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A articulação Espaço Sem Fronteiras e o CDHIC 
lançaram o livro ”Políticas migratórias e integración 
em América del Sur” na abertura da consulta regional 
da sociedade civil em preparação ao Diálogo de Alto 
Nível das Nações Unidas sobre Migração e Desenvol-
vimento. O evento aconteceu no dia 24 de junho. A 
publicação analisa as políticas migratórias de todos 
os países da região, em torno de uma investigação 
crítica e também sobre as condições em que vivem os 
imigrantes. O lançamento contou com a participação 
de membros da rede Espaço Sem Fronteiras, convi-
dados de várias instituições e autoridades como Ro-
gério Sottili (Secretário Municipal de Direitos Huma-
nos), Juliana Armede (Programa de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho 
Escravo/SP), Nina Marx (CCFD), Oriana Jara (Pre-
sidente da Ong. Presença da América Latina), Paulo 
Illes (Coordenador Regional de Espaço Sem Fron-
teiras e Coordenador de Políticas para Migrantes da 
Prefeitura de SP), Eduardo Perez del Solar (Consul 
Geral Adjunto do Peru), José Gerardo Trasloheros 
Hernandez (Cônsul Geral do México e Presidente 
do Grupo de Cônsules da América Latina), Rodolfo 
Zamora Rede Migração e Desenvolvimento/Univer-
sidad de Zacatecas-México) e Patricia Gainza (uma 
das coordenadoras da publicação).   Pág. 5
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O Centro de Direitos Humanos 
e Cidadania do Imigrante/CDHIC, 
manifesta publicamente sua so-
lidariedade e profunda dor pelos 
crimes cometidos contra famílias 
de imigrantes bolivianos que re-
sultou numa tragédia, assassinado 
covardemente o pequeno Bryan Ya-
narico Capcha de 5 anos de idade.
Toda comunidade da periferia de 
São Paulo sofre e sente a dor dos 
pais de Bryan, mas sua morte abre 
uma cicatriz diretamente na comu-
nidade de imigrantes residentes 
no Brasil. Espera-se seriedade por 
parte das autoridades responsáveis 
pelo processo e que haja justiça! 

O que esse crime brutal nos diz? 
O problema da falta de seguran-

ça atinge toda periferia e camadas 
mais pobres da população. A isso se 
somam a violência policial e a au-
sência do Estado e políticas sociais. 
A falta de segurança e a violência 
são problemas estruturais. A popu-
lação pobre se encontra vulnerável 

Hora de lutar por direitos
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e é mais atingida. Nesse contex-
to, ao qual se acrescenta o aumento 
da imigração dos últimos anos, a 
vulnerabilidade social de imigran-
tes se amplia, tornando este grupo 
mais exposto à falta de seguran-
ça, à falta de políticas de habitação, 
oportunidades, acesso a educação e 
saúde. Ademais, os imigrantes su-
lamericanos e africanos enfrentam 
preconceito e racismo, enfim, são 
duplamente atingidos!

Para o CDHIC é justo e urgente que 
a família tenha apoio institucional das 
autoridades brasileiras e bolivianas, 
inclusive financeiro, como indeniza-
ção pela dor e sofrimento vividos. As 
autoridades municipais, estaduais e 
federais devem se empenhar no acom-
panhamento do processo e também 
dando assessoria aos familiares e ami-
gos. Atualmente os imigrantes vem 
enfrentando o descaso das autoridades 
sobre acontecimentos similares.

Para nós, membros de movi-
mentos sociais e entidades, não 
podemos retroceder e incorrer em 
um discurso conservador, revan-
chista ou moralista. A hora é de 
levantar pautas políticas ligadas ao 
protagonismo e reconhecimento 
dos trabalhadores imigrantes e su-
as famílias. Para o CDHIC em luto 
pelo trágico falecimento do peque-
no Bryan, solicita um audiência 
pública às autoridades competen-

tes em políticas publicas, para um 
verdadeiro exercício de cidadania 
dos migrantes, pela nova Lei de Mi-
gração que atenda as demandas das 
comunidades migrantes.

Queremos dizer às comunida-
des de imigrantes que esse fato 
nos chama atenção de que o Brasil 
precisa olhar para os imigrantes 
de outra forma. Deve rever suas 
Leis, criar políticas de imigração 
e acolhida com base em direitos 
humanos dos imigrantes e suas 
famílias e enfrentar o preconcei-
to e restrições legais. Um exemplo 
é a burocracia e as dificuldades 
impostas para abertura de conta 
bancária ou outros documentos, 
mesmo com Acordos Internacio-
nais que garantem a regularização 

migratória e residência perma-
nente. Esse é um dos motivos que 
tornam os imigrantes vulnerá-
veis a roubos. Não basta pedir 
somente Segurança. Temos que 
pedir também que a polícia e os 
órgãos públicos não criminali-
zem os imigrantes. Que nossas 
crianças sejam respeitadas, pois 
sofrem ‘bulling’ nas escolas. Que 
tenhamos condições de traba-
lho digno. É preciso reconhecer 
igualdade nos serviços públicos 
e dar aos imigrantes garantias de 
acesso a cidadania plena e não 
como pessoas de segunda ou ter-
ceira categoria. Vamos cobrar a 
responsabilidade dos Governan-
tes, para que imigrantes sejam 
plenamente reconhecidos e in-
tegrados à sociedade brasileira.
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Atendimiento: lunes a jueves de las 09hs hasta las 16hs.

Actividades: capacitación y formación política y 
ciudadania, aulas de portugues y inclusión digital.

Estamos ubicados en la Rua Bernardo Magalhães, 203,  
Tatuape, cerca al Metro Tatuape Salida al lado  
de Shopping Boulevard.

Telefonos: (11) 2384-2274 / 2384-2279
E-mail: secretaria@cdhic.org.br 
Site: www.cdhic.org.br.
Facebook: cdhic imigrante

Centro de Derechos Humanos y Ciudadania del Imigrante

CDHIC
Centro de Direitos Humanos 

e Cidadania do Imigrante



Opinión
Editorial

Opinión
         São Paulo, Agosto 2013          CONEXION MIGRANTE          3                    www.cdhic.org.br www.cdhic.org.br

De acuerdo con el informe 2013 
de Amnistía Internacional existen al-
rededor del mundo 214 millones de 
personas que viven fuera de sus países 
de nacimiento.  Si bien las migracio-
nes internacionales han tenido lugar a 
lo largo de toda la historia, actualmen-
te su intensidad se ha reforzado y sus 
destinos, orígenes y modalidades se 
han diversificado.

A lo largo del mundo crecen los mo-
vimientos migratorios y disminuyen 
las garantías a los derechos huma-
nos de las personas migrantes. En 
los últimos años se han consolidado 
las fronteras nacionales y los muros 
de diversa índole. Estos escenarios 
contribuyen a una mayor vulnerabi-
lidad de derechos para los hombres 
y mujeres migrantes. Los muros son 
la respuesta de los países con eco-
nomías centrales a serios problemas 
estructurales que en gran parte son su 
responsabilidad por acciones u omi-
siones de sus Estados.

