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Projetos online compartilham vivências de mulheres migrantes  
 

Na segunda quinzena de março, o Museu da Imigração promove discussões sobre as experiências de deslocamento, 

situações relacionadas à pandemia e oficina de artesanato gratuita.  

 

Com agenda de ações online, o Museu da Imigração, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 

Governo do Estado de São Paulo, termina o mês de março com oficina de artesanato e atividades relacionadas às 

experiências de mulheres migrantes, no podcast da série "Mobilidade Humana e Coronavírus” e no projeto VOZES. 

 

No dia 20 (sábado), os educadores do MI, Juliana Barros e Luiz Gregório, apresentarão mais uma edição online da 

oficina “Ponto a Ponto”, às 15h. Voltada para uma turma fechada no Zoom, a aula gratuita terá como assunto o 

ponto caseado. Para acompanhar a atividade sem sair de casa, é necessário se inscrever até o dia 19 (sexta-feira), às 

17h. As vagas são limitadas. 

 

Em uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, UNICAMP, Núcleo de Estudos de População e Observatório 

das Migrações em São Paulo, o Museu irá promover no dia 26 (sexta-feira), às 17h, o encontro online “VOZES - 

Mulheres nas Migrações Internacionais”. Em uma roda de conversa, realizada no canal do YouTube do MI, um 

grupo de mulheres irá compartilhar experiências e pontos de vista sobre os processos de deslocamento, desafios e 

projetos migratórios. A mediação ficará por conta de Catarina von Zuben, Procuradora do Trabalho, que fará 

perguntas-chave sobre as vivências das convidadas Maha Mamo, primeira apátrida a receber a nacionalidade 

brasileira, Alba Gonzales, venezuelana, Prudence Kalambay Libonza, congolesa, Nathanael Pericles, haitiana e Isabel 

Torres, peruana. A proposta é que essa seja a primeira ação do projeto VOZES, que buscará oferecer um espaço de 

discussão de temas atuais e urgentes trabalhados pelas instituições.  

 

Dando sequência à série "Mobilidade Humana e Coronavírus”, no dia 27 (sábado) será lançado o oitavo episódio do 

programa de podcast sobre o tema. Dessa vez, a produção parte da conversa realizada em fevereiro, por meio de 

uma live no Instagram, com Rawa Alsagheer, mulher palestina, nascida na Síria, que mora no Brasil desde 2015. O 

conteúdo desenvolvido pela equipe do MI engloba a situação de saída e entrada da Palestina e Síria no contexto 

pandêmico, relação com a comunidade árabe, realização de aulas de idioma durante a quarentena, entre outros. 

 

Serviço 

 

Oficina “Ponto a Ponto: ponto caseado” 

Data: 20 de março 
Horário: 15h 
Inscrição: até 19 de março, às 17h 
Plataforma: Zoom 
 
VOZES - Mulheres nas Migrações Internacionais  
Data: 26 de fevereiro 
Horário: 17h 
Plataforma: YouTube 
 
Podcast "Mobilidade Humana e Coronavírus”  
Data: 27 de fevereiro 
Plataforma: Spotify 
 
 

http://museudaimigracao.org.br/eventos/acoes-online/oficina-ponto-a-ponto-ponto-caseado
https://www.youtube.com/channel/UCGdabnlEFp1CLK4jRttUksw
http://museudaimigracao.org.br/eventos/acoes-online/oficina-ponto-a-ponto-ponto-caseado
https://www.youtube.com/user/museudaimigracao
https://open.spotify.com/show/2GxEsvtru4cTFUhbBNygfv?si=6jwuoYL3SaqvAipIFvuS8g&nd=1
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Museu da Imigração 
Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca – São Paulo/SP 
Tel.: (11) 2692-1866 
Fechado até 30 de março 
Funcionamento: de quarta a domingo, das 11h às 17h (fechamento da bilheteria às 16h). 
R$10 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos | Grátis aos sábados 
Acessibilidade no local - Bicicletário na calçada da instituição 
www.museudaimigracao.org.br  
 
 
Informações Imprensa 
Museu da Imigração 
Assessoria de Comunicação 
Joanna Flora | j.flora@museudaimigracao.org.br | (11) 2692-1866 
Thâmara Malfatti | thamara@museudaimigracao.org.br 
Caroline Nóbrega | comunicacao@museudaimigracao.org.br  
 
Assessoria de imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado 
Cintia Ruiz | (11) 98080-9800 
Davi Franzon | (11) 93411-6428 
Simone Blanes | (11) 94003-1711 
imprensaculturasp@sp.gov.br 
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