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EDITORIAL
Direitos Humanos devem ser 

universais!
Com otimismo e esperança, iniciamos 
2013! As demandas ligadas a imigração no 
Brasil têm se tornado cada vez mais públi-
cas. O debate ganha corpo em diversas es-
feras: no meio popular, na mídia, na acade-
mia, nos governos e especialmente junto 
às entidades e coletivos que defendem di-
reitos humanos no Brasil. A compreensão 
de que os direitos humanos precisam ser 
reafirmados como universais e indivisíveis, 
faz aumentar também a compreensão de 
que todas as pessoas, independentes de 
sua origem, etnia, nacionalidade, cren-
ça, cor, sexo ou idade devem ter acesso 
garantido a esse rol de direitos! Aí está a 
sua principal característica: a universali-
dade! E são indivisíveis ou inseparáveis. 
Não há que se falar em acesso a direitos 
civis, sem lutar também pela garantia de 
direitos sociais, culturais ou econômicos, 
quanto mais os direitos políticos e direitos 
coletivos, os quais inúmeros países já de-
ram passos importantes para sua afirma-
ção e efetividade por parte da população 
migrante!

Esta edição do periódico Conexión Migran-
te retrata em seu conjunto de artigos e 
matérias o quanto nosso país, Brasil, bem 
como a região, tem acumulado plenas con-
dições de avançar na garantia de direitos 
humanos dos imigrantes, em sua totalida-
de.

Iniciativas locais estão em curso e podem 
impulsionar lutas ainda maiores. É o caso 
da proposta de uma Política Municipal de 
Migração, no âmbito da Prefeitura de São 
Paulo, maior pólo atrativo de imigrantes 
da América Latina. Uma política bem es-
truturada e pautada na defesa de direitos 
dos migrantes e suas famílias pode ser es-
pelho para outras administrações, e tam-
bém políticas de cunho estadual e federal.

Nesse contexto, é prioritário o acesso dos 
imigrantes a saúde pública/SUS e demais 
direitos sociais, tema que esta edição des-
taca e o CDHIC coloca em debate com as 
comunidades, profissionais de saúde e o 
poder público.

Por isso o CDHIC reafirma sua disposição 
em contribuir com a construção dessa po-
lítica e com a I Conferência Municipal de 
Migração para 2014, que certamente deve 
envolver diversos segmentos sociais e se-
cretarias de governo, de modo transversal. 
Por outro lado, o Fórum Social pela Inte-
gração e Direitos Humanos dos Migrantes 
no Brasil continua sua incidência política 
em torno de uma nova Lei de Migração, 
na perspectiva de direitos humanos, rati-
ficação da Convenção Internacional sobre 
a Proteção dos Direitos de Todos os Tra-
balhadores Migrantes e dos Membros das 
suas Famílias (ONU, 1990) e ainda uma 
Emenda Constitucional que garanta o di-
reito ao votos dos imigrantes residentes 
no Brasil.

Na esfera internacional, o Conexión relata 
a participação da rede Espaço Sem Fron-
teiras no Diálogo de Alto Nível da ONU e 
Consulta sobre dinâmicas da população e 
desenvolvimento Pós 2015 ocorrido em 
Genebra-Suíça.

Homenageamos lutadores e lutadoras 
que acreditam na integração de nossa 
América Latina, na lembrança de um dos 
grandes líderes de nossa história: Coman-
dante HUGO CHAVEZ! Agora, todos somos 
responsáveis por manter em curso a Revo-
lução Bolivariana e construir um mundo 
mais justo! 

CHAVEZ : LIDER MUNDIAL
¡ DOLOR POR EL AMIGO Y EL LIDER¡

Se va un hombre con poder simbólico, carisma, compromiso político empatía popular 
y consecuencia con el proyecto Integrador Latinoamericano  y mundial a favor de las 
grandes mayorías. No sólo América Latina lo ha llorado sino también el mundo. Es por 
ello que  el mundo hizo inmediato eco del  fallecimiento  del Presidente de Venezuela, 
ello evidencia una presencia y legado más allá de su patria bolivariana a la que trascen-
dió y que se movilizó en mares humanos con la consigna ¡Chavez Vive, la lucha sigue! 
Chávez deja una fuerza líder, con una popularidad del 68% para ir otra vez a las urnas 

y ganar. Chávez sobre todo entregó a su pueblo y a los pobres del mundo “Grandes  Bienes  de la Dignidad Humana” Autoestima , 
voluntad  de lucha y superación, vocación integradora internacional y poder social y políticas, en resumen los empoderó.

Chávez fue principal impulsor de UNASUR y gran aliado de diferentes pueblos y gobiernos  en todos los continentes.
“Fue bajo el impulso visionario del Presidente Hugo Chávez, en abril de 2007, cuando se decidió en Isla Margarita, Venezuela, la 
creación de UNASUR. Desde entonces, su infatigable compromiso con la causa suramericana marcó nuestro proceso integrador con 
una impronta inspirada en la búsqueda del bienestar y la justicia para las grandes mayorías”.

El recuerdo del Presidente Chávez perdurará en la memoria colectiva de nuestros pueblos por su papel como líder regional de la in-
tegración y como símbolo de una generación de estadistas que consolidaron los cimientos de la identidad y la unidad suramericana, 
siguiendo el legado que nos dejaron los libertadores… Chávez, sin embargo ha sido despedido con la fuerza viva de los venezolanos 
que sienten que Chávez está vivo, como diríamos también de los grandes hombres: “Chávez es de los muertos que nunca mueren.  
Hoy ha nacido el MITO.

Durante a comemoração do Dia Interna-
cional dos Imigrantes, data estabelecida 
pela ONU, desde 18 de Dezembro 1990, a 
maior cidade do país deu um importante 
passo rumo à consolidação de uma es-
trutura institucional, no âmbito da admi-
nistração pública, capaz de executar uma 
política municipal de migração.
Este foi o tema abordado pelo Seminário 
“Por uma Política Municipal de Migração 
em Defesa da Vida e da Dignidade dos 
Trabalhadores Imigrantes e suas Famílias, 
organizado pelo Centro de Direitos Hu-
manos e Cidadania do Imigrante-CDHIC,  
Instituto de Relações Internacionais IRI-
-USP e Associação de Emreendedores 
Bolivianos da Rua Coimbra, realizado dia 
18/12/2012 no Centro Universitário Ma-
ria Antônia, da USP. O Seminário teve a 
participação de 190 pessoas.
Representante do Governo Federal, o 
chefe de gabinete da Secretaria Nacional 
de Justiça – SNJ/MJ, João Guilherme Lima 
Granja Xavier  foi um dos convidados. Em 
sua fala, herme destacou o papel que vem 
sendo desempenhado pela SNJ, em torno 
da revisão do Projeto de Lei 5.655/2009, 
que prevê a substituição do atual Estatuto 
do Estrangeiro, por uma nova Lei de Mi-
grações. Guilherme admitiu que o texto 
do PL não condiz com a necessidade do 
país de garantir um novo viés para esta 
legislação, baseado na perspectiva do 
acesso a direitos e cidadania por parte 
dos imigrantes.
“Rever o Estatuto do Estrangeiro, que é 
herança da ditadura militar, é parte de 

uma agenda da redemocratização brasi-
leira, ainda pendente. Esta é a última bar-
reira legal a ser superada no Brasil, que 
impõe a determinado grupo de pessoas 
diferenciação no acesso a direitos já al-
cançados pelos outros cidadãos”.
A professora Deisy Ventura, do IRI-USP, 
brindou os presentes com uma aborda-
gem sobre o tema, destacando a neces-
sidade de uma transversalidade na polí-
tica municipal migratória, tanto na área 
da educação, como saúde, assistência e 
demais direitos. “Vou citar uma definição 
de Guilherme de Almeida que em 1929 
se referiu a São Paulo como “resumo do 
mundo. As migrações são elementos cru-
ciais de nossa história e São Paulo tem um 
papel especial.” disse Deisy. Ao se referir à 
gestão municipal, comentou: “Se Fernan-
do Haddad, hoje figura central na política 
brasileira, decidir ‘comprar esse peixe’, 
será este um passo importantíssimo, de 
impacto para todo país. Uma política mu-
nicipal, com enfoque nos direitos huma-
nos dos imigrantes, contribuirá para que 
os mesmos não estejam expostos a uma 
dupla vulnerabilidade, a primeira típica 
de quem vive em São Paulo e enfrenta 
diversas dificuldades, e a segunda decor-
rente de sua nacionalidade, ou de não ser 
brasileiro”.
Pela equipe de transição da gestão de 
Fernando Haddad, participaram Lariza 
Beltramin e Frederico Assis. Ambos rece-
beram as propostas e enfatizaram a aber-
tura do futuro governo em dar continui-
dade ao diálogo. 