Analizar los obstáculos que se 
construyen para evitar el paso de las 
personas migrantes implica enfocar 
los procesos migratorios considerando 
las causas estructurales que los pro-
ducen y mantienen. El actual sistema 
económico expulsa constantemen-
te contingentes de hombres y mujeres 
que deben cambiar de contexto para 
sobrevivir. Concretamente en Suda-
mérica, el modelo agroindustrial en 
expansión, consolida la pobreza y el 
desplazamiento o la migración forza-
da de las y los campesinos y pequeños 
productores desde sus lugares de ori-
gen a las periferias de las ciudades o 
a vender su trabajo en otros campos 
agrícolas. La arremetida de los agro-
negocios (como los monocultivos de 
soja, palma africana y eucaliptos) es-
tán generando nuevas formas de 
desplazamiento y marginación como 
efecto de los procesos de extranjeriza-

Políticas migratorias e integración en América del Sur
ción y concentración de la tierra a lo 
largo de todo el continente. Asimismo, 
la minería y otras formas de violencia 
como la militar siguen generando im-
portantes desplazamientos humanos. 

Las corrientes intraregionales son 
tan importantes que los movimientos 
sur-sur alcanzan la mitad del total de 
la migración internacional. Estamos 
hablando de ciudadanos y ciudada-
nas de un país económicamente pobre 
que se movilizan a otro país pobre. En 
estos países la situación de vulnerabi-
lidad muchas veces es tan dramática 
como en los países del norte, y muchas 
veces menos visible. Esto nos lleva a 
pensar en la relevancia de generar re-
flexión y conocimiento sobre esta 
temática en Sudamérica donde las per-
sonas migrantes también son objeto de 
discriminación, xenofobia y racismo.

Esta coyuntura hizo necesaria la 
concepción del proyecto que se con-
cretó en la publicación denominada 
Políticas migratorias e integración en 
América del Sur. La misma fue una 
iniciativa de migrantes y de organiza-
ciones que consideraban necesario un 
esfuerzo mayor en la promoción de 
los derechos humanos de las personas 
migrantes, especialmente dentro de 
Sudamérica. Con este objetivo surgió 
como indispensable el conocimiento 
de las políticas migratorias y las con-
diciones de los migrantes en los países 
de la región. Surgió así la demanda de 
una investigación tanto de las políti-
cas migratorias nacionales como de las 
condiciones en que viven las personas 
migrantes en Sudamérica desde una 
perspectiva de derechos humanos. 

Se concibió la necesidad de inves-
tigar las múltiples realidades de los 
inmigrantes en Sudamérica tanto en 
los espacios de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN) como el Merca-
do Común del Sur (MERCOSUR) y 
la Unión de Naciones Sudamericanas 

(UNASUR), registrando la visión de 
las propias personas inmigrantes de 
forma de detectar violaciones de dere-
chos y posibilidades de mejoras en las 
condiciones de la migración. Con la 
pluralidad de cuadros analíticos nacio-
nales fue posible hacer comparaciones 
revisando la implementación de polí-
ticas y legislaciones más apropiadas a 
la promoción de los derechos funda-
mentales de las personas migrantes.

Dadas las grandes proporciones del 
trabajo, se optó por dividir la investiga-
ción por países, para después elaborar 
un compendio crítico de informacio-
nes, que resultará en un informe. Son 
objeto de estudio de esta publicación: 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Co-
lombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, 
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. 

La metodología desarrollada busca-
ba reunir el conocimiento ya existente 
de las organizaciones que integran 
ESF referida a la situación concreta 
y cotidiana de las personas migran-
tes en diversas áreas, siempre desde la 
perspectiva de derechos humanos y su 
efectivización. Para ello las estrategias 
desplegadas fueron: a) estudio de ma-
teriales bibliográficos, legislaciones 
y estadísticas; b) realización de talle-
res con las organizaciones locales; y 
c) entrevistas a informantes califica-
dos a lo largo del continente. Los ejes 
de información desarrollados fueron 
los siguientes: a) las instituciones y 
los instrumentos legales pertinentes 
al tema de la migración, b) los requi-
sitos para la entrada a cada país, c) 
las posibilidad de residencia efectiva 
en cada país; d) el acceso a los de-
rechos básicos; e) el funcionamiento 
del sistema de pensiones; f) el ac-
ceso a los derechos políticos; g) las 
políticas de integración; h) la infor-
mación disponible para el migrante 
y; por último i) la agenda de las or-
ganizaciones de migrantes y otras 

• Por Patricia Gainza - CDHIC/Espacio Sin Fronteras - Uruguai

organizaciones sociales al respecto 
de las migraciones internacionales.

Esperamos que el trabajo reseña-
do contribuya al conocimiento sobre 
la realidad de las políticas migrato-
rias y de los derechos de las personas 
migrantes en América del Sur. Asimis-
mo, a la implementación de mejoras 
en los diversos sistemas nacionales 
que lleven a una real satisfacción de 
los derechos económicos, sociales, 
políticos y culturales de la personas 
independientemente de su lugar de 
nacimiento. El mismo será presentado 
este mes de junio de 2013 en la ciudad 
de São Paulo, Brasil.

CDHIC Indica: Un Análisis Crítico del Caso Brasileño
Este libro se propone a presentar las 

leyes de inmigración de Brasil desde 
una perspectiva crítica y comprometi-
da con el protagonismo de los derechos 
humanos. Para ello, empieza con um 
acercamiento interdisciplinario al es-
tudo de las migraciones, que considera 
el estereotipo, la ideología, la historia 
y el derecho internacional de los dere-
chos humanos como contingentes de 
una propuesta de marco teorico para 
el estudio de las migraciones.

El análisis del régimen jurídico 
de extranjería en Brasil se hace des-
de la Constitución Federal, la base de 

cualquier interpretación del derecho 
nacional, hasta los reglamentos espe-
cíficos para cada supuesto de entrada, 
sin olvidar de las situaciones especia-
les de los fronterizos y marinos. Y, mas 
allá de la letra de la ley, adentra en as-
pectos prácticos de los derechos de 
los extranjeros ante la Administraci-
ón Pública, el reparto de competencias 
administrativas em materia de migra-
ciones, el papel del Ministério Público 
del Trabajo en la defensa del orden 
jurídico laboral y la importancia del 
tema del derecho a la reunificación 
familiar.La obra termina con una pro-

puesta de gestión de la inmigración 
por la cual se presentan los retos fun-
damentales: las luchas por el aceso a la 
jurisdicción local en materia laboral y, 
a la vez, por la internacionalización del 
derecho del trabajo y de la integraci-
ón regional.

Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes 
Master y Doctora en el programa de 
Derechos Humanos y Desarrollo, 
por la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla y Procuradora 
do Ministerio Público do Trabalho

1 Para acceder w peligroso para personas refugiadas y 

migrantes, véase: http://www.amnesty.org/es/news/

informe-2013-mundo-cada-vez-mas-peligroso-para-

refugiados-migrantes-2013-05-23



Com a participação de mais de 100 
representantes de organizações so-
ciais, aconteceu em São Paulo nos 
dias 24 a 26 de junho a Consulta Re-
gional da Sociedade Civil/América 
do Sul, como parte de um grande ca-
lendário global que pretende inserir a 
sociedade civil organizada nos Diálo-
gos de Alto Nível das Nações Unidas 
sobre migração. 

