próprio 
tempo e prestando serviços para clientes e parceiros de sua con�iança. Além 
disso, está buscando emprego na área de Pilotagem, com carteira assinada.  
  O bom disso tudo é que a nossa Arody, hoje com 34 anos, ainda culti-
va os seus sonhos e tem ânimo para criar muito mais planos. Força, Arody, 
você consegue! Você é capaz!

mais horas. Nessa o�icina, apenas Arody e mais uma colega eram as únicas 
mulheres, o restante eram todos homens que trabalhavam ali. Esse fato 
causa nela uma extrema insegurança. Mas, por falta de condições e infor-
mações para conseguir outra oportunidade, ela só conseguiu mudar de 
emprego quase um ano depois.          
 Dessa vez, ela foi trabalhar em uma outra o�icina de costura, que 
pagava um pouco mais e onde se sentia em segurança. Porém, o regime de 
trabalho era intenso e exaustivo. Começava às 7h30 e ia até às 23h, de 
segunda à sábado. Aquele mesmo lugar era onde trabalhava, dormia, comia 
e tomava banho. Os dias corriam e não sobrava tempo para pensar em mais 
nada, passava todo o seu tempo apenas trabalhando. Quando o cansaço 
batia, ela achava que era normal trabalhar tanto daquela forma. Pensava 
que, se não aguentasse, estaria sendo preguiçosa. Claramente, a nossa 
Arody não tinha conhecimento das leis e normas trabalhistas do Brasil, não 
fazia ideia do que ela e as outras colegas de trabalho estavam passando, na 
verdade. 
 Aos domingos ela frequentava o culto na igreja e acabou conhecen-
do outras colegas bolivianas que a apresentaram o FICAS. Ela passou a 
participar de um grupo de mulheres imigrantes e a frequentar as ativida-
des da organização. A partir de então, ela adquire conhecimento dos seus 

 Arody seguiu estudando e entrou para a universidade no curso de 
�isioterapia. Durante essa jornada acadêmica e pro�issional descobriu a 
vocação de cuidar das crianças. Nessa época, em paralelo, realizava um 
trabalho social com crianças e adolescentes para o reforço escolar. O seu 
prazer estava ali, ao lado das crianças.
 Até que, �inalmente, chegou o último ano da universidade. Ela já 
estava cursando as disciplinas práticas nos hospitais, lidando diretamente 
com os pacientes, quando recebeu uma notícia. O seu irmão havia contraí-
do uma dívida e colocado como garantia a casa em que ela e a mãe, Flora 
Poma Gutiérrez, moravam. Sem qualquer perspectiva do seu irmão pagar a 
dívida, a sua família vê em Arody a única chance de salvar toda a situação e 
fazer com que não perdessem a casa. Eles, então, decidem que ela viria para 
o Brasil trabalhar para quitar a dívida do irmão. Disseram que, por ela ser a 
única da família ainda solteira e sem �ilhos, era mais fácil mudar de país 
sem causar mais transtornos. Ela se viu sem alternativas, de forma que 
aceitou o chamado da sua família e, com muita coragem, partiu para uma 
missão completamente inesperada. 
 Em novembro de 2018, a sua vida começa um novo rumo em um 
país desconhecido. Arody chegou em São Paulo e foi trabalhar em uma 
o�icina de costura, indicada pela �ilha de uma conhecida sua da Bolívia. Ela 
entrava às 7h e saía às 18h, de segunda a sábado, e o salário era de 
R$800,00 por mês. Para ganhar mais, ela precisava trabalhar por mais e 

Arody no país da Tropicália

 Por quê ter apenas um sonho se você pode ter vários? Arody não faz 
economia quando o assunto é ter sonhos na vida. De estilista a missionária 
em países com extrema pobreza, ela pode, facilmente, ser tudo aquilo que 
sonha em ser um dia. 
 A história de Arody Carmen Vargas Poma poderia estar escrita em 
um livro de conto de fadas, onde a nossa personagem principal é uma forte 
e guerreira princesa em busca dos seus sonhos, que foram interrompidos 
temporariamente por adversidades da vida. E é sobre vencer as adversida-
des e nunca deixar de sonhar, que se trata essa história que eu vou lhes 
contar.
 Era uma vez uma menina chamada Arody, que vivia na cidade de 
Cochabamba, justo no coração da Bolívia. Ela gostava de cantar e tocar o 
seu violão. Sempre que o seu pai, Santiago Vargas Quintanilla, a ouvia 
cantarolar em casa, dizia à �ilha: “você tem uma boa voz!” Essa frase era o 
seu maior incentivo para continuar cantando. 
 Quando ela cresceu mais um pouco, começou a ter aulas de costura 
na sua escola, que era frequentada só por meninas. Essa escola ensinava 
não só o o�ício da costura para as alunas, mas também outras tarefas 
domésticas. O bom é que, naquela época, as suas bonecas ganharam roupi-
nhas novas.
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Yeseni Keila: Em busca de um sonho