Luis Vasquez, empresário boliviano, que 
representou a Associação de Empre-
endedores da Rua Coimbra, também 
protocolou um pedido de regularização 
do comércio daquela região, conhecida 
pela grande concentração de bolivianos. 
Diversas entidades tomaram a palavra, 
elencando preocupações como acesso a 
saúde, reconhecimento cultural, racismo, 
discriminação, regularização de imigran-
tes africanos, direito ao voto, entre ou-
tros. Também estiveram presentes inte-
grantes do Projeto Educar para o Mundo/
IRI-USP, o Consul Geral do Peru Fernando 
Alvarez e Juliana Felicidade Armede, co-
ordenadora do Núcleo de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas da Secretaria de Jus-
tiça e Cidadania do Estado de São Paulo.
Paulo Illes, diretor executivo do CDHIC, 
destacou a proposta de que São Paulo 
organize a sua I Conferência Municipal de 
Migração, aberta a sociedade civil e capaz 
de impulsionar políticas públicas na área. 
Em Novembro o CDHIC se reuniu com a 
equipe de Fernando Haddad e entregou 
um documento com estudos e várias pro-
postas para a futura administração, todas 
reafirmadas no seminário.
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Seminário apontou propostas para uma Política Municipal de 
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La reelección de Rafael Correa como presidente de 
Ecuador es ya un hecho, con más del 56%, la llama-
da “revolución ciudadana” continúa su rumbo con un 
liderazgo ratificado en la amplia mayoría. Sin ningu-
na duda, esto es un signo del camino que quieren se-
guir los pueblos, y más aún es una expresión de que 
el cumplimiento de los cambios necesarios para las 
mayorías es bienvenido y premiado por los electores, 
allí está el más de millón y medio de ecuatorianos y 
ecuatorianas en el exterior para reafirmar este dato.

Y es que uno de los hechos más resaltantes en estas 
elecciones ha sido la participación masiva de los ecu-
atorianos en el exterior, según informaciones oficiales 
se habría duplicado la asistencia a votar en relación 
con las últimas elecciones generales. Situación que se 
explica muy bien si nos detenemos a revisar la políti-
ca migratoria que viene ejerciendo Ecuador desde los 
primeros años de la administración de Rafael Correa, 
asignando capacidades y recursos también para la 
protección y apoyo de los migrantes ecuatorianos y 
sus familias, como parte de los sectores antes exclui-
dos por una democracia envejecida e inadecuada al 
siglo XXI.

 En su primera campaña electoral por la presidencia 
de Ecuador, Correa ofreció la representación política 
en el órgano legislativo a los ecuatorianos y ecuato-

rianas residentes en el exterior, así lo cumplió en el 
cambio de Constitución y en el 2009 por primera vez 
los migrantes escogieron a 6 asambleístas como sus 
representantes en la Asamblea Nacional, ejerciendo 
un derecho reclamado durante mucho tiempo. Esa 
misma nueva Constitución colocó, pionera y ejemplar-
mente para la humanidad, el derecho a migrar, a que 
ningún ser humano sea considerado ilegal por su esta-
tus migratorio, la ciudadanía universal y la integración 
latinoamericana como fines supremos del Estado. Y 
el presidente, fiel a su compromiso con esos valores, 
no se dejó manipular por el cálculo contingente, de-
fendió y mantuvo el compromiso de Ecuador con la 
Comunidad Andina y su libre movilidad, cuando sec-
tores de oposición y monopolios de prensa desataron 
irresponsablemente una colosal campaña racista y 
xenófoba para imponer requisitos de visa a peruanos 
y colombianos estigmatizándolos como delincuentes.

También creó un órgano ejecutivo dedicado a diseñar 
y ejecutar la política migratoria integral, la Secretaría 
Nacional del Migrante - SENAMI que tiene oficinas en 
los países de destino de los emigrados ecuatorianos. 
La SENAMI desarrolla actividades de orientación y 
protección a los migrantes y también coordina pro-
gramas como “Bienvenid@s a Casa” que abarca no 
sólo el retorno físico de ecuatorianos a su tierra sino 
también la recuperación de capacidades políticas, 
sociales y culturales que por la distancia perdieron. 
A estas medidas se suma algo muy relevante, el en-
cuentro y diálogo con sus comunidades en el exterior 
que el presidente, el funcionario de más alto nivel del 
Estado, nunca deja de tener cuando viaja al exterior 
por más recargada que esté su agenda, todo un sím-
bolo de la voluntad sincera y profunda que tiene con 
su inclusión integral. Tan diferente a los presidentes 
tradicionales que encuentran importantes a jefes de 
Estado, grandes banqueros, ejecutivos de trasnacio-
nales, siempre dispuestos a atender sus demandas, 
en cambio con sus ciudadanos sólo tienen espacio en 
sus agendas cuando necesitan pedirles su voto.  

En los últimos tiempos, tiempos de crisis internacio-
nal, el Estado ecuatoriano ha demostrado más am-
pliamente este enfoque de derechos y protección, nos 
referimos a las políticas adoptadas para los ecuatoria-
nos que están siendo afectados directamente por la 
crisis en España.  Son 480 mil residentes en dicho país, 
6 mil de ellos han perdido sus casas por los embargos 
bancarios producto de los intereses abusivos tras el 
reventón de la burbuja inmobiliaria. Ante esta situa-
ción, Ecuador ha proclamado la Ley de Regulación de 
Crédito para Vivienda, conocida como la Ley de Hipo-
tecas, en donde se declara inembargables en territo-
rio ecuatoriano las deudas hipotecarias de sus conna-
cionales en el exterior, desde el 26 de junio de 2012. 
Esto está acompañado por la creación de albergues en 
España para sus connacionales desalojados. En esta 
misma línea, hace unos días, el canciller Ricardo Pa-
tiño sostuvo una reunión con juristas y especialistas 
en el tema para asumir una defensa colectiva contra 
los abusos e irregularidades en los juicios de los ban-
cos españoles contra sus connacionales. Medidas que 
explican perfectamente porque en España el 80% de 
los ecuatorianos le dieron su voto a Rafael Correa.
Finalmente. Las migraciones son en el siglo XXI una 
realidad emergente y creciente, compleja y multidi-
mensional que requiere de nuevas normativas, insti-
tuciones y políticas que puedan modernizar y adecuar 
los sistemas democráticos a estas nuevas realidades. 
El Ecuador de Rafael Correa lo entendió y dispone de 
una política de avanzada para esta situación, donde 
el centro no está en el lucro del Estado a través de 
las remesas de sus nacionales migrantes sino en for-
talecer sus derechos ciudadanos a pesar de no estar 
físicamente en el territorio nacional.

Sólo queda decir que el 17 de febrero en Ecuador tam-
bién ganaron los y las migrantes.

* Miembro de la Articulación Sudamericana Espacio 
Sin Fronteras

Ecuador: Donde ganaron los migrantes Por Lucía Alvites S.*

O atual sistema de saúde pública do Bra-
sil, o Sistema Único de Saúde (SUS), foi 
estabelecido pela Constituição Federal 
de 1988 e tem como um de seus prin-
cípios fundamentais, a universalidade. 
Mas será que isso corresponde à reali-
dade ou fica só na teoria?

O Brasil vive um momento de ascensão 
internacional, destacando-se como um 
dos protagonistas na economia mundial, 
o que influencia o aumento das migra-
ções para nosso país. Por outro lado, 
observamos que a política pública de 
saúde demonstra estar despreparada 
para receber essa demanda. São muitos 
os relatos de imigrantes sobre barreiras 
enfrentadas diariamente no acesso à 
rede de saúde, como discriminação, de-
sinformação, desrespeito à diversidade 
cultural e despreparo dos profissionais 
no atendimento. Tudo isso nos faz ques-
tionar o princípio de universalidade. É 
necessário pensar propostas de enfren-
tamento, que possam garantir acesso de 
todos e todas aos direitos sociais - pre-
vidência, assistência social e, especial-
mente, o direito à saúde. 

Em São Paulo, metrópole caracterizada 
como maior pólo atrativo de imigrantes 
do continente sulamericano, esta dis-
cussão situa-se no contexto de luta por 
uma Política Municipal de Migração, que 
dialogue transversalmente com as políti-
cas públicas de saúde. 

