
CONEXIÓN
MIGRANTE
La voz del pueblo en movimiento

EDIÇÃO NACIONAL, DEZEMBRO  2012
AÑO 3, NUMERO 15

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Novo Prefeito de SP assume compromisso com a Política 
Municipal de Migração P.-6 e 7

Defensoria e 
Advocacia

Geral da União 
defendem

direito de crianças 
imigrantes

Recomendação à Polí-
cia Federal permite re-
gularização de crianças 
e adolescentes acom-
panhados de um só ge-
nitor P.-4

Delegação contou com latinos, europeus e 
africanos P.-5

Inscrições serão feitas na sede do CDHIC  P.-9

O curso de idioma Português e Formação Política terá início no 
próximo mês de janeiro, na sede do Centro de Direitos Huma-
nos e Cidadania do Imigrante. P.-10

Imigrantes participam da Cúpula 
Social do Mercosul em Brasília

Curso de Português & Formação 
Política para imigrantes

Aqui Vivo, Aqui Voto
Imigrantes reivindicam participação nas elei-
ções brasileiras P.-2

Telecentro tem novas turmas em 2013



 DESTAQUE
2 CONEXIÓN MIGRANTE EDIÇÃO NACIONAL, DEZEMBRO DE 2012 

CONEXIÓN
MIGRANTE
El periodico del pueblo en movimiento

Dezembro de 2012 - año 3, número 15

Coordenación General: Paulo Illes
Coordinación de Edición: Cleyton W. Borges
Periodista Responsable: Jorge Mondaca Plaza
Impresión: Mar Mar Gráfica e Editora
Distribución y Circulación: CDHIC
Diagramación y Edición: Wilbert Rivas Peña

Colaborarón en esta Edición:
Bolivia Cultural, Educar Para o Mundo, Lucia Ses-
tokas, Camila baraldi, Patricia Gainza, Bianca Ca-
rolina Pereira da Silva.

Consejo Editorial:
Alexandre Bento-Asesor de relaciones Internacio-
-nales de la Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Daniel Colque Andrade - Comunidad Boliviana.
Denise Cogo - Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (Departamento de Antropología).
Luiz Bassegio- Presidente del Centro de Direitos 
Humanos y Ciudadania del Inmigrante y Secretario--

-executivo del Grito de los Excluídos Continental.
Magaly Yessica Soto-Comunidad Peruana.
Marcos Herminio Canaviri-Asociación BOL-BRA.
Oriana Jara - ONG Presencia de América Latina.
Paulo Sérgio de Almeida - Presidente del Consejo 
Nacional de Migración.
Gustavo Garcia - UGT
Tania Rocio Bernuy Illes -Asociación Latino 
Americana de Arte y Cultura Andina.
Tatiana Chang Waldman - Universidad de São 
Paulo - USP
Veronica Aravena -Académia de la Universidade 
Metodista de São Paulo.

Veronica Quispe: Comunidad boliviana

Conexión Migrante es una Publicación del 
Centro de Derechos Humanos y Ciudadania 
del Imigrante

Para anunciar: conexionmigrante@gmail.com

Los artículos firmados son de responsabilidad de 
sus autores. Al reproducir, favor solicitar autoriza-
ción y mencionar la fuente.

www.cdhic.org.br

EDITORIAL
            É com prazer que apresentamos a 15ª edi-
ção do jornal Conexión Migrante, a última do ano, 
na qual fazemos um balanço das atividades, lutas e 
conquistas.   
 O início do ano foi marcado pelo lança-
mento do Informe sobre a Legislação Migratória e 
a Realidade dos Imigrantes no Brasil, pautando a 
realidade da legislação brasileira sobre migrações.  
Tendo em vista, por exemplo, a problematização 
do atual impedimento aos imigrantes do acesso ao 
voto, o CDHIC realizou a Votação Simbólica dos Imi-
grantes, referente à votação para prefeito da cida-
de de São Paulo, da qual participaram centenas de 
imigrantes.  Também, o Seminário Por uma Política 
Municipal de Migração em Defesa da Vida e Digni-
dade dos Trabalhadores Imigrantes e suas Famílias, 
realizado no dia 18 de dezembro do ano presente, 
aborda o assunto da relevância das políticas migra-
tórias no âmbito municipal para o cumprimento 
efetivo dos direitos da população imigrante.
 É de extrema relevância a constante arti-
culação dos movimentos sociais na defesa dos di-
reitos dos imigrantes. Nesse sentido, a formação do 
Fórum Social pelos Direitos Humanos e Integração 
dos Imigrantes no Brasil mostrou-se não só neces-
sária mas bem-vinda, reunindo mais de 25 organi-
zações. O FSDHIIBr busca criar um movimento or-
ganizado de participação e incidência nas políticas 
públicas, de forma a tensionar as ações governa-
mentais, pautando sempre a defesa do imigrante. 
Também foram muito importante a realização da 
YUNSA juntamente á comunidade peruana e a ALA-
SITAS juntamente com a comunidade boliviana, ini-
ciativas coroadas com a criação do Departamento 
de Cultura, que a partir de 2013 buscará dar maior 
visibilidade à vida cultural e a integração das comu-
nidades. 
 No âmbito internacional destacamos a 
participação no V Fórum Social Mundial de Migra-
ções, que ocorreu no final de novembro. Evento 
que questionou a adoção de políticas migratórias 
seletivas por alguns governos, reforçando compor-
tamentos discriminatórios e, muitas vezes, xenofó-
bicos. Foi pautada intensamente a necessidade de 
construir e reforçar o reconhecimento do imigrante 
como sujeito de direitos, entendendo a integração 
social, a livre circulação e a cooperação como fun-
damentais para o desenvolvimento e diminuição 
das assimetrias. No mesmo sentido, a Cúpula So-
cial do Mercosul de 2012 foi a primeira a pautar o 
direito ao voto como um direito essencial a ser con-
quistado, levando à defesa da cidadania universal 
dos imigrantes que residem no MERCOSUL, vindos 
inclusive de outros continentes.
 O foco do programa “Brasil de Braços 
Abertos”, iniciado recentemente pela Presiden-
ta Dilma Rousseff, propõe a revisão da legislação 
migratória vigente em nível federal. É, então, ne-
cessário colocar em pauta a crítica à adoção de po-
líticas migratórias baseadas em práticas seletivas 
de migração, ajustada de acordo com o interesse 
de atração de “mão de obra especializada de alta 
qualificação”. Nesse sentido, faz-se ainda mais re-
levante a construção de políticas migratórias em 
nível municipal condizentes com os princípios dos 
direitos humanos do imigrante, de forma a garantir 
a nível local o cumprimento dos direitos, assegu-
rando também a inserção social da população imi-
grante.
 Nesta edição agradecemos de manei-
ra especial o apoio  recebido da FES - Funda-
ção Friedrich Ebert.  