 “Só sei que nada sei”, essa frase enigmática de Sócrates diz muito 
sobre a humildade de quem reconhece que nessa vida estamos sempre 
aprendendo. E essa frase representa bastante a trajetória de Yeseni Keila 
Galeano Mandujano desde quando ela chegou ao Brasil.   
 “Parte da vida é aprender! Eu continuo aprendendo, porque sei que 
me ajuda bastante”, ela disse. 
 Com o sonho de continuar estudando design grá�ico, Keila decidiu 
sair de sua terra natal, em Lima, no Peru, e vir para o Brasil trabalhar e 
juntar dinheiro para terminar de pagar o curso que precisou trancar por 
falta de condições �inanceiras. Por meio de uma prima distante, �icou 
sabendo de uma oportunidade de emprego em São Paulo, para trabalhar 
como babá. Era a chance perfeita para conseguir realizar o seu sonho. Com-
binou com sua mãe que seria apenas um ano morando aqui, tempo su�i-
ciente para juntar o dinheiro que precisava e voltar para casa. 
 Em 2010, com a mala cheia de sonhos e esperança, ela chega ao 
Brasil e vai morar na casa de uma família com três crianças, na Zona Norte 
de São Paulo. Mas, só ao chegar aqui, ela soube que o trabalho não era 
apenas cuidar dos �ilhos da sua patroa: ela teria, também, que cuidar da 
casa, da comida, da roupa… E, assim, passou a acordar todos os dias às 5h 
da manhã, preparar o café, arrumar as crianças para levar à escola e depois 

fazer todo o trabalho doméstico que só terminava à noite, quando colocava 
a última criança para dormir.  
 Sem falar absolutamente nada em português, Keila foi aprendendo 
com uma das crianças, que na época tinha por volta de seus dez anos de 
idade. Em contrapartida, ela a ensinava espanhol. Aos poucos, de palavra 
em palavra, foi aprendendo a se comunicar melhor. 
 Depois de alguns meses, os seus patrões decidiram mudar de país e 
Keila se viu sem emprego e sem um lar. Foi obrigada a recorrer a toda e 
qualquer ajuda que pudesse ter. Por um bom tempo, trocou moradia e 
alimentação por trabalho doméstico. Até que surgiu a oportunidade de 
começar a empreender vendendo doces peruanos na esquina da Avenida 
Rio Branco, no centro da cidade. Morando com desconhecidos que a acolhe-
ram, com os quais construiu uma relação de carinho e afeto, ela permane-
ceu nessa atividade autônoma durante um ano. 
 Nessa época, conheceu ali mesmo, na esquina da Rio Branco, o 
futuro pai de seu �ilho. Ele trabalhava em uma loja em frente ao local onde 
ela vendia os doces e era seu freguês. Tudo corria bem até que, em uma ope-
ração do “rapa”, seus produtos foram recolhidos e ela �icou impossibilitada 
de continuar vendendo os doces na rua. Mas, logo em seguida, conseguiu 
emprego em um restaurante peruano. Foi só então, nesse novo emprego, 
que ela, �inalmente, regularizou os seus documentos como imigrante no 
Brasil e formalizou a sua situação. A partir daí as coisas começaram a �luir 

melhor para a Keila, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Ela se sentiu 
mais segura, independente e capaz de seguir com o seu objetivo.
 Mais um ano se passou e Keila ainda não tinha conseguido juntar 
todo o dinheiro que precisava para pagar o seu tão sonhado curso de design 
e voltar para o Peru. E por mais di�ícil que estivesse, ela sempre dava um 
jeito de enviar uma quantia para a sua mãe em Lima.   
 Quando o seu �ilho nasceu, em 2014, sua vida mudou completamente. 
Seus planos tiveram que ser reprogramados e ela passou a viver sozinha 
sem a ajuda, ou sequer a presença, do pai da criança. Foram tempos de muita 
di�iculdade. Quando as coisas apertavam ainda mais, ela pensava em voltar 
para o seu país, mas não tinha coragem de desistir dos seus sonhos. Nessas 
horas, lembrava de sua mãe, seu grande exemplo de força e caráter, e se 
sentia motivada para seguir em frente novamente. 
 E ela segue aprendendo, sempre de cabeça erguida, com dignidade e 
muita força. Keila cria seu �ilho sem a pensão do pai. Ela é responsável pelo 
sustento, educação, saúde e todos os cuidados de seu �ilho. Atualmente, 
moram em uma ocupação na Consolação. Ela trabalha com serviços gerais 
em um hotel. E o seu sonho de ser designer ainda não se desfez. Por mais que 
o tempo tenha se passado, por mais que a vida lhe tenha feito aprender em 
meio a di�iculdade e sofrimento, ela carrega a sua grande mala cheia de 
sonhos e esperança. Ela não desiste da vida que sempre sonhou.
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Yeseni Keila: Em busca de um sonho

 “Só sei que nada sei”, essa frase enigmática de Sócrates diz muito 
sobre a humildade de quem reconhece que nessa vida estamos sempre 
aprendendo. E essa frase representa bastante a trajetória de Yeseni Keila 
Galeano Mandujano desde quando ela chegou ao Brasil.   
 “Parte da vida é aprender! Eu continuo aprendendo, porque sei que 
me ajuda bastante”, ela disse. 
 Com o sonho de continuar estudando design grá�ico, Keila decidiu 
sair de sua terra natal, em Lima, no Peru, e vir para o Brasil trabalhar e 
juntar dinheiro para terminar de pagar o curso que precisou trancar por 
falta de condições �inanceiras. Por meio de uma prima distante, �icou 
sabendo de uma oportunidade de emprego em São Paulo, para trabalhar 
como babá. Era a chance perfeita para conseguir realizar o seu sonho. Com-
binou com sua mãe que seria apenas um ano morando aqui, tempo su�i-
ciente para juntar o dinheiro que precisava e voltar para casa. 
 Em 2010, com a mala cheia de sonhos e esperança, ela chega ao 
Brasil e vai morar na casa de uma família com três crianças, na Zona Norte 
de São Paulo. Mas, só ao chegar aqui, ela soube que o trabalho não era 
apenas cuidar dos �ilhos da sua patroa: ela teria, também, que cuidar da 
casa, da comida, da roupa… E, assim, passou a acordar todos os dias às 5h 
da manhã, preparar o café, arrumar as crianças para levar à escola e depois 