“A situação dos imigrantes internacio-
nais é caracterizada pelo fato de que 
eles devem se reorientar socialmente e 
redefinir seu modo de vida no seio da 
sociedade de acolhida. Esse processo de 
integração que abre para os imigran-
tes a via para uma nova vida é também 
permeado por tensões que levam, nos 
casos mais extremos, à marginalização. 
As tensões entre os aspectos sociais, co-
munitários e econômicos, como encon-
trados no país de origem e no país de 
acolhida, podem se exprimir muitas ve-
zes por problemas de saúde. Relacionar 
saúde e migração é falar da integração 
dos migrantes no corpo social, das insti-
tuições de apoio e do diálogo, mas tam-
bém das interdições e incompreensões 
de práticas sociais, e das transformações 
de significados do corpo, da religião, das 
tradições terapêuticas decorrentes deste 
encontro” - descreve o professor Acácio 
Sidinei Almeida Santos, no projeto de 
pesquisa “Migração e saúde: itinerá-
rios terapêuticos, práticas e estratégias 
de cura de imigrantes africanos em São 
Paulo”. (link: http://buscatextual.cnpq.
br/buscatextual/visualizacv.do?metodo
=apresentar&id=K4700810D0)

Conforme o artigo 196 da Constituição, a 
saúde é direito de todos e dever do Esta-
do, portanto, a universalidade é a garan-
tia de acesso de toda a população aos 
serviços de saúde, em todos os níveis 
de assistência. Ou seja, todos devem ter 

acesso gratuito, não importando o sexo, 
idade, religião, raça, cor, origem ou na-
cionalidade. Quando se trata de saúde 
pública, é garantido que qualquer pes-
soa seja atendida, mesmo sem portar 
qualquer documento de identificação, 
como RG, CPF, RNE, cartão do SUS, entre 
outros. Porém, verificamos muitas ve-
zes o descumprimento da Constituição 
e uma omissão do Estado. Percebe-se 
também que há uma falta de informa-
ção e de preparo adequado de profis-
sionais de diversas áreas do sistema de 
saúde, enfermeiros e médicos, quanto 
às especificidades da questão migratória 
e direitos dos imigrantes. Outra preocu-
pação diz respeito às informações dispo-
nibilizadas pelo poder público em seus 
sites e material informativo oficial. As 
cartilhas são insuficientes e não se refe-
rem aos direitos da população imigran-
te. Exemplo é a expressão “cidadão bra-
sileiro”, repetida diversas vezes, e nada 
se diz sobre imigrantes. No Portal de 
Saúde do Governo Federal, observamos 
uma ótima compreensão sobre direitos 
de grupos específicos e políticas dirigi-
das para a saúde das mulheres, negros, 
camponeses, quilombolas, LGBTT, ciga-
nos, e pessoas em situação de rua. E a 
promoção à saúde de imigrantes? Cadê? 
No mesmo Portal, o detalhe aparente-
mente simples de exigência de RG, CPF, 
certidão de nascimento ou casamento 
para efetivar o cadastro do Cartão do 
SUS corre o risco de se tornar mais uma 

dificuldade ou dúvida frente ao direito 
de atendimento, também para pessoas 
indocumentadas, que pode gerar uma 
desnecessária contradição.

Nesse sentido “a necessidade de aper-
feiçoamento das políticas e da gestão 
pública na área da saúde, preparando 
gestores e profissionais da saúde para 
atender esta demanda das populações 
imigrantes internacionais que possui 
especificidades e vulnerabilidades di-
ferenciadas e que exigem a adoção de 
estratégias que deem a garantia dos 
direitos à saúde no Brasil.” Essa é a con-
clusão a que chegam Cátia Rufino e Sér-
gio Gonçalves de Amorim na pesquisa 
“Imigração internacional e Gestão Pú-
blica da Saúde na Região Metropolitana 
de São Paulo (RMSP) – Uma contextu-
alização a partir das Unidades Básicas 
de Saúde (UBS).” (íntegra: http://www.
abep.nepo.unicamp.br/xviii/anais/files/
POSTER%5b907%5d.pdf)

O imigrante, que vê no Brasil a esperan-
ça da prosperidade, tem que deixar de 
ser apenas uma sombra para a socieda-
de e seus governantes, tem que ser pro-
tagonista de sua própria vida, uma vida 
não apenas de obrigações, mas uma 
vida de direitos, livre de discriminação 
ou qualquer impedimento de acesso a 
cidadania plena!

O Direito à Saúde: De quem? Uma reflexão sobre o princípio de universalidade do SUS*
Por Camila Puccini 
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Entre os dias 18 e 19 de fevereiro 
aconteceu no Centro Internacional de 
Conferências de Genebra um impor-
tante diálogo consultivo com orga-
nizações da sociedade civil de todos 
os continentes. Tinha como objetivo 
promover um diálogo com a socieda-
de civil na perspectiva de retomar a 
agenda dos Objetivos do Milênio, Rio 
+ 20 e, sobretudo pensar os desafios 
para a concretude destas agendas no 
pós 2015. 

As discussões foram centradas na alta 
fertilidade e crescimento populacio-
nal, baixa fertilidade e envelhecimen-
to da população, migração interna e 
internacional, e urbanização. Pois, na 
medida em que há um enorme pro-
cesso de urbanização, alguns países 
seguem crescendo em termos de po-
pulação e outros estão envelhecendo, 
estas dinâmicas de população terão 
um impacto muito grande tanto eco-
nômico, como de direitos sociais, ha-
bitação, saúde e mudanças climáticas, 
tendo como consequência um im-

pacto direto nos novos 
fluxos migratórios. Para 
tanto, é imprescindível 
focar na migração como 
um eixo transversal, já 
que não podemos mais 
falar de desenvolvimen-
to nos referindo exclu-
sivamente às remessas 
enviadas pelos imigran-
tes, pois, ao maximizar 
os efeitos positivos da 
migração, asseguran-
do o direito à migração 

e também o direito a não migração, 
estaremos falando de um desenvolvi-
mento equitativo e para isso repensar 
o modelo capitalista é fundamental. 

O documento final da Consulta de Ge-
nebra recolheu recomendações sobre 
cada eixo abordado. No eixo de Mi-
gração e Mobilidade Humana foram 
as seguintes:

• Eliminar as políticas que criam bar-
reiras no acesso dos/as migrantes aos 
seus direitos humanos, tais como as 
leis que criminalizam os/as migrantes 
em situação irregular, e explorar al-
ternativas na forma de medidas não 
privativas de liberdade, em especial 
no caso das crianças migrantes e suas 
famílias.

• Garantir tratamento igual no que diz 
respeito ao emprego, salários, condi-
ções de trabalho e de protecção social 
e outros benefícios sociais, incluindo 
saúde; e implementar medidas para 

regulamentar o trabalho das agências 
de recrutamento, a fim de garantir a 
protecção dos/as trabalhadores mi-
grantes, em especial os/as trabalha-
dores/as domésticos/as, e para redu-
zir os custos da migração.

• Reforçar e estabelecer parcerias 
bilaterais, regionais e globais sobre a 
migração, a fim de lidar com a vulne-
rabilidade dos/as migrantes e promo-
ver a realização do pleno desenvolvi-
mento potencial da migração. Dentro 
de tais parcerias é também necessá-
rio o envolvimento da sociedade civil, 
do setor privado, dos parceiros sociais 
e outros agentes, incluindo os grupos 
da diáspora.

• Promover a preservação e a trans-
ferência dos direitos de previdência 
social, o reconhecimento de títulos 
e qualificações educacionais, o de-
senvolvimento de capacidades para 
equilibrar a oferta e a demanda de 
trabalho dentro e entre países através 
de amplos mecanismos bilaterais, re-
gionais e multilaterais.

• Garantir que a migração seja inte-
grada nas políticas de desenvolvimen-
to nacionais e sectoriais, em agendas 
de desenvolvimento regional e global, 
e nas agências de desenvolvimento, 
através do fortalecimento da coerên-
cia política e institucional em todos os 
níveis por parte dos múltiples agentes 
envolvidos.

• Envolver-se dentro dos quadros in-
ternacionais existentes, como o da 
Convenção-Marco das Nações Unidas 
sobre Mudança Climática e de seus 
Planos de Acção Nacionais de Adap-
tação, e dentro de um quadro pós-
-Kyoto, para enfrentar os movimentos 
de população relacionados à mudan-
ça climática, bem como tomar em 
consideração a migração nos esforços 
relacionados à redução de riscos de 
desastres. 

• Promover oportunidades de trans-
ferência e poupança de dinheiro se-
guras e de baixo custo para os/as 
imigrantes, e fornecer incentivos para 
o investimento em origem e destino 
para o desenvolvimento sustentável.

• Promover a coesão económica e so-
cial, através de políticas pró-activas 
na área de integração e reintegração.
Observamos que 2013 será um ano 
importantíssimo para o trabalho em 
rede, desde âmbitos locais, regionais 
ao global, tendo nos espaços como 
o Foro Social Mundial de Migrações 
momentos de convergências, porém 
no dia a dia a necessária pressão a 
nossos governos para que tirem as 
palavras do papel. O desafio para os 
movimentos sociais está em como ar-
ticular as diferentes iniciativas de par-
ticipação e de incidência que aconte-
cem em diferentes partes do globo.

Genebra: Movimentos participam de consulta sobre Dinâmicas 
da População e Desenvolvimento Pós 2015 Por Paulo Illes

Centro de Derechos Humanos 
y Ciudadania del Imigrante

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, cer-
ca 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

METRO TATUAPE
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El Centro de Estudios Legales y So-
ciales (CELS) es una ONG que actúa 
desde 1979 en la promoción y pro-
tección de los derechos humanos, 
el fortalecimiento del sistema de-
mocrático y el estado de derecho en 
Argentina. A mediados de los años 
’90, comenzó a trabajar por los de-
rechos de las personas en situación 
migratoria irregular. En enero de 
2013, aprovechó la oportunidad de 
poder realizar comentarios al texto 
borrador de la Observación General 
(OG) N°2 del Comité de Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios 
y sus Familiares, sobre los derechos 
de los trabajadores migratorios en 
situación irregular y de sus familia-
res. Podemos resumir los aspectos 
esenciales de sus comentarios en 
los siguientes puntos:

En primer lugar, el CELS celebra la 
expresa mención en el texto del 
borrador de la OG N°2 a las obliga-
ciones de los Estados en materia de 
regularización, el reconocimiento 
explícito de que la regularización 
es la medida más efectiva de lucha 
contra la vulnerabilidad y de que el 
acceso a cauces de regularización 
tiene también el efecto de prevenir 
y combatir el tráfico y la trata de 
personas. Piensan, también, que es 
absolutamente necesario desterrar 
los conceptos “legal” e “ilegal” para 
calificar a las personas migrantes, 
para ser reemplazados por las cor-
rectas expresiones de situación mi-
gratoria regular o irregular.

