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Diariamente, jornais e telejornais noticiam as dificuldades que milhões de pessoas no            

mundo encontram ao fugir seu país natal, devido, principalmente, a guerras e conflitos políticos,              
buscando refúgio em outras nações onde possam ter uma vida mais tranquila. No oriente, essa               
crise humanitária atinge um grande território, sendo a Europa o principal ponto de fuga para os                
refugiados. Porém não é somente daquele lado do hemisfério que essas pessoas encontram             
dificuldades para se incluir em uma nova vida. No Brasil, milhares de venezuelanos tentam              
buscar uma nova vida, fugindo de seu país de origem e encontrando condições de vida que                
também não são as ideais. Entender o impacto que esses refugiados trazem ao país é essencial                
para explicar a problemática dessas pessoas para o Brasil. 

Primeiramente, no norte do país, em Roraima, a população e a economia vêm             
enfrentando problemas em relação a chegada dos venezuelanos em várias cidades. Os hospitais             
não conseguem atender a demanda do local, os índices de violência urbana cresceram e a área da                 
oferta de empregos sofre grandes impactos. Há a tentativa do Ministério da Defesa, por meio de                
uma operação, de ajudar esses refugiados, porém os venezuelanos ainda possuem diversas            
dificuldades para enfrentar. A inclusão social já é de certa dificuldade, devido à divergência de               
línguas nativas, cultura e também à situação financeira. Esses pontos atrasam a socialização do              
indivíduo, e também na dificultam a busca por uma moradia. 

Outro ponto que também é de grande relevância é a inserção dessas pessoas no Mundo               
do Trabalho no Brasil. O país já enfrenta um numero indesejável de desempregados atualmente,              
a inclusão desses refugiados afetaria ainda mais a concorrência por um emprego, sem falar nos               
impactos econômicos que tais migrantes forçados trazem ao país, principalmente enquanto ainda            
não são cidadãos naturalizados brasileiros. Esses problemas são os principais enfrentados pelo            
governo, e os que mais precisam de solução. 

Com base em toda essa problemática em relação à dificuldade de inclusão dos             
refugiados, fica a cargo do Estado tomar as devidas medidas. Para isso, cabe às unidades               
federativas, juntamente com o Governo Federal, executar projetos de reintegração dessas           
pessoas, por meio de decretos e ações governamentais, com o objetivo de dar aos refugiados uma                
melhor condição de vida sem que se sintam ameaçados ou prejudicados pelo sistema. Dessa              
forma, brasileiros e venezuelanos podem conviver em harmonia, sem a necessidade de se             
preocuparem com uma migração ou um estabelecimento forçado, se importando apenas em            
seguirem suas vidas. 
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