Os trabalhos da Consulta foram 
divididos em três eixos: Primeiro: 
Regulamento da indústria de recru-
tamento de trabalho migrante (1); 

Migração e Desenvolvimento: 
Consulta com a sociedade 
civil indica propostas

Por um paradigma de Direitos Humanos
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Garantia dos Direitos trabalhistas pa-
ra os/as trabalhadores/as migrantes 
(4); Engajamento melhor dos/as mi-
grantes e a diáspora (8). Segundo eixo: 
Assistência e proteção dos/as migran-
tes em situação de risco, incluindo as 
vítimas de situação de guerra, conflito 
ou desastre; Inclusão da Migração na 
agenda de desenvolvimento pós-2015; 
Desenvolver estruturas para assegurar 
os direitos das mulheres migrantes. 
Terceiro eixo: Intercâmbio de boas 
práticas, promulgação e aplicação da 
legislação nacional e das convenções 

          www.cdhic.org.br

internacionais; e coerência institucio-
nal e governança global.

Também estão como convidados para 
acompanhar e assessorar este processo 
representantes da África do Sul, Nina 
Marx (CCFD, França) e o paquistanês 
Colin Rajah, da Coalizão Global de Mi-
gração (GCM, por sua sigla em inglês). 
O coordenador da Consulta Regional é 
Paulo Illes, coordenador executivo do 
CDHIC, que também está à frente da 
Coordenadoria Municipal de Políticas 
para Migrantes.

De acordo com Colin Rajah, não se 
trata apenas de levar às Nações Uni-
das as demandas das organizações. 
“É importante termos esse momen-
to para fortalecer os movimentos da 
sociedade civil que atuam nesta área”, 
afirmou. Ele explicou que são muitas 
as demandas e que todas serão discuti-
das até chegar a um consenso comum. 
Em seguida esses resultados vão para 
uma outra instância, as chamadas Au-
diências Interativas, que acontecerão 
em julho próximo. Só depois chegarão 
aos Diálogos de Alto Nível das Nações 

Os pontos principais colocados pelos par-
ticipantes a partir dos debates em grupo 
foram a necessidade de reconhecimento e 
garantia do direito a migrar e a não migrar; 
acesso aos direitos políticos pela residência 
e não pela nacionalidade. Garantia de direi-
tos com independente do status migratório 
e da condição laboral; não criminalização 
da imigração e necessidade de legislações 
e políticas públicas, nacionais e regionais, 
baseadas nos direitos humanos.  

a) Com relação a experiências regionais em ter-
mos de políticas públicas, foram citados bons 
exemplos e práticas na região sulamericana: 

b) Reconhecimento dos direitos sociais dos 
imigrantes em diversos países da América 
do Sul;

c) Leis nacionais que incluem uma pers-
pectiva de direitos humanos. Existem boas 
práticas quanto a igualdade de direitos en-
tre nacionais e estrangeiros, processo de 
regularização, não-detenção de imigrantes, 

como podemos encontrar nas legislações de 
Argentina, Equador, Uruguai e Venezuela. 

d) Outra boa prática na região é em relação 
ao Poder Executivo, com a municipalização 
de políticas migratórias em Neuquén (Ar-
gentina), São Paulo (Brasil) e o município 
de Recoleta (Chile). Na mesma linha, des-
tacamos a criação de Secretarias, Institutos 
e Ministérios os quais, em alguns casos, 
incorporam questões de migração como a 
Coordenação de Políticas para Migrantes da 
Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania 
da Prefeitura de São Paulo e Ministério do 
Desenvolvimento Social, no Uruguai.

e) Criação de espaços de participação da 
sociedade civil organizada visando o de-
senho, acompanhamento e avaliação de 
políticas públicas (Mesa de participação 
para a regulação da lei argentina: o Conse-
lho Consultivo da Sociedade Civil da Junta 
Nacional de Migração no Uruguai, projeto 
de Conferência Nacional de Migração e Re-
fúgio no Brasil e participação da sociedade 

civil regional através da Articulação Espaço 
Sem Fronteiras.

f) Jurisprudencia regional da Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos, que entre 
outras coisas, afirma a igualdade no acesso 
a direitos das pessoas migrantes, indepen-
dentes de sua situação migratória.

Em geral, o tema que mais se destacou foi 
a reivindicação e defesa de um outro modelo 
na abordagem das migrações e do desen-
volvimento, baseado nos direitos humanos 
e no desenvolvimento humano integral. 

Unidas sobre migração.
Segundo estabelece a Consulta, os/

as participantes irão trabalhar em 
pontos específicos. O resultado des-
te trabalho deve resultar em um plano 
de ação de 5 anos. “Os documentos 
finais produzidos nessas consultas 
regionais serão combinados em um 
único relatório consolidado que será 
levado para as Audiências Interativas 
no dia 15 de julho”, descreveu o docu-
mento geral sobre a Consulta.

Outras consultas já aconteceram 
na América do Norte, África, Euro-
pa e Ásia. Em São Paulo, a Consulta 
Regional é organizada pela Rede Sula-
mericana Espaço Sem Fronteiras/ESF, 
coordenada pelo Centro de Direitos 
Humanos e Cidadania do Imigran-
te/CDHIC, com apoio da Coalizão 
Global de Migração – CGM (Global 
Coalition on Migration – GCM, da 
qual ESF é associado), da ONG Pre-
sença da América Latina/PAL, da 
Secretaria Nacional de Justiça e do 
Conselho Nacional de Imigração do 
Ministério do Trabalho e Emprego.

GRUPOS DE TRABALHO DURANTE A CONSULTA
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Dando continuidad al proceso de 
preparación del Diálogo de Alto Ni-
vel sobre Migración y Desarrollo de 
las Naciones Unidades (que tendrá 
lugar en Nueva York en octubre), los/
as delegados/as de la consulta regio-
nal sudamericana de la sociedad civil, 
Gastón Chillier y Gabriela Kletzel, del 
Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS) de Argentina, transmitieron 
los resultados de la consulta a los es-
tados miembros de las NNUU y otros 
actores internacionales este 15 de ju-
lio de 2013, en Nueva York, durante 
la jornada de Audiencias Interactivas 
con la Sociedad Civil Global.

La consulta regional de la sociedad 
civil sudamericana, organizada por la 
Secretaría Técnica de la articulación 
sudamericana Espacio Sin Fronte-
ras (ESF) -que coordina el Centro 
de Derechos Humanos y Ciudadanía 
del Inmigrante (CDHIC) -, y con el 
apoyo de la Global Coalition on Mi-
gration (GCM), fue realizada entre 
los días 24 y 26 de junio del corriente 
2013 en São Paulo, Brasil, y reunió a 
más de 120 personas, representantes 
de  organizaciones de la región. Esta 
consulta formaba parte de un proceso 
consultivo mayor, a nivel global, co-

A abertura da Consulta Regional da 
sociedade civil em preparação ao Diá-
logo de Alto Nível (DAN) das Nações 
Unidas (High-Level Dialogue UN) – 
sobre Migração e Desenvolvimento 
ocorreu ontem (24/06) em São Paulo 
com o lançamento do livro ”Políticas 
migratórias e integración em América 
del Sur”, um amplo estudo de quase 
500 páginas sobre a realidade do acesso 
a direitos políticos, econômicos, sociais 
e culturais das pessoas migrantes.