fazer todo o trabalho doméstico que só terminava à noite, quando colocava 
a última criança para dormir.  
 Sem falar absolutamente nada em português, Keila foi aprendendo 
com uma das crianças, que na época tinha por volta de seus dez anos de 
idade. Em contrapartida, ela a ensinava espanhol. Aos poucos, de palavra 
em palavra, foi aprendendo a se comunicar melhor. 
 Depois de alguns meses, os seus patrões decidiram mudar de país e 
Keila se viu sem emprego e sem um lar. Foi obrigada a recorrer a toda e 
qualquer ajuda que pudesse ter. Por um bom tempo, trocou moradia e 
alimentação por trabalho doméstico. Até que surgiu a oportunidade de 
começar a empreender vendendo doces peruanos na esquina da Avenida 
Rio Branco, no centro da cidade. Morando com desconhecidos que a acolhe-
ram, com os quais construiu uma relação de carinho e afeto, ela permane-
ceu nessa atividade autônoma durante um ano. 
 Nessa época, conheceu ali mesmo, na esquina da Rio Branco, o 
futuro pai de seu �ilho. Ele trabalhava em uma loja em frente ao local onde 
ela vendia os doces e era seu freguês. Tudo corria bem até que, em uma ope-
ração do “rapa”, seus produtos foram recolhidos e ela �icou impossibilitada 
de continuar vendendo os doces na rua. Mas, logo em seguida, conseguiu 
emprego em um restaurante peruano. Foi só então, nesse novo emprego, 
que ela, �inalmente, regularizou os seus documentos como imigrante no 
Brasil e formalizou a sua situação. A partir daí as coisas começaram a �luir 

melhor para a Keila, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Ela se sentiu 
mais segura, independente e capaz de seguir com o seu objetivo.
 Mais um ano se passou e Keila ainda não tinha conseguido juntar 
todo o dinheiro que precisava para pagar o seu tão sonhado curso de design 
e voltar para o Peru. E por mais di�ícil que estivesse, ela sempre dava um 
jeito de enviar uma quantia para a sua mãe em Lima.   
 Quando o seu �ilho nasceu, em 2014, sua vida mudou completamente. 
Seus planos tiveram que ser reprogramados e ela passou a viver sozinha 
sem a ajuda, ou sequer a presença, do pai da criança. Foram tempos de muita 
di�iculdade. Quando as coisas apertavam ainda mais, ela pensava em voltar 
para o seu país, mas não tinha coragem de desistir dos seus sonhos. Nessas 
horas, lembrava de sua mãe, seu grande exemplo de força e caráter, e se 
sentia motivada para seguir em frente novamente. 
 E ela segue aprendendo, sempre de cabeça erguida, com dignidade e 
muita força. Keila cria seu �ilho sem a pensão do pai. Ela é responsável pelo 
sustento, educação, saúde e todos os cuidados de seu �ilho. Atualmente, 
moram em uma ocupação na Consolação. Ela trabalha com serviços gerais 
em um hotel. E o seu sonho de ser designer ainda não se desfez. Por mais que 
o tempo tenha se passado, por mais que a vida lhe tenha feito aprender em 
meio a di�iculdade e sofrimento, ela carrega a sua grande mala cheia de 
sonhos e esperança. Ela não desiste da vida que sempre sonhou.

Hectamary Magallanes, 
natural de Ciudad 
Bolívar, Venezuela, 30 
anos, graduada em 
Administração.



Yeseni Keila: Em busca de um sonho

 “Só sei que nada sei”, essa frase enigmática de Sócrates diz muito 
sobre a humildade de quem reconhece que nessa vida estamos sempre 
aprendendo. E essa frase representa bastante a trajetória de Yeseni Keila 
Galeano Mandujano desde quando ela chegou ao Brasil.   
 “Parte da vida é aprender! Eu continuo aprendendo, porque sei que 
me ajuda bastante”, ela disse. 
 Com o sonho de continuar estudando design grá�ico, Keila decidiu 
sair de sua terra natal, em Lima, no Peru, e vir para o Brasil trabalhar e 
juntar dinheiro para terminar de pagar o curso que precisou trancar por 
falta de condições �inanceiras. Por meio de uma prima distante, �icou 
sabendo de uma oportunidade de emprego em São Paulo, para trabalhar 
como babá. Era a chance perfeita para conseguir realizar o seu sonho. Com-
binou com sua mãe que seria apenas um ano morando aqui, tempo su�i-
ciente para juntar o dinheiro que precisava e voltar para casa. 
 Em 2010, com a mala cheia de sonhos e esperança, ela chega ao 
Brasil e vai morar na casa de uma família com três crianças, na Zona Norte 
de São Paulo. Mas, só ao chegar aqui, ela soube que o trabalho não era 
apenas cuidar dos �ilhos da sua patroa: ela teria, também, que cuidar da 
casa, da comida, da roupa… E, assim, passou a acordar todos os dias às 5h 
da manhã, preparar o café, arrumar as crianças para levar à escola e depois 