Entretanto, la ONG notó muchos 
problemas en el borrador actual, 
lo cual ha generado preocupación 
por el retroceso que podrían impli-
car en materia de protección inter-
nacional de los derechos humanos 
de las personas migrantes, pues 
muchas veces tratan solamente a 
los migrantes en situación regular 
como detentores de derechos. 

Interpretación del Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos 

Existen algunos principios de inter-
pretación del Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos que 
han sido delineados por diversos 
órganos y mecanismos de protec-
ción, como la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, 
que han señalado que los tratados 
de derechos humanos son instru-

mentos con vida, y deben interpre-
tarse acompañando el tiempo y las 
condiciones de vida del momento 
en el que se realiza la tarea de in-
terpretación. Es un principio que el 
CELS considera que debe ser toma-
do en cuenta por el Comité, una vez 
que la Convención Internacional 
sobre la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migrato-
rios y de sus familiares se inscribe 
en un sistema universal de protec-
ción de derechos fundamentales 
y sería deseable que trabajase en 
armonía con otros instrumentos 
internacionales, de forma a evitar 
interpretaciones de la OG N°2 que 
puedan conducir a negar la existen-
cia de derechos consagrados. Este 
principio del dinamismo de los tra-
tados y armonización de los instru-
mentos internacionales existentes 
estuvo ausente en el borrador mu-
chas veces, por ejemplo en la refe-
rencia hecha al Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y al 
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales, 
que trata apenas de trabajadores 
en situación regular.

Garantías del debido proceso 

Un párrafo del borrador afirma que 
“las garantías procesales de los pro-
cedimientos de expulsión individu-
al recogidas en los tratados regio-
nales de derechos humanos solo se 
aplican a migrantes que residen de 
forma legal en el territorio de un Es-
tado parte.” citando la Convención 
Americana sobre Derechos Huma-
nos. Sin embargo, la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, 
intérprete último de la CADH, afir-
ma que: “El debido proceso legal es 
un derecho que debe ser garanti-
zado a toda persona, independien-
temente de su estatus migratorio”. 
La primera afirmación, por tanto, 
representaría un retroceso para un 
estándar de protección de los dere-
chos humanos ampliamente reco-
nocido a nivel regional. 

Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de los inmigrantes

El CELS recuerda que la Convenci-
ón, a pesar de no tener un párra-
fo específico sobre el tema, en su 
preámbulo menciona los principios 
consagrados en el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, y que en el texto 

hay explícita referencia a algunos 
de esos derechos, entre ellos, al 
derecho a la seguridad social, a la 
educación y a la salud. La Conven-
ción también reconoce el derecho 
a recibir cualquier tipo de atención 
médica urgente que resulte nece-
saria para preservar su vida o para 
evitar daños irreparables a su salud 
en condiciones de igualdad de tra-
to con los nacionales del Estado de 
que se trate. De conformidad con 
otros órganos de supervisión de las 
obligaciones de los Estados en ma-
teria de derechos humanos (como 
el Comité Europeo de Derechos So-
ciales), el derecho a la salud debe 
ser garantizado a todas las personas 
con independencia de su situación 
migratoria. Así lo ha reconocido 
también la ley nacional de migra-
ciones de Argentina. Es importante 
también resaltar a los niños migran-
tes en situación irregular como su-
jetos del derecho a la atención sani-
taria y asistencia médica.

Detención de personas migrantes

Como bien ha dicho el Comité, “La 
entrada y estancia irregulares en un 
país pueden constituir infracciones 
administrativas, pero no son en sí 
mismas delitos contra las personas, 
los bienes o la seguridad nacional”. 
Por este motivo, para el CELS es 
fundamental considerar la posibi-
lidad de abolir progresivamente la 
detención administrativa de los/
as migrantes. Así, por ejemplo, ve-
mos que en Venezuela ha sido po-
sible legislar sobre la abolición de 
la detención “administrativa” de 
personas migrantes. Desde el CELS 
también creen necesario realizar 
una aclaración específica sobre la 
detención de niños, niñas y adoles-
centes. Un espacio de encierro no 
configura un ámbito propicio para 
el desarrollo y crecimiento de un 
niño o niña, ni para la realización 
plena de sus derechos.

Finalmente, el CELS señala que la 
Observación General N°2 represen-
ta una gran oportunidad para des-
tacar la necesidad de revisión judi-
cial de las decisiones de expulsión 
dispuestas en sede administrativa, 
de conformidad también con lo es-
tablecido ya en legislaciones de va-
rios países.

* Resumen a partir del documento 
elaborado por CELS

Derechos de los trabajadores migratorios en 
situación irregular y de sus familiares* 

Por Beatriz Kux

Llamado para la Asamblea del 
Movimiento de l@s Migrantes y 
de las Asociaciones de solidari-
dad en el FSM Túnez 2013 - 20 a 
30 de marzo

¿Por qué una Asamblea del Movimiento de 
l@s Migrantes y de las Asociaciones que los 
apoyan?

Creemos que es necesario compartir nues-
tras experiencias, reinvindicaciones y pro-
puestas por una nueva visión de las mi-
graciones que se base en el respeto de los 
derechos de l@s migrantes y de tod@s l@s 
que estén involucrados en los procesos de 
migración.

Creemos que es necesario fortalecer los 
procesos de lucha de l@s migrantes a nivel 
mundial, romper con su aislamiento y crear 
coordinación entre los movimientos socia-
les. Se trata entonces de ofrecer a l@s mi-
grantes y a las asociaciones de solidaridad 
instrumentos permanentes y aptos para for-
talecer sus luchas locales y específicas, sean 
éstas defensivas (mantener determinados 
derechos) u ofensivas (conquistar nuevos 
derechos que en algunos casos ponen en 
discusión el mismo sistema) de manera que 
se puedan invertir las relaciones de fuerza a 
nivel mundial.

La Asamblea del Movimiento de l@s Mi-
grantes y de las Asociaciones que l@s 
apoyan aspira representar un momento de 
convergencia, de acción y de inteligencia 
colectiva en el que elaborar nuevas pro-
puestas y construir puntos de consenso. Un 
espacio de diálogo permanente entre los 
migrantes y las asociaciones de solidaridad 
a nivel mundial cuyo objetivo sea fortalecer 
las acciones de los diferentes sujetos socia-
les y la lucha por el reconocimiento de los 
derechos de l@s migrantes a nivel mundial.

Este tipo de proceso requiere necesaria-
mente un empeño a largo plazo y una ca-
pacidad de coordinación colectiva que es 
necesario construir.

La organización de la Asamblea del Movi-
miento de l@s Migrantes y de las Asocia-
ciones que los apoyan constituirá una etapa 
esencial para la creación de este espacio 
de diálogo sobre las politicas migratorias 
y de evaluación de las luchas sociales, un 
momento de análisis fundamentale para 
identificar estrategias, reinvindicaciones y 
campañas comunes para fortalecer la soli-
daridad internacional.

Por estas razones invitamos a todas las aso-
ciaciones que participarán en el FSM en 
Túnez en marzo de 2013 a suscribir este 
llamado y construir conjuntamente esta 
asamblea, como un momento que pueda 
acercanos a la perpectiva de un movimiento 
global de l@s migrantes. Se organizará ade-
más un sistema que permita la participación 
de las asociaciones que no estarán presen-
tes en el Foro.

Para suscribir el llamado pueden escribir a: 
amm.fsm2013@gmail.com
Fonte: http://www.fsm2013.org/es
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“Não me dedico a luta dos 
imigrantes por solidarieda-
de, mas por uma questão 
de direito! E é nosso inte-
resse construir justos uma 
política municipal de migra-
ção, de forma responsável 
e efetiva ” Foi o que disse 
o Secretário Municipal de 
Direitos Humanos e Cida-
dania de São Paulo, Rogério 
Sottili, em audiência ocor-
rida no dia 27/02, com re-
presentantes de entidades 
que compõe o Fórum Social 
pela Integração e Direitos 
Humanos dos Migrantes. O 
encontro ocorreu em virtu-
de de uma série de ativida-
des que o Fórum se dedi-
cando em torno da questão 
migratória, no âmbito fede-

ral e municipal.