Segundo Patrícia Gainza, da rede 
sulamericana Espaço Sem Frontei-
ras (Uruguay) – coordenadora da 
publicação “la idea del proyecto de 
investigación que originó la presente 
publicación surgió en abril de 2008, 
durante el Foro Iberoamericano de 
Migración y Desarrollo que tuvo lugar 
en Cuenca, Ecuador. Fue una inicia-
tiva de migrantes y de organizaciones 
que consideraban necesario un es-
fuerzo mayor en la promoción de los 
derechos humanos de las personas 
migrantes, especialmente dentro de 
Sudamérica. Surgió como indispen-

Espacio Sin Fronteras defiende en Naciones Unidas compromiso 
global por una política migratoria basada en derechos humanos

CDHIC e ESF lançam livro sobre Políticas 
Migratórias na América do Sul

mo preparación de la sociedad civil 
global para el Diálogo de Alto Nivel.

El director ejecutivo del Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS), 
Gastón Chillier, en representación de 
la Consulta regional sudamericana 
liderada por Espacio Sin Fronteras 
(ESF) participó ayer en la ciudad de 
Nueva York de las Audiencias Interac-
tivas  preparatorias del Diálogo de Alto 
Nivel sobre la Migración Internacional 
y el Desarrollo que se celebrará el 3 y 4 
de octubre de 2013. Su exposición se 
sustentó en los resultados y recomen-
daciones de la consulta regional a la 
sociedad civil de Sudamérica realizada 
en San Pablo a fines del mes de junio.

Chillier expuso, en línea con las 
conclusiones de la consulta, que en la 
actualidad las políticas migratorias de 
la mayor parte de los países del mundo 
constituyen una fuente sistemática de 
violaciones a los derechos humanos. 
Esto se debe, fundamentalmente, a que 
el paradigma que gobierna estas políti-
cas se basa en el control de los flujos 
migratorios desde ciertos supuestos de 
seguridad y beneficio económico.

Sin embargo, subrayó que es posible 
avanzar hacia un paradigma distinto, 
basado en el respeto, protección y ga-

sable el conocimiento de las políticas 
migratorias y las condiciones de los 
migrantes en los países de la región.

El informe analiza las políticas mi-
gratorias de Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 
Venezuela. Fue desarrollado en sus 
diversas etapas desde mayo de 2011 
a mayo de 2013 y participaron en su 
redacción más de quince personas de 
todo el continente. El presente trabajo 
informa y analiza el estado de situaci-
ón en los doce países miembros de la 
UNASUR sin excepción. El objetivo fue 
la realización de una investigación ex-
ploratoria de identificación crítica tanto 
de las políticas migratorias nacionales 
como de las condiciones en que viven 
los migrantes en los países sudamerica-
nos desde una perspectiva de derechos 
económicos, sociales y culturales.”

El trabajo de investigación en cuesti-
ón se materializó en 2011 en el proyecto 
del Informe sobre Políticas Migratorias 
en Sudamérica, producida por el Centro 
de Derechos Humanos y Ciudadanía 

rantía de los derechos de las personas 
migrantes. Las políticas y legislaciones 
migratorias bajo este paradigma de-
ben guiarse por el reconocimiento del 
derecho a migrar; el principio de no 
discriminación y la no criminalización 
de la población migrante.

Existen hoy políticas nacionales y lo-
cales que demuestran que esta es una 
meta alcanzable. Algunas legislaciones 
en América Latina han incorporado la 
perspectiva de derechos como núcleo 
de sus políticas migratorias. Las expe-
riencias de Argentina y de Uruguay  
por ejemplo reflejan este cambio de 
paradigma. Otros cambios legislativos 
en la región sugieren un desarrollo 
en el mismo sentido, como es el caso 
de Bolivia y Venezuela. A la vez, en la 
actualidad se debaten reformas mi-

del Inmigrante (CDHIC) y por la red 
sudamericana Espacio Sin Fronteras 
(ESF). Para las investigaciones fue elegi-
da como investigadora Camila Baraldi, 
licenciada en Derecho por la Université 
de Paris XIII, Magíster en Derecho In-
ternacional por la Universidad Federal 
de Santa Catarina y estudiante del Doc-
torado en Relaciones Internacionales 
por la Universidad de São Paulo. Como 
coordinadora de las investigaciones fue 
elegida Patricia Gainza, socióloga por 
la Universidad Veracruzana de México, 
Magíster en Sociología por la Univer-
sidad de la República de Uruguay y 
candidata a investigadora del Sistema 
Nacional de Investigación.

Dadas las grandes proporciones 
del trabajo, se optó por dividir la in-
vestigación por países, para después 
elaborar un compendio crítico de 
informaciones, que resultará en un 
Informe. Son objeto de estudio de la 
publicación final: Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, 
Uruguay y Venezuela.

gratorias en Brasil y Chile y dada su 
importancia estratégica en la región, 
resulta fundamental que se sumen a 
esta tendencia.

El director del CELS, en represen-
tación de la consulta a la sociedad 
civil de la región, enfatizó que el diá-
logo de alto nivel debe ser un punto 
de inflexión que contribuya a poner 
fin a los sufrimientos diarios de millo-
nes de personas migrantes en todo el 
mundo. “Para empezar a transitar ese 
camino, resulta imperativo definir 
concretamente los pasos para abando-
nar el fracasado paradigma actual para 
arribar a otro centrado en el respeto de 
la dignidad humana”, culminó.

Para saber más, descargue aquí el Documento Final 
de la Consulta/Sudamérica (versión PDF) no site 
www.cdhic.org.br 



Com a presença de mais de 400 
pessoas, a maioria de comunidades 
de imigrantes, a Secretaria Munici-
pal de Direitos Humanos e Cidadania 
de São Paulo realizou no dia 17 de ju-
nho o primeiro #DIALOGOSPDH/
MIGRANTES, com intenção de apre-
sentar a recém criada Coordenação 
de Políticas para Migrantes. Logo no 
início, com o auditório lotado, um 
show de flauta andina, apresentado 
pelo grupo Peru Inkas, deu as boas-
-vindas aos presentes. Em seguida, o 
Secretário Rogério Sottili e o Coor-
denador de Políticas para Migrantes, 
Paulo Illes fizeram suas falas iniciais e 
convidaram ao debate.