fazer todo o trabalho doméstico que só terminava à noite, quando colocava 
a última criança para dormir.  
 Sem falar absolutamente nada em português, Keila foi aprendendo 
com uma das crianças, que na época tinha por volta de seus dez anos de 
idade. Em contrapartida, ela a ensinava espanhol. Aos poucos, de palavra 
em palavra, foi aprendendo a se comunicar melhor. 
 Depois de alguns meses, os seus patrões decidiram mudar de país e 
Keila se viu sem emprego e sem um lar. Foi obrigada a recorrer a toda e 
qualquer ajuda que pudesse ter. Por um bom tempo, trocou moradia e 
alimentação por trabalho doméstico. Até que surgiu a oportunidade de 
começar a empreender vendendo doces peruanos na esquina da Avenida 
Rio Branco, no centro da cidade. Morando com desconhecidos que a acolhe-
ram, com os quais construiu uma relação de carinho e afeto, ela permane-
ceu nessa atividade autônoma durante um ano. 
 Nessa época, conheceu ali mesmo, na esquina da Rio Branco, o 
futuro pai de seu �ilho. Ele trabalhava em uma loja em frente ao local onde 
ela vendia os doces e era seu freguês. Tudo corria bem até que, em uma ope-
ração do “rapa”, seus produtos foram recolhidos e ela �icou impossibilitada 
de continuar vendendo os doces na rua. Mas, logo em seguida, conseguiu 
emprego em um restaurante peruano. Foi só então, nesse novo emprego, 
que ela, �inalmente, regularizou os seus documentos como imigrante no 
Brasil e formalizou a sua situação. A partir daí as coisas começaram a �luir 

melhor para a Keila, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Ela se sentiu 
mais segura, independente e capaz de seguir com o seu objetivo.
 Mais um ano se passou e Keila ainda não tinha conseguido juntar 
todo o dinheiro que precisava para pagar o seu tão sonhado curso de design 
e voltar para o Peru. E por mais di�ícil que estivesse, ela sempre dava um 
jeito de enviar uma quantia para a sua mãe em Lima.   
 Quando o seu �ilho nasceu, em 2014, sua vida mudou completamente. 
Seus planos tiveram que ser reprogramados e ela passou a viver sozinha 
sem a ajuda, ou sequer a presença, do pai da criança. Foram tempos de muita 
di�iculdade. Quando as coisas apertavam ainda mais, ela pensava em voltar 
para o seu país, mas não tinha coragem de desistir dos seus sonhos. Nessas 
horas, lembrava de sua mãe, seu grande exemplo de força e caráter, e se 
sentia motivada para seguir em frente novamente. 
 E ela segue aprendendo, sempre de cabeça erguida, com dignidade e 
muita força. Keila cria seu �ilho sem a pensão do pai. Ela é responsável pelo 
sustento, educação, saúde e todos os cuidados de seu �ilho. Atualmente, 
moram em uma ocupação na Consolação. Ela trabalha com serviços gerais 
em um hotel. E o seu sonho de ser designer ainda não se desfez. Por mais que 
o tempo tenha se passado, por mais que a vida lhe tenha feito aprender em 
meio a di�iculdade e sofrimento, ela carrega a sua grande mala cheia de 
sonhos e esperança. Ela não desiste da vida que sempre sonhou.

A Fé move montanhas

Uma moça latina-americana, 
Alegre, sorridente, 
Cheia de vida e esperança.
Percorreu da Venezuela ao Peru 
À procura de trabalho, dinheiro, sustento
Para si e para os seus.  
As portas se abriram, pessoas boas surgiram 
Mas, infelizmente, a xenofobia existe no país vizinho
Tornando a vida mais áspera pelo caminho.
Num momento de renovação 
E o desejo de ir para o Brasil se realiza, então
A moça migrou mais uma vez 
Desembarcou com ares de avidez,
Trazendo na mala seu quente coração.
O tempo de Deus cuidou de amparar, 
Em terras estrangeiras a acolhida é o melhor lugar.
Num abraço, fez-se abrigo, num beijo, fez-se um lar.
Em meio ao caos e incertezas de um mundo pandêmico
Ela aprendeu a não ter pressa e ser paciente
Talvez, nem saiba, mas ela é resiliente.  
Entre as batalhas do dia a dia, a fé prevalece
Ela tudo pode em Cristo que a fortalece.   
Quando não há dinheiro, há partilha
Quando uma porta se fecha, outra se abre
Uma mão se estende, um Afeto transcende.

Hectamary Magallanes: “Com o MigreAfetos SP espero ter um pouco mais de conhe-
cimento sobre empreendimento e ter uma visão de empreendedora. Quero crescer a 
cada dia para ser a pessoa que eu quero ser, alcançar coisas boas e positivas. Ao 
mesmo tempo, quero ajudar mais pessoas que também queiram empreender para 
conseguirem realizar seus sonhos. Para mim, crescer como pessoa é o que eu quero 
nesse curso do MigreAfetos”.
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Paulina Ccana Huanca,
22 anos, peruana, natural
de Cusco. Formada no curso 
técnico em gastronomia.