Estiveram presentes mem-
bros do Projeto Educar 
para o Mundo/USP, Asso-
ciação de Empreendedores 
Bolivianos da Rua Coim-
bra, União de Estudantes 
Angolanos,Cooperativa de 
Empreendedores Bolivia-
nos,  Instituto do Desenvol-
vimento da 
Diáspora Afri-
cana/IDDAB 
e Centro de 
Direitos Hu-
manos e Ci-
dadania do 
I m i g r a n t e /
CDHIC, que 
a p r e s e n t a -
ram ao Secre-

tário as principais lutas das 
entidades, como revisão da 
legislação federal, aprova-
ção da Política Nacional de 
Imigração, aprovação de 
Emenda Constitucional que 
garanta o direito ao voto 
dos imigrantes residentes 
no país e implementação de 
uma Política Municipal de 
Migração, a partir uma am-
pla Conferência e da criação 
de uma coordenadoria pró-
pria para esta área. Tam-
bém foram apresentadas 
demandas pontuais, levan-
tadas do dia-a-dia das orga-
nizações que tratam da imi-
gração em São Paulo. Está 
na agenda propositiva do 
Fórum realizar incidência 
política junto ao Congresso 
Nacional (onde se encontro 
o PL 5.655/2009 que altera 
o Estatuto do Estrangeiro) e 
com a Secretaria de Assun-

tos Estratégicos da Presi-
dência da República.

Disposto a manter o diá-
logo, Sottili expressou sua 
disposição de interagir com 
o Governo Federal em te-
mas que necessitem desta 
conexão. Sobre as pautas 
locais, foi proposto um 
novo encontro, que possa 
ser realizado em uma ação 
conjunta da Secretária e o 
Fórum, atraindo outras en-
tidades e imigrantes, para 
se levantar demandas pú-
blicas prioritárias.

Outra pauta tratada na reu-
nião diz respeito a Polícia 
Federal e dificuldades en-
frentadas por imigrantes 
em diversos assuntos, que 
serão tratados em um en-
contro específico.

Incidência política: avanços em torno de políticas 
migratórias e Direitos humanos dos imigrantes

Secretário de Direitos Humanos de 
SP recebe demandas das entidades

Imigrantes dialogam com Subprefeito da Mooca 
No dia 01 de março de 2013, o Subprefeito da Mooca, Francisco Carlos Ricardo, recebeu em seu gabinete lideranças e 
representantes do Centro de Direitos Humanos e Cidadania dos Imigrantes/CDHIC, da Associação de Empreendedores 
Bolivianos da Rua Coimbra/ASSEMPBOL, da Cooperativa de Empreendedores Bolivianos em Vestuário e Confecção/
COEBIVECO e da Associação Latino Americana de Micro e Pequenas Empresas /ALAMPYME*BR. 

Na reunião foram tratados diversos assun-
tos, entre eles a avaliação da Feira de Alasita 
2013 (na visão de todos, um grande sucesso 
de público e organização), planejamento do 
evento para 2014 e sua inclusão no calen-
dários de eventos da prefeitura, proposta 
de regularização do comércio na região da 
Rua Coimbra/Brás, necessidade de espaços 
públicos para realização de grandes eventos 
das comunidades de imigrantes e projetos 
de formação voltados para empreendedo-
res.

O encontro foi positivo e este diálogo pro-
mete trazer bons resultados!

No dia 14 de fevereiro, o 
Secretário Municipal de Re-
lações Internacionais, Leo-
nardo Osvaldo Barchini Rosa 
e sua assessoria recebeu o 
CDHIC, em um primeiro e 
importante encontro que 
mostrou o interesse da Se-
cretaria pela questão migra-
tória no município de São 
Paulo. Durante a reunião 
foram abordados vários as-
suntos. Em primeiro lugar, 
as possibilidades de parce-
rias e trocas na realização 
de eventos culturais na ci-
dade, com participação das 
comunidades de imigrantes 
(entre outros, o Carnaval 
Peruano Andino Yunsa, um 
Festival Internacional das 
culturas e povos presentes 
na cidade, e até uma possí-
vel programação internacio-
nal, contando com bandas 
latino-americanas, na próxi-
ma Virada Cultural). Conver-
sando sobre a situação das 
comunidades de imigrantes 
em São Paulo, o Secretário 
ofereceu apoio para a cria-
ção de uma rádio comunitá-
ria no CDHIC, ferramenta de 
difusão que irá complemen-
tar o nosso jornal Conexión 
Migrante.

Um governo municipal tem 
plenas condições de otimi-
zar a área de Relações In-
ternacionais em prol da luta 
dos imigrantes e em defesa 
de seus direitos, na perspec-
tiva de políticas transversais, 
tanto no plano local como 
internacional.

Reunião com Se-
cretário Munici-
pal de Relações 
Internacionais
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O Fórum Social 
pela Integração e 
Direitos Humanos 
dos Migrantes no 
Brasil realizou um 
encontro no dia 
02/02 em São Pau-
lo com a presença 
de representantes 
de entidades que 
atuam na área mi-
gratória. Após am-
plo e rico debate 
(participaram pes-
soas de várias na-
cionalidades – Bra-
sil, Peru, Bolivia, 
Chile, Paraguai, 
Angola, Espanha, 
entre outros), alguns encaminhamentos foram de-
liberados, principalmente o agendamento de um 
encontro com deputados federais, com a Secretaria 
de Assuntos Estratégicos da Presidência da Repúbli-
ca, com a Secretaria Nacional de Justiça e a Secreta-
ria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de 
São Paulo, para se apresentar as preocupações e 
propostas do Fórum.
Presente no encontro, o advogado do CDHIC, 
Cleyton Borges expressou otimismo com os enca-
minhamentos da reunião. “Há muita gente envol-
vida e disposta a colaborar e o que percebemos é 
que as entidades se sentiram mais fortalecidas com 
as ações conjuntas que foram planejadas, principal-
mente na cobrança diante do Congresso Nacional e 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência 
da República, de um novo texto para a Lei de Migra-
ção que seja adequado aos direitos humanos dos 
imigrantes” disse.

A indefinição do Projeto de Lei 5.655/09 que tra-
mita no Congresso preocupa as entidades. Temas 
como criminalização dos imigrantes, manutenção 
de atribuições à Polícia Federal e alguns paradig-
mas existentes no Estatuto do Estrangeiro de 1980 
(doutrina da segurança e do interesse nacional) que 
permanecem no PL são pontos que ainda chamam 
a atenção das instituições, especialmente uma pos-
sível opção de migração seletiva (modelo dos EUA 
e da União Europeia) e situações de discriminação 
decorrentes. “Estas visões não podem prevalecer 
sobre a defesa de direitos dos imigrantes e suas fa-
mílias e sua integração na sociedade” – foi dito na 
reunião.

Diálogo com o Congresso e com o Governo Federal

O posicionamento do Fórum Social pela Integração 

e Direitos Humanos dos 
Migrantes no Brasil é de 
que todo o Projeto de 
Lei precisa ser revisto e 
que o substitutivo seja 
feito com participação 
social e em diálogo com 
os grupos organizados, 
especialmente as en-
tidades que compõe o 
Fórum. Em 2012, o Go-
verno Federal delegou 
a Secretaria de Assun-
tos Estratégicos da Pre-
sidência da República a 
tarefa de estudar o PL 
5.655 e apontar altera-
ções relevantes no texto 
da futura lei.

Paulo Illes, diretor-executivo do CDHIC e coorde-
nador internacional da articulação sul-americana 
Espaço Sem Fronteiras afirmou que o Fórum pre-
tende se reunir com deputados das Comissões de 
Relações Exteriores e Direitos Humanos e Minorias. 
“Vamos cobrar coerência no conteúdo do PL, em 
respeito aos direitos humanos e acesso dos imi-
grantes a uma cidadania integral, que lhes garanta 
direito a educação, saúde, trabalho decente, ren-
da, cultura, moradia digna e toda gama de direitos 
historicamente conquistados pelos movimentos 
sociais nacionais e internacionais” salientou. Ru-
ben Pezo, chileno, membro da Associação Salva-
dor Aliende enfatizou: “moro há mais de 30 anos 
no Brasil e nós imigrantes, defendemos o direito ao 
voto, sem o qual nosso podemos participar da po-
lítica!”.

Histórico:  O Fórum é uma articulação existente 
desde 2011, composta por dezenas de entidades, 
movimentos, centrais sindicais, projetos de exten-
são universitária e associações de imigrantes que 
atuam em defesa dos direitos humanos dos imi-
grantes. Já realizou várias ações em torno de polí-
ticas migratórias como a publicação do “Manifesto 
em Defesa de Uma Nova Lei de Migração Pautada 
nos Direitos Humanos”.  Um trecho do referido Ma-
nifesto diz “o Fórum defende que a aprovação de 
uma Nova Lei de Migração, também apontará a um 
debate em torno da aprovação de uma amplia Polí-
tica Nacional de Migração, bem como a necessária 
e urgente ratificação da Convenção Internacional 
sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalha-
dores Migrantes e dos Membros das suas Famílias 
(ONU, 1990) e ainda uma Emenda Constitucional 
que garanta os direitos humanos, sociais e políticos 
dos imigrantes.”