 Para o Secretário, “É uma alegria”, 
disse ele, “contar com a presença de 
famílias inteiras desse grupo tão im-
portante para a cidade de SP que são 
os migrantes...”. O Secretário apre-
sentou a nova estrutura da Secretaria 
e destacou algumas ações prioritárias 
e foi aplaudido pelos participantes ao 
falar da intenção de inserir as datas 
comemorativas migrantes no calen-
dário oficial de São Paulo e tornar 
os locais de celebração de atividades 
culturais migrantes, como a Feira da 
Rua Coimbra em verdadeiros “patri-
mônios culturais da cidade”. Após a 

SMDHC realizou o Diálogo 
Social com Migrantes: 
desafios são muitos

Conheça o Coordenador Municipal 
de Políticas para Migrantes
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fala inicial do Secretário, Paulo Il-
les apresentou sua trajetória na luta 
pelos direitos dos migrantes e falou 
do papel que pretende desempe-
nhar na recém-criada Coordenação 
da Secretaria. Lembrou momen-
tos históricos, como o diálogo entre 
os movimentos migrantes e o então 
candidato a prefeito, Fernando Haddad, 
em meados de 2012, quando se de-
cidiu pela criação da Coordenação 
de Migrantes no bojo da “Secreta-
ria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania e não na Secretaria de 
Segurança Pública como ocorre em 
alguns países”. Em sua opinião, a 
mudança de olhar, que via o migran-
te como “ameaça” e agora o vê como 
“cidadão” não é pequena, e mere-
ce ser sempre lembrada. Diversas 
intervenções individuais ou institu-
cionais ocuparam o debate, que se 
estendeu até 21h30. Entre as princi-
pais demandas destacamos: a criação 
e fortalecimento dos canais de diálo-
go com migrantes, aprimoramento 
no atendimento e na formação de 
agentes de saúde e de educação, com 
possibilidades de contratação dos 
migrantes para trabalhar nessas áre-
as, formação técnica e profissional 
para aprimorar condições de acesso 

          www.cdhic.org.br

a melhores postos de trabalho, com-
bate à discriminação e xenofobia em 
todos os setores, entre outros. O Co-
ordenador e Secretário encerraram a 
atividade agradecendo a qualidade 
das exposições realizadas e desta-
cando que este é apenas o começo de 
uma longa construção, que precisa 
da participação de toda a comuni-
dade migrante de São Paulo. (Fonte: 
Portal da PMSP).

Presente no evento, a equipe do 

P aulo Illes é ativista dos 
direitos humanos e atua 

juntamente com as comuni-
dades de imigrantes há mais 
de 20 anos. Passou pela ex-
periência da imigração com 
sua família desde criança, 
tendo regressado do Para-
guai ao Brasil em 1997. De 
formação religiosa, passou a 
maior parte da juventude em 
missão junto a comunidades 
carentes em várias regiões 
do país. Foi co-fundador do 
Centro de Apoio ao Migran-
te de São Paulo/CAMI e seu 

coordenador desde 2005. 
Recebeu em 2008 o Prêmio 
Jaime Wright, na Catego-
ria Personalidade Defensor 
dos Direitos Humanos e da 
Cidadania. No mesmo ano 
palestrou na Sede da ONU 
em Nova York. Lutou em 
2009, ao lado do deputado 
federal Carlos Zarattini, pe-
la aprovação da Lei Federal 
da Anistia que regularizou 
mais de 43 mil imigrantes. É 
fundador do Centro de Direi-
tos Humanos e Cidadania do 
Imigrante/CDHIC e coorde-

nador internacional da Rede 
Sulamericana Espaço Sem 
Fronteiras, além de integrar 
o Comitê internacional de 
organização do Fórum So-
cial Mundial de Migrações/
FSMM com incidência polí-
tica no âmbito do Mercosul, 
Unasul e África. Como di-
retor executivo do CDHIC, 
articulou a criação do Fó-
rum Social pela Integração 
e Direitos Humanos dos Imi-
grantes no Brasil, com as 
centrais sindicais mais de 
30 organizações.

CDHIC destacou a importância de 
um órgão que possa articular as polí-
ticas públicas ligadas aos imigrantes, 
ligado à linha dos direitos humanos e 
sobretudo aberto ao diálogo e partici-
pação social, além de expor algumas  
demandas já levadas ao Secretário 
de Direitos Humanos e ao Prefei-
to Fernando Haddad, especialmente 
quanto a promoção de direitos e bus-
ca por integração dos imigrantes e 
seu protagonismo social. 



Algumas lutas em curso
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A lgumas demandas de comunidades de imigrantes vem recebendo 
atenção por parte da administração municipal, por exemplo, 

questões ligadas a regularização migratória, caso de crianças 
e adolescentes migrantes, a regularização da Feira Cultural 
e Gastronômica da Rua Coimbra, com efetiva participação da 
Associação dos Empreendedores Bolivianos e da equipe do CDHIC, 
junto à Subprefeitura da Mooca. Outra pauta tem sido acompanhada 
diretamente pelo Subprefeito da Penha, que é a reorganização dos 
Feirantes Bolivianos e Peruanos do Largo do Rosário, também 
organizados em uma associação, com assessoria do CDHIC. Desde 
junho, todos esses casos tem o acompanhamento da Coordenação de 
Políticas para Migrantes do município. 

A aprovação junto a Câmara Muni-
cipal do Projeto de Lei 237/2013, que 
prevê a Reorganização Administra-
tiva do Municipal, com a criação de 
novas secretarias municipais, da Co-
ordenadoria de Promoção e Defesa 
dos Direitos Humanos, onde se insere 
oficialmente a nova Coordenação de 
Políticas para Migrantes é resultado de 
antiga reivindicação dos movimentos 
e entidades de defesa dos direitos de 
imigrantes em São Paulo. 

No governo de Luiza Erundina se de-
senhou pela primeira vez uma política 
de acolhida aos novos imigrantes, com-
plementada na gestão Marta Suplicy 
com o projeto “São Paulo dos Mil Povos”. 
Na mesma linha é importante destacar 
que desde 2007 algumas organizações 
que atuam com a temática, de modo 
especial, a proposta iniciada pela As-
sociação Presença da América Latina/
PAL buscaram aprofundar a discussão 
pautando-se em políticas públicas, com 
envolvimento de diferentes atores, por 
exemplo o vereador Gilberto Natalini 
que propôs Projeto de lei em 2009 pa-
ra a criação de uma Coordenadoria de 
Movimentos Migratórios e Comunida-
des Estrangeiras. O projeto, no entanto, 
não teve aprovação da administração 

O Seminário “Saúde Pública, Ci-
dadania e Direitos dos Imigrantes” 
realizado no dia 26 de abril pelo Cen-
tro de Direitos Humanos e Cidadania 
dos Imigrantes (CDHIC) e a Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades 
(EACH USP/Leste) apontou reco-
mendações e cuidados que se deve 
ter sobre o acesso de imigrantes ao 
Sistema Único de Saúde/SUS. Par-
ticiparam mais de 130 pessoas entre 
migrantes, gestores públicos, especia-
listas e membros de instituições.

 
Síntese de Recomendações 

I – A condição de imigrante e 
vulnerabilidades específicas: É ne-
cessário ter em conta a presença na 
cidade, de uma grande diversidade de 
grupos de migrantes, que guardam suas 
características em comum, relaciona-
dos a incertezas e tensões, distância de 

Criação da Coordenação 
de Políticas Migratórias 
é uma reivindicação antiga 

Políticas públicas de saúde devem considerar condições 
específicas ligadas à imigração e aos imigrantes

da época. Antes mesmo da campanha 
eleitoral de 2012, o CDHIC dialogou 
com o Grupo de trabalho de Cidada-
nia e Direitos Humanos na elaboração 
do Plano de Governo do PT, no qual se 
inseriu com muito êxito a previsão de 
uma política municipal de migração. Já 
no início da campanha eleitoral de 2012 
o CDHIC organizou um encontro com 
cerca de 120 imigrantes com o então 
candidato Fernando Haddad. 