Yeseni Keila: Em busca de um sonho

 “Só sei que nada sei”, essa frase enigmática de Sócrates diz muito 
sobre a humildade de quem reconhece que nessa vida estamos sempre 
aprendendo. E essa frase representa bastante a trajetória de Yeseni Keila 
Galeano Mandujano desde quando ela chegou ao Brasil.   
 “Parte da vida é aprender! Eu continuo aprendendo, porque sei que 
me ajuda bastante”, ela disse. 
 Com o sonho de continuar estudando design grá�ico, Keila decidiu 
sair de sua terra natal, em Lima, no Peru, e vir para o Brasil trabalhar e 
juntar dinheiro para terminar de pagar o curso que precisou trancar por 
falta de condições �inanceiras. Por meio de uma prima distante, �icou 
sabendo de uma oportunidade de emprego em São Paulo, para trabalhar 
como babá. Era a chance perfeita para conseguir realizar o seu sonho. Com-
binou com sua mãe que seria apenas um ano morando aqui, tempo su�i-
ciente para juntar o dinheiro que precisava e voltar para casa. 
 Em 2010, com a mala cheia de sonhos e esperança, ela chega ao 
Brasil e vai morar na casa de uma família com três crianças, na Zona Norte 
de São Paulo. Mas, só ao chegar aqui, ela soube que o trabalho não era 
apenas cuidar dos �ilhos da sua patroa: ela teria, também, que cuidar da 
casa, da comida, da roupa… E, assim, passou a acordar todos os dias às 5h 
da manhã, preparar o café, arrumar as crianças para levar à escola e depois 

fazer todo o trabalho doméstico que só terminava à noite, quando colocava 
a última criança para dormir.  
 Sem falar absolutamente nada em português, Keila foi aprendendo 
com uma das crianças, que na época tinha por volta de seus dez anos de 
idade. Em contrapartida, ela a ensinava espanhol. Aos poucos, de palavra 
em palavra, foi aprendendo a se comunicar melhor. 
 Depois de alguns meses, os seus patrões decidiram mudar de país e 
Keila se viu sem emprego e sem um lar. Foi obrigada a recorrer a toda e 
qualquer ajuda que pudesse ter. Por um bom tempo, trocou moradia e 
alimentação por trabalho doméstico. Até que surgiu a oportunidade de 
começar a empreender vendendo doces peruanos na esquina da Avenida 
Rio Branco, no centro da cidade. Morando com desconhecidos que a acolhe-
ram, com os quais construiu uma relação de carinho e afeto, ela permane-
ceu nessa atividade autônoma durante um ano. 
 Nessa época, conheceu ali mesmo, na esquina da Rio Branco, o 
futuro pai de seu �ilho. Ele trabalhava em uma loja em frente ao local onde 
ela vendia os doces e era seu freguês. Tudo corria bem até que, em uma ope-
ração do “rapa”, seus produtos foram recolhidos e ela �icou impossibilitada 
de continuar vendendo os doces na rua. Mas, logo em seguida, conseguiu 
emprego em um restaurante peruano. Foi só então, nesse novo emprego, 
que ela, �inalmente, regularizou os seus documentos como imigrante no 
Brasil e formalizou a sua situação. A partir daí as coisas começaram a �luir 

melhor para a Keila, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Ela se sentiu 
mais segura, independente e capaz de seguir com o seu objetivo.
 Mais um ano se passou e Keila ainda não tinha conseguido juntar 
todo o dinheiro que precisava para pagar o seu tão sonhado curso de design 
e voltar para o Peru. E por mais di�ícil que estivesse, ela sempre dava um 
jeito de enviar uma quantia para a sua mãe em Lima.   
 Quando o seu �ilho nasceu, em 2014, sua vida mudou completamente. 
Seus planos tiveram que ser reprogramados e ela passou a viver sozinha 
sem a ajuda, ou sequer a presença, do pai da criança. Foram tempos de muita 
di�iculdade. Quando as coisas apertavam ainda mais, ela pensava em voltar 
para o seu país, mas não tinha coragem de desistir dos seus sonhos. Nessas 
horas, lembrava de sua mãe, seu grande exemplo de força e caráter, e se 
sentia motivada para seguir em frente novamente. 
 E ela segue aprendendo, sempre de cabeça erguida, com dignidade e 
muita força. Keila cria seu �ilho sem a pensão do pai. Ela é responsável pelo 
sustento, educação, saúde e todos os cuidados de seu �ilho. Atualmente, 
moram em uma ocupação na Consolação. Ela trabalha com serviços gerais 
em um hotel. E o seu sonho de ser designer ainda não se desfez. Por mais que 
o tempo tenha se passado, por mais que a vida lhe tenha feito aprender em 
meio a di�iculdade e sofrimento, ela carrega a sua grande mala cheia de 
sonhos e esperança. Ela não desiste da vida que sempre sonhou.



Paulina: Aquele brilho no olho e uma vida inteira pela frente

 Vinda dos Andes peruanos, da antiga capital do Império Inca, Cusco – 
um lugar místico que traz nas suas tradições culturas multiétnicas de eras 
passadas –, esta jovem peruana decide traçar seu próprio caminho, longe da 
sua terra natal, em busca de uma vida com mais oportunidades.   
 Seu nome é Paulina Ccana Huanca. Com apenas dezoito anos de 
idade chega ao Brasil, em 2018, para morar com a sua irmã mais velha, que 
já estava no país. Ela foi a sua porta de entrada, quem fez as honras para que 
Paulina chegasse com mais segurança e tranquilidade para se acostumar 
com a nova realidade. 
 O seu primeiro emprego no Brasil foi de garçonete em um restauran-
te peruano. No começo teve um pouco de di�iculdade, principalmente com a 
língua para atender os brasileiros. Os colegas de trabalho, também perua-
nos, não a ajudavam muito, mas ela persistiu. E com o tempo foi pegando o 
jeito para o atendimento ao público e descobriu um belo interesse pela cozi-
nha do restaurante. 
 Esse encantamento pela preparação dos pratos foi o que a levou a 
fazer o curso técnico em gastronomia, que concluirá no �inal desse ano. E ela 
já pretende cursar a faculdade de gastronomia em seguida, para conseguir 
realizar seu objetivo de ser chefe de cozinha e trabalhar em um restaurante.  
 Inicialmente, sua ideia era juntar dinheiro durante um ano aqui no 