Foi lançado pela Prefeitura de Ame-
ricana/SP o projeto Amigos Latinos, 
que mapeará a situação dos imi-
grantes da América Latina na cida-
de de Americana. A intenção é ter 
um panorama da situação atual dos 
cidadãos oriundos especialmente 
dos países como Bolívia, Chile e Pa-
raguai. Técnicos das secretarias de 
Cidadania e Movimentos Sociais, 
de Ação Social e Desenvolvimento 
Humano, de Relações do Trabalho 
e de Saúde trabalharão em conjun-
to no programa para identificar em 
quais condições vivem os latinos. O 
trabalho de mapeamento de imi-
grantes latinos será conduzido pela 
Secretaria de Cidadania e Movimen-
tos Sociais. Serão realizadas visitas 
“in loco” em pontos já identifica-
dos pela Prefeitura, que produzirá 
relatório com todas as informações 
obtidas em questionário feito por 
técnicos. “Vamos enquadrar nos 
programas sociais e de saúde. Auxi-
liaremos também na regularização e 
na busca por empregos. Enfim, ire-
mos também combater a exploração 
e faremos um censo da imigração 
latino-americana”, frisou o prefeito 
Diego de Nadai. A intenção é criar o 
cadastro e incluir todos os imigran-
tes nos diversos programas das se-
cretarias de Ação Social e de Saúde. 
Os desempregados serão convida-
dos pela Secretaria de Relações do 
Trabalho para participar de cursos 
de qualificação profissional.

Saúde Pública: cerca de 300 boli-
vianos já procuraram algum tipo de 
atendimento ligado à área da saú-
de. O levantamento foi feito pela 
Secretaria de Saúde, que apontou 
também quase 90 famílias da Bolívia 
no cadastro SUS. Após todo o auxilio 
dentro dos programas da Prefeitura 
de Americana, os imigrantes serão 
encaminhados para a regularização 
no país. O Programa “Amigos Lati-
nos” visa a criação de um grupo de 
trabalho intersetorial para identifi-
car e cadastrar imigrantes latinos. 
Será constituído por representantes 
da Secretaria de Saúde, Secretaria 
de Relações do Trabalho, Secretaria 
de Ação Social e Secretaria de Cida-
dania e Movimentos Sociais.

Este é um exemplo de iniciativa a 
partir do poder público, em torno 
da questão migratória, que pode fa-
vorecer o diagnóstico e a implanta-
ção de políticas públicas.

Fonte: 
www.portalnovidade.com.br

Prefeitura de Americana 
vai mapear situação de 
imigrantes latinosFórum busca incidir em Projeto de Lei Federal 

e Emenda Constitucional por direito ao voto
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Um impasse jurídico e burocrático está prejudican-
do o acesso de milhares de crianças e adolescen-
tes imigrantes à regularização migratória em todo 
país. O Departamento de Polícia Federal exige a 
presença de ambos os genitores no momento de 
solicitação da regularização migratória (concessão 
da residência definitiva). Na falta de um desses (pai 
ou mãe), dada a escassez de informações sobre sua 
localização ou registros com apenas um genitor de-
clarado, é exigido também o ingresso de uma Ação 
Judicial na Vara de Família da Justiça Estadual ou a 
obtenção de documento formal junto aos pais. Po-
rém, esses procedimentos eram prejudicados pelo 
difícil acesso em zonas carentes de países como a 
Bolívia, Paraguai ou Peru, de onde provém a maio-
ria dos pedidos.

Entre 2011 e 2012, o Centro de Direitos Humanos 
e Cidadania do Imigrante/CDHIC, instituição que 
atua com atendimento direto a imigrantes e formu-
lações de políticas públicas migratórias, passou a 
acompanhar casos de crianças e adolescentes, que 
desacompanhados de um dos genitores, tiveram 
seus pedidos aceitos normalmente junto à Polícia 
Federal. Porém, nos últimos meses, percebeu-se 
um retrocesso, já que agentes da Polícia Federal 
novamente passaram a recusar tais pedidos.

 Situação idêntica foi diagnosticada pela Defen-
soria Pública da União/DPU, em São Paulo, órgão 
que atende diariamente imigrantes com demandas 
jurídicas e que são desprovidos de recursos finan-
ceiros. A abundância de casos levou a DPU a apro-
var, em 26/10/2012 uma Recomendação número 
03/2011 - 5º of. Civ./SP - PAJ nº 2011/020-11508) 
dirigida ao Diretor Geral da Polícia Federal sobre a 
possibilidade de regularização migratória de crian-
ças e adolescentes vindos de países signatários do 
Acordo do Mercosul, Bolívia e Chile, acompanha-
dos apenas de um genitor.

No documento, assinado pelos Defensores Daniel 
Chiaretti e João Freitas de Castro Chavez, a DPU re-
comenda, textualmente:

“a expedição de orientação normativa para que 
a Polícia Federal dispense a exigência de ação de 
guarda, autorização de viagem ou suprimento de 
consentimento paterno ou materno para fins de 
concessão de residência temporária ou conversão 
dessa em permanente, pelo Acordo de Residência 
para Nacionais dos Estados-partes do Mercosul, Bo-
lívia e Chile, internalizado no direito brasileiro pelo 
Decreto nº 6.975/2009”.

A Polícia Federal  sustenta que "o  Acordo  sobre  
Residência  para  Nacionais  dos  Estados Partes  do  
MERCOSUL, Bolívia  e  Chile,  não  contém  disposi-
tivos  específicos  sobre  qual  o tratamento  a  ser  
aplicado  na  regularização  de  menores,  deixando  
que  a  norma  jurídica interna  de  cada  Estado  Par-
te  discipline  a  questão"  (fls.  17/18). “Partindo  da  
premissa  de que o Acordo contém lacuna quanto à 
regularização de menores, o  DPF  exige autoriza-
ção de ambos  os  genitores  ou autorização judicial  
para  concessão de  residência temporária ou  per-
manente  de  crianças  e  adolescentes  provenientes  
desses  países,  sem  abrir qualquer exceção.”

Após contato feito pela equipe do CDHIC, o DPF 
respondeu, em correio eletrônico enviado em 
14/02/2013, que manterá as exigências até que 
haja nova norma ou decisão uniforme. 

Também a Advocacia-Geral da União/AGU se posi-
cionou sobre a questão, com o Parecer Normativo 
nº 309/2012, emitido em  08 de outubro de 2012, 
assinado pela Procuradora Federal Tatiana Malta 
Vieira, onde expressa concordância com a DPU e 
aponta outras questões: 

“Caso  esse entendimento não  seja acolhido, por se 
considerar que  o Acordo contém   lacuna  quanto 
à  regularização de  menores,  conforme  sustenta  
o  DPF,  sugere-se que   esse  órgão  dispense  a  ne-
cessidade  de  autorização  de  ambos  os  genitores  
ou autorização judicial, no  mínimo  nas  seguintes  
hipóteses, em  analogia  ao disposto no art. 84 do  
ECA  e arts. 1, 6 e 7 da Resolução nº 131/2011 do 
CNJ:  (i) quando o outro genitor tiver  sido  suspenso 
ou  destituído do  poder familiar, devendo  o  inte-
ressado  comprovar a circunstância  por  meio  de  
certidão  de  nascimento  da  criança  ou  adolescen-

te devidamente  averbada;  (ii)  quando  a  criança  
ou  adolescente  estiver  em  companhia  do tutor  
judicialmente  nomeado;  e  (iii)  quando  houver  
autorização  do  tutor  judicialmente nomeado.”

No final do parecer, a AGU indica a possibilidade 
de uniformização de interpretação, a partir de pro-
vável pronunciamento do Ministro da Justiça: “Por 
fim,  tendo em  vista a divergência de entendimento 
entre a  DPU  e  o  DPF a  respeito do tema  anali-
sado,  e considerando seus reflexos internacionais, 
sugere-se que o  presente  parecer  seja  encaminha-
do  ao  Gabinete  do  Ministro  de  Estado,  a fim  de 
que fixe a interpretação a ser uniformemente segui-
da  por esses órgãos, a ser posteriormente transmi-
tida pela delegação brasileira  no foro adequado do 
Mercosul.”

Porém, ainda há por parte do Ministério da Justiça 
uma opinião pública sobre o problema, o que man-
tém o impasse. Enquanto isso, centenas de famílias 
migrantes continuam sem acesso de suas crianças 
ou adolescentes a um dos mais básicos direitos ci-
vis, a documentação regular.

Defensoria Pública e Advocacia Geral da União defendem regularização de crianças                      
imigrantes acompanhadas de um só genitor, mas Polícia Federal descumpre Recomendação.

Situação pode ser normalizada com posicionamento do Ministro da Justiça
Por Cleyton Wenseslau Borges

Debate internacional

A questão também passa por 
uma discussão de âmbito inter-
nacional. Em fevereiro de 2012, 
atendendo consulta da Corte 
Interamericana de Direitos Hu-
manos/Organização dos Estados 
Americanos, em processo ainda 
em andamento o CDHIC enviou 
um parecer sobre o tema no qual, 
entre outros aspectos, se destaca:

“O que era para ser uma medi-
da de proteção aos jovens imi-
grantes acaba por deixá-Ias, em 
muitas ocasiões, durante longos 
períodos em situação indocumen-
tada no país enquanto aguardam 
a tramitação da ação de guarda 
na Justiça brasileira", ou mesmo 
em situação indocumentada até 
atingir os 18 anos de idade, pela 
falta de possibilidade de acessar 
a Justiça. Isso porque a realidade 
trazida por imigrantes residentes 
no Brasil evidencia que muitos de-
les ingressam no país com tios, ir-
mãos mais velhos, avós, sozinhos 
ou com tão somente com um dos 
genitores pelos mais diversos mo-
tivos: óbito de um ou ambos os 
genitores, abandono, localização 
incerta dos mesmos, ou mesmo 
falta de condições de adequada 
convivência e proteção no país de 
origem.”