O instalação da Coordenação de 
Políticas para Migrantes, no âmbito 
da Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania, demonstra o 
compromisso da Prefeitura com um 
grupo marcado por vulnerabilida-
des. Como membro do Fórum Social 
Mundial das Migrações, da rede sul-
-americana Espaço Sem Fronteiras 
e do Fórum Social pela Integração e 
Direitos Humanos dos Migrantes no 
Brasil, o CDHIC entende que estrutu-
ras públicas de governo devem atender 
anseios dos movimentos sociais, res-
peitando a autonomia dos mesmos 
e em constante diálogo com diversos 
atores. Mais do que uma política do 
atual governo, é nossa expectativa de 
que esta inovação se torne uma políti-
ca pública, permanente e sólida. 

sua família, dificuldades de integração 
ao pais de acolhida, casos de precon-
ceitos, enfim, situações que interferem 
em sua saúde física e psíquica. 

II – Por um olhar de gênero: A pre-
ocupação com a saúde e gênero e com 
as vulnerabilidades próprias da mulher 
migrante é indissociável de qualquer 
formulação de política pública. 

III – Violência e racismo insti-
tucional: A falta de treinamento ou 
habilidades para lidar com a diversi-
dade, especialmente em se tratando 
de grupos oriundos de outros países e 
culturas, torna tais grupos vulneráveis 
a preconceitos e discriminação racial. 

IV – As culturas, linguagens e 
idiomas: O que tratamos aqui não é 
a linguagem oral, mas a linguagem da 
dor, a expressão daquilo que o corpo 
sente. Por mais que o idioma seja uma 
barreira, é o preconceito que gera 
maiores obstáculos. O desafio da co-

municação vai para além do idioma. 
V – Formação do profissional 

em todos os níveis: Programas de 
capacitação voltados para agentes 
públicos são de extrema urgência. As 
boas práticas partem, quase na sua 
totalidade de iniciativas pessoais e 
isoladas. A relação com a diversida-
de (ou a falta dela), passa por todos 
os ambientes, desde coordenações, 
gerências, supervisões e equipes téc-
nicas em geral. 

VI – Ação política coerente e estru-
turada, a partir da base: O contexto 
social sobre imigração para o Brasil 
na última década e as especificidades 
da população migrante apontam para 
ações políticas de caráter transversal, 
que devem partir de uma base sólida 
de formulação, com participação efe-
tiva de imigrantes e instituições. 

O documento na íntegra pode ser 
acessado em www.cdhic.org.br 
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 “Vamos olhar para a região, não so-
mos EUA nem Europa, vamos ver o 
que tem feito Argentina ou Uruguai 
em termos de política de imigração, 
nós somos América Latina”. Essa foi 
uma das conclusões a que chegou o 
Secretário Nacional de Justiça, Paulo 
Abrão, durante a audiência pública 
ocorrida em São Paulo no último dia 
20 de maio. O evento aconteceu na 
Câmara Municipal por iniciativa de 
várias instituições juntamente com o 
Deputado Estadual Adriano Diogo e 
da Vereadora Juliana Cardoso, ambos 
do PT. Logo no início, o Defensor Pú-
blico João Paulo apresentou diversas 
críticas ao Projeto de Lei 5.655, apon-
tando sua inconstitucionalidade, as-
sim como do Estatuto do Estrangeiro 
(Lei 6.815/1980). Para Paulo Abrão, o 
PL, que tramita no Congresso desde 
2009 e visa substituir o atual Estatuto 
do Estrangeiro, não se enquadra na re-
alidade do Brasil de hoje. “Este Projeto 
não serve mais. Temos que construir 
um novo projeto, afirmativo de direi-
tos, a partir da oitiva com a sociedade”.

Conferência Nacional de Migra-
ções e Refúgio em 2014: O Secretário 
Nacional informou que por meio 
de Portaria do Ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, foi criado 
há alguns dias um grupo para ela-

El CDHIC abre sus puertas como 
un espacio dedicado al aprendiza-
je del idioma oficial brasileño, la 
lengua portuguesa. Las inscripcio-
nes ya están abiertas para la nueva 
clase del curso “Portugués y For-
mación Política”. Las clases serán 
todos los sábados, de las 15hs a las 
19hs. Los interesados pueden acer-
carse a la sede del CDHIC – Centro 
de Derechos Humanos y Ciudadanía 
del Inmigrante en la calle Bernar-
do Magalhães 203 -  Tatuapé (local 
del curso) y rellenar una Ficha de 
Inscripción hasta la fecha 12/08. El 
curso está pensado para personas 
que pretenden conocer y practi-
car el idioma portugués, buscando 
desarrollar progresivamente las ha-

Secretário Nacional de Justiça 
participa de audiência sobre 
migração em SP 

borar a proposta da I Conferência 
Nacional de Migrações e Refúgio. 
“Esta Conferência deve culminar 
para participação ativa de diversos 
atores sociais”. Abrão também anun-
ciou a instituição de uma Comissão 
de Especialistas que irá contribuir 
na elaboração de um Anteprojeto de 
Lei de Migrações e Direitos dos Mi-
grantes no Brasil. Paulo Abrão disse 
ser importante enfrentar todo tipo de 
preconceito e discriminação contra 
imigrantes.
Presente no evento, o Secretário de 
Direitos Humanos e Cidadania de 
São Paulo, Rogério Sottili disse que 
a administração passa a ter, a par-
tir desta semana, uma Coordenação 
Municipal para a questão migratória. 
“Estou muito feliz em anunciar que 
um compromisso de campanha de 
Fernando Haddad foi comprido com 
a criação da Coordenação de Políticas 
para Migrantes, dentro da nossa Se-
cretaria. Aproveito para anunciar que 
o companheiro Paulo Illes foi convi-
dado por mim e aceitou coordenar 
este trabalho.” O Secretário disse tam-
bém que os direitos humanos devem 
ser vistos e tratados como políticas 
públicas. “O migrante deve ser sujeito 
de direitos, como uma força que aju-
dou a construir São Paulo. Vamos tra-
balhar juntos” – finalizou.