Brasil e voltar para o Peru e pagar a faculdade. No entanto, ela se acostumou 
com o país e, além disso, percebeu que aqui tem muitas oportunidades, que 
pode ir mais longe morando aqui. Para Paulina, as condições de trabalho no 
Brasil são mais favoráveis para ela, que ainda não possui um diploma de 
graduação.  
 Hoje ela não trabalha mais em restaurante como garçonete. Sua prin-
cipal fonte de renda consiste na revenda de bolsas e mochilas, na rua 25 de 
Março. Mas, tem planos de empreender na área da gastronomia. Por meio do 
curso de Fortalecimento Econômico, do MigreAfetos SP, foi possível que ela 
aprendesse noções de empreendedorismo, a �im de aproximar cada vez 
mais do seu grande objetivo de, um dia, administrar seu próprio restaurante.      
 Paulina concentra seus planos e esperanças aqui no Brasil, pois é 
aqui que ela se sente em casa, se sente bem de verdade. Em meio às oportu-
nidades, procura adquirir mais conhecimento, aprender, ter mais experiên-
cia e chances de crescer pro�issional e pessoalmente. Ela já possui o dom de 
reconhecer os seus talentos e usar isso a seu favor. Falta muito pouco para 
essa jovem moça cheia de potencial, de espírito leve e alegre, alcançar os 
seus sonhos. 

Yeseni Keila: Em busca de um sonho

 “Só sei que nada sei”, essa frase enigmática de Sócrates diz muito 
sobre a humildade de quem reconhece que nessa vida estamos sempre 
aprendendo. E essa frase representa bastante a trajetória de Yeseni Keila 
Galeano Mandujano desde quando ela chegou ao Brasil.   
 “Parte da vida é aprender! Eu continuo aprendendo, porque sei que 
me ajuda bastante”, ela disse. 
 Com o sonho de continuar estudando design grá�ico, Keila decidiu 
sair de sua terra natal, em Lima, no Peru, e vir para o Brasil trabalhar e 
juntar dinheiro para terminar de pagar o curso que precisou trancar por 
falta de condições �inanceiras. Por meio de uma prima distante, �icou 
sabendo de uma oportunidade de emprego em São Paulo, para trabalhar 
como babá. Era a chance perfeita para conseguir realizar o seu sonho. Com-
binou com sua mãe que seria apenas um ano morando aqui, tempo su�i-
ciente para juntar o dinheiro que precisava e voltar para casa. 
 Em 2010, com a mala cheia de sonhos e esperança, ela chega ao 
Brasil e vai morar na casa de uma família com três crianças, na Zona Norte 
de São Paulo. Mas, só ao chegar aqui, ela soube que o trabalho não era 
apenas cuidar dos �ilhos da sua patroa: ela teria, também, que cuidar da 
casa, da comida, da roupa… E, assim, passou a acordar todos os dias às 5h 
da manhã, preparar o café, arrumar as crianças para levar à escola e depois 

fazer todo o trabalho doméstico que só terminava à noite, quando colocava 
a última criança para dormir.  
 Sem falar absolutamente nada em português, Keila foi aprendendo 
com uma das crianças, que na época tinha por volta de seus dez anos de 
idade. Em contrapartida, ela a ensinava espanhol. Aos poucos, de palavra 
em palavra, foi aprendendo a se comunicar melhor. 
 Depois de alguns meses, os seus patrões decidiram mudar de país e 
Keila se viu sem emprego e sem um lar. Foi obrigada a recorrer a toda e 
qualquer ajuda que pudesse ter. Por um bom tempo, trocou moradia e 
alimentação por trabalho doméstico. Até que surgiu a oportunidade de 
começar a empreender vendendo doces peruanos na esquina da Avenida 
Rio Branco, no centro da cidade. Morando com desconhecidos que a acolhe-
ram, com os quais construiu uma relação de carinho e afeto, ela permane-
ceu nessa atividade autônoma durante um ano. 
 Nessa época, conheceu ali mesmo, na esquina da Rio Branco, o 
futuro pai de seu �ilho. Ele trabalhava em uma loja em frente ao local onde 
ela vendia os doces e era seu freguês. Tudo corria bem até que, em uma ope-
ração do “rapa”, seus produtos foram recolhidos e ela �icou impossibilitada 
de continuar vendendo os doces na rua. Mas, logo em seguida, conseguiu 
emprego em um restaurante peruano. Foi só então, nesse novo emprego, 
que ela, �inalmente, regularizou os seus documentos como imigrante no 
Brasil e formalizou a sua situação. A partir daí as coisas começaram a �luir 