E ainda no mesmo parecer: “Acre-
ditamos ser este um exemplo da 
falta de articulação entre políti-
cas migratórias e políticas de pro-
teção de direitos da infância, da 
não aplicação do princípio da ra-
zoabilidade a reger a legislação, 
as políticas públicas e as práticas 

estatais que envolvam o exercício 
de direitos da infância e da ausên-
cia de procedimentos adequados 
para identificar as diferentes situ-
ações de risco que enfrentam jo-
vens imigrantes, sob o enfoque de 
proteção integral dos direitos de 
meninos e meninas, trazidos pe-
los Estados signatários do pedido. 
Não seria o caso de trabalhar em 
conjunto com os Estados emisso-
res de grande número de imigran-
tes ao Brasil no sentido de infor-
mar aos futuros emigrantes ou 
seus responsáveis, ainda no país 
de origem, o rol de documentos 
necessários para a regularização 
no país de destino?”

Por um lado, há argumentações 
de que crianças e adolescentes 
necessitam de especial proteção 
quanto a possibilidade de adoção 
ilegal, rapto, sequestro ou serem 
vítimas de tráfico de pessoas. Es-
tes motivos justificariam a rigidez 
da regra para documentação com 
a presença de ambos os genito-
res.

Porém, nota-se outras realida-
des na configuração das famílias 
de migrantes, em sintonia com 
as transformações recentes na 
sociedade, independente de ser 
uma família brasileira ou de outro 
país. É cada vez maior a repre-
sentação dos novos formatos de 
famílias, por exemplo, formadas 
por mães e filhos, somente pai e 
filhos, somente irmãos, pais di-
vorciados, residentes em países 
distantes ou que não possui mais 
contatos, por diversos motivos! A 
dinâmica familiar evoluiu, assim 
como devem evoluir as normas 

jurídicas e a interpretação que te-
mos sobre elas. Nesse contexto, 
deve considerar também a difi-
culdade de acesso formal ao Judi-
ciário, um obstáculo para a popu-
lação pobre, seja ela brasileira ou 
migrante.
Em notícia publicada no site da 
Defensoria da União os defenso-
res públicos federais Daniel Chia-
retti e João Freitas de Castro Cha-
ves, comentam o problema: “A 
exigência de concessão de guarda 
ao genitor é absurda, pois esse já 
a detém como decorrência do po-
der familiar. Nenhum dispositivo 
dos acordos de residência cele-
brados com o Mercosul e Estados 
Associados vincula a residência 
das crianças e adolescentes a 
essa providência”, afirmou Daniel 
Chiaretti. “O entendimento da Po-
lícia Federal foi, durante mais de 
um ano, combatido pela DPU/SP 
por ser um óbice à regularização 
migratória de centenas de pesso-
as somente em São Paulo, aumen-
tando a vulnerabilidade desse 
grupo social”, disse João Chaves.

Enquanto o Ministério da Justiça 
não se pronuncia, o CDHIC pro-
pôs juntamente com as entida-
des e movimentos que compõe 
o Fórum Social pela Integração e 
Direitos Humanos dos Migrantes 
no Brasil, que se realize reunião 
(ainda sem data definida), com 
participação de todos os setores 
envolvidos, bem como da Secre-
taria Municipal de Direitos Hu-
manos e Cidadania de São Paulo, 
visando uma solução rápida e que 
assegure direitos aos meninos e 
meninas migrantes. 
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Um novo Projeto começou a ser desenvolvido pelo 
CDHIC: trata-se do Disk 0800-770-9242 cujo obje-
tivo é atender e dar encaminhamentos jurídicos 
e sociais a relatos de imigrantes de quaisquer na-
cionalidades, que queiram denunciar situações de 
discriminação e/ou condições de trabalho análogas 
à escravidão. Os relatos podem ser feitos via telefo-
ne, preservado o anonimato, ou com identificação 
(a critério do imigrante), ou por meio de atendi-
mento agendado.

São objetivos específicos do Projeto: fornecer 
orientações diversas a outros casos pelos imigran-
tes; contribuir com melhores condições de vida e 
dignidade aos trabalhadores imigrantes dentro da 
cadeia produtiva da confecção, área têxtil e ou-
tros setores de trabalho de atuação a população 

imigrante; incentivar a regularização migratória e 
trabalhista de trabalhadores imigrantes e acionar 
os poderes públicos e órgãos tais como Ministério 
Público do Trabalho, Defensorias Públicas, Delega-
cias de crimes raciais e redes sociais de proteção de 
direitos humanos para dar atenção a situações es-
pecíficas, acolher denúncias e formular alternativas 
de enfrentamento prevenção de casos abrangidos 
por este Projeto.

Sabemos que nos últimos anos com aumento da in-
formalidade do trabalho no Brasil, aumentou tam-
bém a exploração de trabalhadores imigrantes em 
situação migratória irregular. Esta situação torna 
imigrantes vulneráveis à exploração de seu trabalho 
que de acordo ao Ministério do Trabalho e Emprego 
se equiparam ao trabalho escravo.

Nesse contexto, a equipe multidisciplinar do CDHIC 
desenvolve uma série de atividades na defesa e ga-
rantia dos direitos humanos e sociais da população 
imigrante no Brasil. O que percebemos é que as 
denúncias de exploração do trabalho são efetuadas 
após a vítima ter conseguido  sair da situação explo-
ração o que dificulta a punição de seu explorador 
e mesmo o ressarcimento pelo tempo de trabalho 
em condições análogas ao trabalho escravo. Nesse 
sentido, a criação de um mecanismo de denúncia 
anônima e gratuita possibilita um canal para a co-
municação segura, em que a vítima terá as infor-
mações e orientações do CDHIC, assim como o en-
caminhamento da denúncia se este for o desejo do 
trabalhador. 

Disk 0800 visa combater discriminação e 
situações de trabalho análogas à escravidão

Nova equipe do CDHIC
No dia 31 de Janeiro 
de 2013 aconteceu a 
assembleia geral da 
diretoria do CDHIC, 
na qual o compa-
nheiro Luiz Bassegio 
foi reeleito Presi-
dente da instituição. 
Bassegio é uma re-
ferência no Brasil e 
na América Latina na 
área de migração e 
movimentos popula-
res, com mais de 30 
anos de militância, 
entre outras lutas, 
no Grito dos Exclu-
ídos, Programa Jus-

tiça Econômica, Movimento em Defesa dos Direitos Sociais, 
Grito Continental e Fórum Social Mundial de Migração.  A ins-
tituição conta com uma equipe ampliada para a execução de 
suas atividades e continua agindo de forma multidisciplinar, 
buscando interagir os diversos saberes e conhecimentos nos 
departamentos (Jurídico, Serviço Social, Relações Internacio-
nais, Administrativo e Cultural). 

Composição da Diretoria e Equipe Executiva do 
CDHIC:

Presidente: Luiz Bassegio; Vice- Presidente: Daniel Colque An-
drade;  1° Tesoureira: Lorena Georgina Mellado Bernuy, 2° Te-
soureira: Luciane Udovic; 1° Secretario: Luiz Vasquez Mamani; 
2° Secretario: Dionisio Espinoza Mamani.

A equipe executiva conta com o Secretário e Diretor Exe-
cutivo Paulo Illes, Diretor Cultural:  Guilhermo Guerra Castro; 
Diretora Administrativa e Produtora Cultural: Tania Rocio Ber-
nuy Illes; Coordenador do Departamento Jurídico: Cleyton 
Wenceslau Borges; Assessora de Relações Internacionais e 
Projetos: María del Rocío Lobo Machín; Assistente Social: 
Camila Canfora Puccini; Atendimento Bilíngue:  Franklin Ma-
mani e Wilbert Rivas Peña; Arquitetura de Sistemas e TI: Eng. 
Carlos José Fernandez Porto; Estagiária: Yasmin Felicia Mussi 
de Moura e Auxiliar de Serviços Gerais: Eliana de Araujo Tel-
les. Boa sorte a todos e todas no árduo e valoroso trabalho 
em defesa dos direitos dos imigrantes!

El Centro de Derechos Hu-
manos y Ciudadanía del In-
migrante -  CDHIC inició las 
actividades en su Telecentro, 
que funciona en la sede de la 
entidad. El acceso es gratuito 
y abierto al público en gene-
ral, de lunes a viernes de 10 a 
18h y los sábados de 9 a 19h.