Alterações na Lei Federal: Para o 
novo diretor do Departamento de Es-
trangeiros do Ministério da Justiça, 
João Guilherme Lima Granja Xavier, a 
realização da audiência foi muito per-
tinente. Respondendo a uma pergunta 
do coordenador jurídico do CDHIC, 
Cleyton Wenceslau Borges, sobre o 
papel desempenhado pela Secretaria 
de Assuntos Estratégicos da Presi-
dência da República/SAE, que desde 
2012 possui um grupo que estuda 
propostas para a legislação migratória 
brasileira, João Guilherme disse que 
“o processo de aperfeiçoamento legis-
lativo está sempre em disputa, sempre 
pela via do diálogo. Queremos esta-
belecer um ciclo de participação da 
sociedade civil, municípios e estados”  
- concluiu. 
Ainda no mês de maio, a ALESP – 
Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo promoveu a audiência 
“Que Política Migratória Queremos 
para o Brasil”, através da Comissão de 

Direitos Humanos. Além do CDHIC, 
participaram das audiências as en-
tidades IDDAB, Cáritas/RJ, CAMI, 
Serviço Pastoral do Migrante, UNEA, 
Associação de Empreendedores Boli-
vianos, Casa das Áfricas, Missão Paz, 
CONEN, COEBIVECO, Educar para 
o Mundo/IRI-USP, SOS-Racismo, 
Unegro, Defensoria Pública da União 
e Consulado de Angola, entre outras. 

bilidades de conversación, lectura y 
escritura. El curso de portugués del 
CDHIC está integrado también en 
una perspectiva de Formación Polí-
tica para los Inmigrantes. 

CURSOS DE INFORMátICA: 
El Centro de Derechos Humanos y 
Ciudadanía del Inmigrante -  CD-
HIC inició las actividades en su 
Telecentro, que funciona en la sede 
de la entidad. El acceso es gratuito y 
abierto al público en general, de lunes 
a viernes de 10 a 18h y los sábados 
de 9 a 19h. Entre otras actividades, es 
posible pedir cita en la Policia Fede-
ral, Ministerio del Trabajo, imprimir 
documentos personales, trabajos es-
colares, navegar en las redes sociales 

(Facebook, Orkut, Twitter), crear y 
enviar currículums. Para utilizar los 
ordenadores del Telecentro/CDHIC 
basta acercarse a la sede, tener más 
de 7 años y presentar un documen-
to de identidad (puede ser RNE o 
protocolo) y un comprobante de re-
sidencia. El curso es gratuito y está 
dirigido a personas que pretenden 
conocer y practicar el portugués, 
principalmente redacción, lectura 
(instrumental) y conversación, que 
permitan al inmigrante abrir nuevas 
puertas en su vida profesional. 

 
Informaciones por el  teléfono: 
(11) 2384-2275 o por email:  
assessoria.cdhic@gmail.com
 
  

Nueva turma del Curso de Portugués y 
Formación Política: inscripciones abiertas
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Um novo Projeto começou a 
ser desenvolvido pelo CDHIC: 
cujo objetivo é atender e dar 
encaminhamentos jurídicos e 
sociais a relatos de imigrantes de 
quaisquer nacionalidades, que 
queiram denunciar situações de 
discriminação e/ou condições de 
trabalho análogas à escravidão.

Os relatos podem ser feitos 
via telefone, preservado o ano-
nimato, ou com identificação 
(a critério do imigrante), ou 
por meio de atendimento pes-
soal agendado.

Denuncie
Situações de trabalho análogo à 
escravidão podem ser denuncia-
dos por ligação gratuita

0800-770-9242



Nem mesmo a chuva diminuiu o 
ânimo dos participantes da II Festa 
Cultural de Carnaval Andino YUNSA 
2013, realizada dia 07/04 no Par-
que do Belém. O evento atingiu seu 
objetivo de integração por meio da 
cultura, com a presença de mais de 4 
mil pessoas durante todo o dia, entre 
imigrantes de várias nacionalidades e 
também muitos brasileiros. Além da 
presença dos três Cônsules do Peru, 
Arturo Jarama - Cônsul Geral, e os 

YUNSA 2013: II Festa Cultural de Carnaval Andino 
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Cônsules Eduardo Perez del Solar e 
Fernando Alvarez, também estiveram 
presentes no evento parlamentares 
como o Deputado Estadual Adria-
no Diogo e autoridades estaduais e 
municipais, como Joaquin Orniqui, 
Coordenador de Parques Urbanos do 
Estado de São Paulo e Rogério Sottili, 
Secretário Municipal de Direitos Hu-
manos e Cidadania. 

Seguindo o exemplo da I Yun-
sa, realizada no Parque Ecológico 

          www.cdhic.org.br

Culinária Peruana: uma atração à parte

Que a culinária do país do 
ceviche está em alta já 

não é mais uma novidade. 
O Peru foi premiado como 
o Melhor Destino Gastronô-
mico do Mundo, em dezem-
bro de 2012, pelo  “World 
Travel Awards” (WTA) 2012, 
aclamado pelo Wall Street 
Journal como uma espé-
cie de Oscar da indústria do 
turismo, sendo o primeiro 
país sul-americano a rece-
ber essa premiação inter-
nacional. No entanto, quem 
veio a YUNSA pode expe-
rimentar além do ceviche, 
os deliciosos Picarones, 

Parrillada, Pollo a La brasa 
e uma variedade de mais de 
10 pratos típicos. 

O destaque da culinária, 
no entanto, desta vez ficou 
com a PACHAMANCA que 
pela primeira vez foi pre-
parado e servido em São 
Paulo, de forma comunitá-
ria. Trata-se de um dos pra-
tos mais tradicionais e mais 
antigos do Peru, herança 
da cultura Inca. Um dia an-
tes do evento foi aberto um 
buraco no chão, logo levan-
tado uma parede de tijo-
los, chapa de ferro encima 
e logo muitas pedras. No 

dia do evento coloca-se fo-
go e quando as pedras es-
tão vermelhas e quentes, 
todos os alimentos – uma 
variedade de carnes, milho 
verde, bananas, batata do-
ce, entre outros ingredien-
tes que são envolvidos em 
folhas de bananeira e as-
sados debaixo da terra on-
de as pedras previamente 
aquecidas  garantem o ca-
lor necessário. A palavra 
pachamanca é composta 
de dois termos quechuas: 
pacha que significa terra e 
manka que é traduzida co-
mo alimento ou assadeira. 

Cultura y Acontecimientos

do Tietê em 2012, evento multicul-
tural com a presença de peruanos, 
bolivianos, paraguaios, brasileiros e 
outros imigrantes de diferentes paí-
ses, esta Yunsa voltou a reivindicar 
a necessidade de se ter na Capital 
Paulista, um espaço para que imi-
grantes possam expor de modo 
permanente suas culturas, culiná-
rias, folclores e artesanatos.  

Para Tânia Bernuy, promotora cul-
tural do CDHIC e organizadora do 

evento, a segunda YUNSA marca uma 
afirmação da cultura peruana na cida-
de de São Paulo. “Somos mais de 20 
mil peruanos na cidade de São Paulo, 
ainda não temos um lugar permanente 
para apresentar nossa cultura, artesa-
nato, folclore e gastronomia. Tenho 
certeza que cada vez mais nos forta-
leceremos como comunidade, não só 
pela riqueza cultural, mas também pe-
la capacidade de mobilização e de lutar 
juntos por direitos e dignidade”. 
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SI, YO PUEDO! - Comemora um ano de atividades
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Cultura y Acontecimientos

O projeto social SI, YO PUEDO 
completou um ano de atividades na 
praça Kantuta  com a presença do 
Coordenador de Juventude do go-
verno municipal, Gabriel Medina 
e do Diretor da CDHIC, Paulo Il-
les, atual Coordenador de Políticas 
para Migrantes, ambos da Secreta-
ria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania. A comemoração ainda 
teve a participação dos Kantutinhas, 
alunos de taekwondo da professora 
Priscila Zuniga. Encerrando as festi-
vidades, o grupo de dança TINKUS 
BOLIVIA WAYNA LISOS apresen-
tou a dança folclórica TINKU.