melhor para a Keila, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Ela se sentiu 
mais segura, independente e capaz de seguir com o seu objetivo.
 Mais um ano se passou e Keila ainda não tinha conseguido juntar 
todo o dinheiro que precisava para pagar o seu tão sonhado curso de design 
e voltar para o Peru. E por mais di�ícil que estivesse, ela sempre dava um 
jeito de enviar uma quantia para a sua mãe em Lima.   
 Quando o seu �ilho nasceu, em 2014, sua vida mudou completamente. 
Seus planos tiveram que ser reprogramados e ela passou a viver sozinha 
sem a ajuda, ou sequer a presença, do pai da criança. Foram tempos de muita 
di�iculdade. Quando as coisas apertavam ainda mais, ela pensava em voltar 
para o seu país, mas não tinha coragem de desistir dos seus sonhos. Nessas 
horas, lembrava de sua mãe, seu grande exemplo de força e caráter, e se 
sentia motivada para seguir em frente novamente. 
 E ela segue aprendendo, sempre de cabeça erguida, com dignidade e 
muita força. Keila cria seu �ilho sem a pensão do pai. Ela é responsável pelo 
sustento, educação, saúde e todos os cuidados de seu �ilho. Atualmente, 
moram em uma ocupação na Consolação. Ela trabalha com serviços gerais 
em um hotel. E o seu sonho de ser designer ainda não se desfez. Por mais que 
o tempo tenha se passado, por mais que a vida lhe tenha feito aprender em 
meio a di�iculdade e sofrimento, ela carrega a sua grande mala cheia de 
sonhos e esperança. Ela não desiste da vida que sempre sonhou.
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Paulina: Aquele brilho no olho e uma vida inteira pela frente

 Vinda dos Andes peruanos, da antiga capital do Império Inca, Cusco – 
um lugar místico que traz nas suas tradições culturas multiétnicas de eras 
passadas –, esta jovem peruana decide traçar seu próprio caminho, longe da 
sua terra natal, em busca de uma vida com mais oportunidades.   
 Seu nome é Paulina Ccana Huanca. Com apenas dezoito anos de 
idade chega ao Brasil, em 2018, para morar com a sua irmã mais velha, que 
já estava no país. Ela foi a sua porta de entrada, quem fez as honras para que 
Paulina chegasse com mais segurança e tranquilidade para se acostumar 
com a nova realidade. 
 O seu primeiro emprego no Brasil foi de garçonete em um restauran-
te peruano. No começo teve um pouco de di�iculdade, principalmente com a 
língua para atender os brasileiros. Os colegas de trabalho, também perua-
nos, não a ajudavam muito, mas ela persistiu. E com o tempo foi pegando o 
jeito para o atendimento ao público e descobriu um belo interesse pela cozi-
nha do restaurante. 
 Esse encantamento pela preparação dos pratos foi o que a levou a 
fazer o curso técnico em gastronomia, que concluirá no �inal desse ano. E ela 
já pretende cursar a faculdade de gastronomia em seguida, para conseguir 
realizar seu objetivo de ser chefe de cozinha e trabalhar em um restaurante.  
 Inicialmente, sua ideia era juntar dinheiro durante um ano aqui no 

Brasil e voltar para o Peru e pagar a faculdade. No entanto, ela se acostumou 
com o país e, além disso, percebeu que aqui tem muitas oportunidades, que 
pode ir mais longe morando aqui. Para Paulina, as condições de trabalho no 
Brasil são mais favoráveis para ela, que ainda não possui um diploma de 
graduação.  
 Hoje ela não trabalha mais em restaurante como garçonete. Sua prin-
cipal fonte de renda consiste na revenda de bolsas e mochilas, na rua 25 de 
Março. Mas, tem planos de empreender na área da gastronomia. Por meio do 
curso de Fortalecimento Econômico, do MigreAfetos SP, foi possível que ela 
aprendesse noções de empreendedorismo, a �im de aproximar cada vez 
mais do seu grande objetivo de, um dia, administrar seu próprio restaurante.      
 Paulina concentra seus planos e esperanças aqui no Brasil, pois é 
aqui que ela se sente em casa, se sente bem de verdade. Em meio às oportu-
nidades, procura adquirir mais conhecimento, aprender, ter mais experiên-
cia e chances de crescer pro�issional e pessoalmente. Ela já possui o dom de 
reconhecer os seus talentos e usar isso a seu favor. Falta muito pouco para 
essa jovem moça cheia de potencial, de espírito leve e alegre, alcançar os 
seus sonhos. 

Yeseni Keila: Em busca de um sonho

 “Só sei que nada sei”, essa frase enigmática de Sócrates diz muito 
sobre a humildade de quem reconhece que nessa vida estamos sempre 
aprendendo. E essa frase representa bastante a trajetória de Yeseni Keila 
Galeano Mandujano desde quando ela chegou ao Brasil.   
 “Parte da vida é aprender! Eu continuo aprendendo, porque sei que 
me ajuda bastante”, ela disse. 
 Com o sonho de continuar estudando design grá�ico, Keila decidiu 
sair de sua terra natal, em Lima, no Peru, e vir para o Brasil trabalhar e 
juntar dinheiro para terminar de pagar o curso que precisou trancar por 
falta de condições �inanceiras. Por meio de uma prima distante, �icou 
sabendo de uma oportunidade de emprego em São Paulo, para trabalhar 
como babá. Era a chance perfeita para conseguir realizar o seu sonho. Com-
binou com sua mãe que seria apenas um ano morando aqui, tempo su�i-
ciente para juntar o dinheiro que precisava e voltar para casa. 
 Em 2010, com a mala cheia de sonhos e esperança, ela chega ao 
Brasil e vai morar na casa de uma família com três crianças, na Zona Norte 
de São Paulo. Mas, só ao chegar aqui, ela soube que o trabalho não era 
apenas cuidar dos �ilhos da sua patroa: ela teria, também, que cuidar da 
casa, da comida, da roupa… E, assim, passou a acordar todos os dias às 5h 
da manhã, preparar o café, arrumar as crianças para levar à escola e depois 