Los Telecentros se crearon 
durante el mandato de la 
alcaldesa Marta Suplicy. Ac-
tualmente están en funcio-
namiento 466 unidades en to-
das las regiones de la ciudad. 
El Telecentro/CDHIC ofrece a 
la población el acceso gratui-
to a internet, además de cur-
sos de capacitación, talleres 
y entretenimiento cultural. 
Entre otras actividades, es 
posible pedir cita en la Policia 
Federal, Poupatempo, Minis-
terio del Trabajo, imprimir do-
cumentos personales, realizar 
trabajos escolares, revisar e-
-mails, navegar en las redes 
sociales (Facebook, Orkut, 
Twitter), crear y enviar currí-
culums.

Para utilizar los ordenadores 
del Telecentro/CDHIC o inscri-
birse en los cursos y talleres 
ofrecidos por el programa de 
Inclusión Digital, basta acer-
carse a la sede, tener más 
de 7 años y presentar un do-
cumento de identidad (pue-
de ser RNE o protocolo) y un 
comprobante de residencia.

Curso de Portugués y 
Formación Política 

Desde el inicio de este año 
aquello que resonaba por el 
espacio del CDHIC durante las 
tardes de sábado era el soni-
do de palabras pronunciadas 
en portugués por un grupo de 
inmigrantes provenientes de 
diferentes lugares de América 
Latina y del mundo: sucede 
que, además de los servicios 
prestados a la comunidad mi-
grante residente en São Paulo 
a lo largo de la semana, espe-
cíficamente durante los sába-
dos el CDHIC abre sus puertas 
como un espacio dedicado al 
aprendizaje del idioma oficial 
brasileño, la lengua portu-
guesa. El curso está pensado 
para personas que pretenden 
conocer y practicar el idioma 
portugués, buscando desar-
rollar progresivamente las 
habilidades de conversación, 
lectura y escritura. Para ello, 
se constituyó, como una pri-
mera etapa de este proceso 
de aprendizaje, un módulo 
básico con una duración de 
30 horas. 

Cabe recordar que el curso de 
portugués del CDHIC está in-
tegrado también en una pers-
pectiva de Formación Política 
para los Inmigrantes. De esta 
forma, contenidos relevantes 
desde el punto de vista polí-
tico y social para este público, 

son abordados en algunos de 
los textos utilizados durante 
las clases y, además de eso, 
una parte del tiempo está re-
servado para la visita de per-
sonas invitadas para exponer 
y discutir sobre temas rele-
vantes en estas esferas, como 
por ejemplo, la cuestión del 
Estatuto del Inmigrante, re-
cientemente abordado.

Los interesados pueden acer-
carse a la sede del CDHIC – 
Centro de Derechos Humanos 
y Ciudadanía del Inmigrante 
en la calle Bernardo Maga-
lhães 203 -  Tatuapé (local del 
curso) y rellenar una Ficha 
de Inscripción. El curso está 
dirigido a personas que pre-
tenden conocer y practicar 
el portugués, principalmente 
redacción, lectura (instru-
mental) y conversación, que 
permitan al inmigrante abrir 
nuevas puertas en su vida 
profesional. Durante el curso 
también son ofrecidas confe-
rencias sobre temas de For-
mación Política, tales como 
textos sobre Derechos, Ciuda-
danía, Movimientos Sociales 
y otros temas de actualidad 
en América Latina, Mercosur,  
además de talleres sobre His-
toria de Brasil, con profeso-
res/as voluntarios/as.

Informaciones por el  teléfo-
no (11) 2384-2275.

Cursos de Informática y 
Portugues/Formación Política
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O Centro de Direitos Humanos e Ci-
dadania do Imigrante/CDHIC, a As-
sociação Latino Americana de Arte e 
Cultura Andina/ALAC e o Consulado 
Geral do Peru em São Paulo convidam 
para a “2ª. Festa Cultural de Carnaval 
Andino YUNSA 2013” que será reali-
zada no dia 7 
de abril, das 
10h às 20h, no 
Parque do Be-
lém, localiza-
do na Avenida 
Celso Garcia, 
2231, bairro 
Mooca, em 
São Paulo.

O termo YUNSA significa: “Cor-
tamonte”, ou seja, derrubar a 
árvore para colher os frutos, é 
uma apologia a Mãe-Terra que 
todo nos dá. Tradicionalmente 
se realiza principalmente nas 
regiões de APURIMAC, HUAN-
CAYO, CAJAMARCA, Cuzco e 
em todo PERU, segundo Mi-
guel Angel Mautino Figueroa, 
Presidente da Associação La-
tino Americana de Arte e Cul-

tura Andina, também destacou a im-
portância da preservação das culturas 
de raízes andinas para sua valorização 
e não esquecimento nas novas gera-
ções.
Um dos princípios básicos do CDHIC 

é a valorização da 
diversidade cul-
tural, promoven-
do uma melhor 
compreensão do 
outro e favore-
cendo a multipli-
cidade de valores. 
Nesse sentido, 
busca promover 
e apoiar eventos 

culturais que possibilitem a visibili-
dade e divulgação das questões que 
permeiam a vida dos imigrantes, bem 
como a sensibilização dos brasileiros 
para a riqueza e diversidade cultural 

da comunidade andina e peruana.

Os peruanos estão entre os imigran-
tes com maior presença atualmente 
em São Paulo, juntamente com pa-
raguaios e bolivianos. Existem de-
mandas políticas como a destinação 
de uma Praça Pública para exposição 
permanente de artesanato e culinária 
peruana (uma das mais conceituadas 
do mundo) e a inclusão da Yunsa no 
calendário oficial de eventos culturais 
do município.

YUNSA: São Paulo terá a 2ª. Festa Cultural de Carnaval Andino, dia 7 
de abril, no Parque do Belém

Mais de 30 mil pessoas, a grande 
maioria bolivianos, esteve presente 
na Feira de Alasita realizada no dia 24 
de janeiro na Rua José de Alencar, a 
duas quadras da Rua Coimbra, bairro 
do Brás, local conhecido pela enor-
me concentração de imigrantes boli-
vianos. Alasita é uma feira artesanal 
tradicional de La Paz, Bolívia, come-
morada sempre ao meio-dia do dia 24 
de janeiro, cuja característica é a aqui-
sição de miniaturas com a finalidade 
de que as mesmas, durante o ano, se 
convertam em realidade graças ao 
Deus da Abundância, o El Ekeko. A 
Feira acontece em São Paulo desde 
1999, e no ano passado recebeu cer-
ca de 15 mil pessoas. Além do ritual 
de benção das Alasitas (bens mate-
riais em miniaturas que simbolizam o 
desejo de ascensão) realizada por um 
sacerdote ou um Yatiri (tipo de feiti-
ceiro), os participante tiveram acesso 
a dezenas de barracas com artesanato 
e culinária boliviana, durante todo o 
dia.

Paulo Illes, do Centro de Direitos Hu-
manos e Cidadania do Imigrante – 
CDHIC explicou que nos últimos anos 
a Feira foi reprimida pelo poder pú-
blico municipal, que tentou impedi-
-la, negando a autorização formal. 
“No ano passado a Alasita ocorreu 
em clima de perseguição por parte de 
agentes da subprefeitura e violência 
contra os participantes. Já esse ano, 
o subprefeito da Mooca, Francisco 
Ricardo e a Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos e Cidadania, com 
a equipe do Secretário Rogério Sottili 
realizaram várias reuniões com as en-
tidades. 

Em outros dois bairros paulistanos 
(Vila Guilherme e Penha) também 
ocorreram a Feira de Alasita. Ambas 
reuniram milhares de pessoas, o que 
mostra a sua tradição entre os imi-
grantes bolivianos que vivem em São 
Paulo, cuja maioria são originários da 
Província de La Paz.

Presença do Secretário de Direitos 
Humanos e do Subprefeito

A Secretaria Municipal de Direitos Hu-
manos e Cidadania, da gestão de Fer-

nando Haddad, e a Subprefeitura da 
Mooca apoiaram o evento. O subpre-
feito interino Acássio Pelaquin esteve 
na Feira logo de manhã e manifestou 
a intenção de incluir a data no calen-
dário oficial de eventos da cidade de 
São Paulo. A regularização da Feira 
Boliviana da Rua Coimbra, que acon-
tece todos os sábados, foi um tema 
presente.

Também presente na Feira, acompa-
nhado de sua assessoria, o Secretá-
rio Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania Rogério Sotilli fez questão 
de andar pelas barracas e conversar 
pessoalmente com os organizadores 
da Feira “Os direitos dos bolivianos e 
de todos os imigrantes está entre as 

prioridades na nossa secretaria. “É 
emocionante participar de uma Fei-
ra, onde se expressa culturalmente e 
economicamente o que vem de um 
país tão querido como a Bolívia.  Eu 
gostaria que outros brasileiros vives-
sem esse momento como eu estou 
vivendo”, afirmou o Secretário.

Outras autoridades como o Coorde-
nador Municipal de Juventude Gabriel 
Medina, o sempre deputado Federal 
Sr. Carlos Zarattini, Ribamar Dantas 
do Conselho Nacional de Migração e 
o Padre Erly estiveram na Feira, que 
teve apresentações do Grupo San-
dany e da cantora Nardy Cinthia Bar-
ron Siakar, ex – vocalista do Grupo Fe-
minino Bolívia.

FEIRA DE ALASITA NA REGIÃO DA RUA COIMBRA REUNE 30 MIL BOLIVIANOS  