SI, YO PUEDO é um projeto ideali-
zado e desenvolvido por estudantes e 
voluntários comprometidos com a cau-
sa dos direitos dos imigrantes. Atende 
essa população com curso de português; 
orientação sobre regularização migra-

tória e democratização da informação 
sobre oportunidade de qualificação pro-
fissional e trabalho formal.

Quem viu o movimento de jovens 
e adultos na comemoração, não tem 
idéia que, inicialmente a idealizado-
ra do espaço Dra. Veronica Quispe 
Yujra pensou em oferecer acolhimen-
to/orientação para as famílias de 
crianças e adolescentes que esti-
vessem enfrentando problemas nas 
escolas (baixo rendimento, buillyng 
etc). Entretanto esse público alvo 
pouco se manifestou, dando visibili-
dade a outro público que ficou muito 
interessado no “MURAL DE OPOR-
TUNIDADES” e que viu no espaço 
um pouco de alento e esperança de 
reinserção escolar e de qualificação, 
dai a nova identidade do PROJETO 
SI, YO PUEDO. Todos os serviços 
oferecidos pelo projeto são gratuitos 

e tem o apoio da Associação Gastro-
nômica Cultural Folclórica Boliviana 
“Padre Bento” responsável pela or-
ganização e realização da feira que 
acontece todos os domingos na praça 
Kantuta. A coordenadora do proje-
to, Veronica Quispe Yurja ; Angelo 
Masson Neto, professor do Curso de 
Português; Priscila Godinho e Ricar-
do Ferreira, estagiários do Mackenzie 
e Júnia Matsuura, Turismóloga, todos 
voluntários no projeto, receberam e 
apresentaram o mais novo colabora-
dor, Wilbert Rivas com muitos anos 
de experiência no setor de regulari-
zação migratória. No aniversário do 
projeto, o presente foi para a comuni-
dade que terá mais um serviço à sua 
disposição.  Com a chegada de Wil-
bert Rivas, o SI, YO PUEDO atenderá 
todos os imigrantes orientando-os 
quanto a documentação, ajudando 

no preenchimento de formulários e 
agendamentos nas instituições res-
ponsáveis pela emissão desses papéis. 
Os desafios e as demandas ainda são 
muitos, mas as poucas e significativas 
conquistas impulsionam e motivam a 
continuidade e aperfeiçoamento do 
SI ,  YO PUED O! PROJETO SI , 
YO PUEDO!

Praça Kantuta
Rua Pedro Vicente, 625 - Pari
Todos os domingos, das 10h às 12h 

Curso Básico de Português
12h às 17h - Atendimento

CONtAtOS
Telefones: 
(11)9613 94648 - Junia
(11)9946 2 9969 - Veronica
e-mail:  siyopuedo_sp@yahoo.com.br 

Danças e grupos musicais presentes
Na parte artística os shows foram 

conduzidos por diferentes grupos, 
desde músicas andinas tradicionais, 
como Peru Inkas, grupo Corazon 
Peruano, como alguns bastante ou-
sados como é o caso do Kausachum, 
banda de roque andino, grupos de 
salsa, além de apresentação conjunta 
do Grupo Nueva Expressão e Kan-
tuta Bolívia. O público presente que 
dançou e cantou junto às bandas, até 
o anoitecer, tendo como auge a dança 
ao redor da árvore enfeitada, con-
cluindo como deveria ser ao ritmo de 
salsa peruana por conta da Orquestra 
de Salsa: “LA SABROSURA”.

A YUNSA é organizada pelo 

Centro de Direitos Humanos e 

Cidadania do Imigrante/CDHIC 

e a Associação Latino Americana 

de Arte e Cultura Andina/ALAC, 

com o apoio do Consulado do Peru.

YUNSA 2013: 
II Carnaval 
andino foi 
um sucesso
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Assembleia: a comunidade de imigrantes solta sua voz!
A comunidade de imigrantes em São 

Paulo vive um momento histórico: após 
o triste fato da morte do menino Brayan, 
ocorreram varias manifestações organiza-
das por imigrantes bolivianos, com apoio 
de imigrantes de outras nacionalidades 
e de instituições, entre elas CDHIC, PAL 
e CUT. Além da comoção gerada pela 
violência contra a família de Brayan, a co-
munidade deseja ser ouvida e reivindica o 
acesso a direitos e a justiça.

Nos dias seguintes ao crime ocorre-
ram manifestações em frente à delegacia 
responsável pela apuração, assim co-
mo no Posto do Consulado da Bolívia 
da Rua Coimbra (Brás), missa de 7º dia 
e Ato simbólico na Praça da Sé no dia 
06 de julho, pelo aniversário do pequeno 
Brayan que estaria completando 6 anos. 
Na semana seguinte, uma passeata com 
mais de 5 mil bolivianos se dirigiu a Zo-
na Leste até a Avenida Paulista que ficou 
interditada no final da tarde (em plena 
segunda-feira).

Dirigentes bolivianos das diferentes re-
giões da capital convocaram para uma 
assembleia geral da comunidade boli-
viana em São Paulo no dia 20 de julho, 
na Rua Coimbra. Representantes das di-
ferentes associações das comunidades, 
grupos organizados, famílias e líderes 
da comunidade imigrantes, (ao redor de 
5.000 pessoas), o Assessor de Relações 
Internacionais da Central única de Tra-
balhadores – CUT, Alexandre Bento, a 
Coordenadora do Centro de Direitos Hu-
manos e Cidadania do Imigrante, Tania 
Bernuy, representante do Grito dos Ex-
cluídos Continental, Luciane Udovic, 
estiveram presentes no dia para dar todo 
seu  apoio à organização e solidariedade 
a comunidade. O evento foi prestigia-
do também com a presença de algumas 
autoridades para dar seu apoio como 
representantes dos deputados Carlos Za-
rattini, Ricardo Berzoine e Marcolino, 
Paulo Illes, Coordenador de Políticas pa-
ra Migrantes da Secretaria de Direitos 
Humanos da Prefeitura de São Paulo.

Este precedente marca um fato impor-
tante na luta, em vias de unificação para 
uma melhor organização do povo imi-
grante com o ensejo de reivindicar as 
ações que promovam políticas públicas de 
inclusão social e que garantam os direitos 
dos trabalhadores migrantes e suas famí-
lias. Na pauta destas reivindicações estão 
o direito de votar e ser votado nas eleições 
brasileiras, regularização da Rua Coim-
bra como patrimônio artístico e cultural 
de São Paulo, contra o bulling nas escolas, 
pelo direito das mulheres migrantes. Para 
continuar lutando por seus direitos a co-
munidade sabe que é necessário manter o 
trabalho de base e a mobilização!

Mobilización
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