fazer todo o trabalho doméstico que só terminava à noite, quando colocava 
a última criança para dormir.  
 Sem falar absolutamente nada em português, Keila foi aprendendo 
com uma das crianças, que na época tinha por volta de seus dez anos de 
idade. Em contrapartida, ela a ensinava espanhol. Aos poucos, de palavra 
em palavra, foi aprendendo a se comunicar melhor. 
 Depois de alguns meses, os seus patrões decidiram mudar de país e 
Keila se viu sem emprego e sem um lar. Foi obrigada a recorrer a toda e 
qualquer ajuda que pudesse ter. Por um bom tempo, trocou moradia e 
alimentação por trabalho doméstico. Até que surgiu a oportunidade de 
começar a empreender vendendo doces peruanos na esquina da Avenida 
Rio Branco, no centro da cidade. Morando com desconhecidos que a acolhe-
ram, com os quais construiu uma relação de carinho e afeto, ela permane-
ceu nessa atividade autônoma durante um ano. 
 Nessa época, conheceu ali mesmo, na esquina da Rio Branco, o 
futuro pai de seu �ilho. Ele trabalhava em uma loja em frente ao local onde 
ela vendia os doces e era seu freguês. Tudo corria bem até que, em uma ope-
ração do “rapa”, seus produtos foram recolhidos e ela �icou impossibilitada 
de continuar vendendo os doces na rua. Mas, logo em seguida, conseguiu 
emprego em um restaurante peruano. Foi só então, nesse novo emprego, 
que ela, �inalmente, regularizou os seus documentos como imigrante no 
Brasil e formalizou a sua situação. A partir daí as coisas começaram a �luir 

melhor para a Keila, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Ela se sentiu 
mais segura, independente e capaz de seguir com o seu objetivo.
 Mais um ano se passou e Keila ainda não tinha conseguido juntar 
todo o dinheiro que precisava para pagar o seu tão sonhado curso de design 
e voltar para o Peru. E por mais di�ícil que estivesse, ela sempre dava um 
jeito de enviar uma quantia para a sua mãe em Lima.   
 Quando o seu �ilho nasceu, em 2014, sua vida mudou completamente. 
Seus planos tiveram que ser reprogramados e ela passou a viver sozinha 
sem a ajuda, ou sequer a presença, do pai da criança. Foram tempos de muita 
di�iculdade. Quando as coisas apertavam ainda mais, ela pensava em voltar 
para o seu país, mas não tinha coragem de desistir dos seus sonhos. Nessas 
horas, lembrava de sua mãe, seu grande exemplo de força e caráter, e se 
sentia motivada para seguir em frente novamente. 
 E ela segue aprendendo, sempre de cabeça erguida, com dignidade e 
muita força. Keila cria seu �ilho sem a pensão do pai. Ela é responsável pelo 
sustento, educação, saúde e todos os cuidados de seu �ilho. Atualmente, 
moram em uma ocupação na Consolação. Ela trabalha com serviços gerais 
em um hotel. E o seu sonho de ser designer ainda não se desfez. Por mais que 
o tempo tenha se passado, por mais que a vida lhe tenha feito aprender em 
meio a di�iculdade e sofrimento, ela carrega a sua grande mala cheia de 
sonhos e esperança. Ela não desiste da vida que sempre sonhou.

51



GALERIA
DE FOTOS

Yury  Massiel 
Rojas Paniagua, 

32 anos, natural de 
Monteagudo, 

Bolívia.



Dóra Zsuzsanna A. Kenderna, 
húngara.



Blandine Exantus, 
37 anos, haitiana.

“O MigreAfetos SP me 
ajuda a pensar melhor 
sobre a economia e 
organização da minha 
vida pro�issional.”



Armanie Olivard, 36 anos, 
haitiana. 

“Eu tenho vários objetivos que 
pretendo alcançar aqui no 
Brasil, mas o maior é arrumar 
um emprego.  O MigreAfetos 
SP  me ajudou a organizar 
melhor a minha vida pro�issio-
nal e econômica. Eu sou muito 
grata de fazer parte desse 
projeto tão lindo.”



Dina Mamani, boliviana.



Victoria Palma Guzman, 
boliviana.



Mariannys Desirée 
Cedeno, venezuelana.



Sharon Rojas Martinez, peruana, 
expondo o seu “Cartão de mim 
mesma”, resultado da atividade da 
turma de Fortalecimento Emocional.



Yeseni Keila Galeano Mandujano, peruana, 
expondo o seu “Cartão de mim mesma”, resultado da 
atividade da turma de Fortalecimento Emocional.



Maria Lorena Herrera Pineda, mexicana, expondo o 
seu “Cartão de mim mesma”, resultado da atividade da 
turma de Fortalecimento Emocional.



Maritza Ramirez Pacheco, 
venezuelana, expondo o seu 
“Cartão de mim mesma”, 
resultado da atividade da 
turma de Fortalecimento 
Emocional.



Yury Massiel Rojas 
Paniagua, boliviana.



Yaritza 
Miranda 
Salazar, 

venezuelana.



Sharon 
Rojas 
Martinez, 
peruana.



Maria Lorena Herrera 
Pineda, mexicana.



Yury Massiel Rojas Paniagua, boliviana.



Frida Cordova Reque, boliviana.
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Frida Cordova Reque, boliviana.