 Uma tarde de sol com mui-
ta gente passando pela região da 
rua Coimbra (Brás) e um ato públi-
co chamou a atenção de milhares 
de pessoas que moram e traba-
lham por ali: uma barraca, caixas 
de som, faixas, palavras de ordem, 
urnas e cédulas com os nomes dos 
12 candidatos a prefeito de São 
Paulo: era a “Votação Simbólica 
dos Imigrantes”, uma manifestação 
organizada por entidades e grupos 
culturais que atuam em defesa de 
direitos dos imigrantes. O grupo 
também colheu um abaixo-assina-
do. Durante o ato, foram distribuí-
dos aproximadamente 10 mil pan-
fletos aos comerciantes, feirantes e 
trabalhadores em geral, brasileiros 
e imigrantes. A rua Coimbra é co-
nhecida por acolher grande con-
centração de bolivianos.
 Um dos objetivos do ato 
foi chamar a atenção da socieda-
de para a necessidade de políticas 
públicas próprias para os imigran-
tes. Somente em São Paulo cerca 
de 300 mil pessoas não participam 
da eleição, pois há uma vedação na 

Constituição. A falta de visibilida-
de dos imigrantes foi amplamente 
apontada como obstáculo para a 
sua cidadania.
 “Somos trabajadoras/es 
que salimos de nuestros países 
estamos ayudando para el creci-
miento económico de este país con 
nuestra fuerza de trabajo, pedimos 
el derecho de participar en la vida 
política! AQUÍ VIVO, AQUÍ VOTO!” 
falou a jovem migrante Maria 
Quiñonez, do Juventude Sem Fron-
teiras.
 Participaram da votação 
pessoas originárias de países su-
lamericanos como Equador, Chile, 
Uruguai, Bolívia, Peru, Paraguai, 
Argentina e Colômbia. Também 
participaram pessoas originárias 
de países como Itália, Espanha, 
Guiné-Bissau, Cuba e El Salvador.
 Atualmente, pela Consti-
tuição Federal, brasileiros natos e 
naturalizados podem votar.
 Cleyton Borges, do CDHIC, 
disse que as organizações preten-
dem levar ao Congresso Nacional 
e à Presidência da República, logo 

após as eleições de 2012, uma rei-
vindicação para que uma audiência 
pública retome o tema juntamente 
com a discussão da nova Lei de Mi-
grações, que tramita desde 2009. 
”Em 2013 o país tem condição de 
avançar na garantia dos direitos 
políticos dos imigrantes, e, a exem-
plo de outros países da América do 
Sul, possibilitar que nas próximas 
eleições quase 2 milhões de pesso-
as hoje excluídas, possam partici-
par ativamente do pleito” disse.
 Fernando Haddad (PT) foi 
o mais votado na eleição simbólica, 
com 41% dos votos. Em segundo 
lugar ficou Celso Russomano (PRB) 
com 17%. Gabriel Chalita (PMDB) 
foi o terceiro com 13%, seguido de 
José Serra (PSDB) com 12%, Pauli-
nho da Força (PDT) com 5% e Ana 
Luiza (PSTU) com 4%. Os demais 
tiveram menos de 2% dos votos. 
 Via internet, as entidades 
receberam manifestações de apoio 
e solidariedade, inclusive do Mé-
xico, onde também recentemente 
foi realizada um ato similar.

Em ato político realizado em Novembro, imigrantes 
protestaram por participação nas eleições brasileiras
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 O direito ao voto é uma das principais rei-
vindicações dos imigrantes que vivem no Brasil. 
Há diversas razões para isso. Porque o voto é um 
importante instrumento de participação cidadã, 
um meio de fazer visíveis aos governantes as suas 
necessidades e efetivar os seus direitos. E também 
porque o Brasil faz parte de uma minoria de países 
que nega totalmente aos imigrantes este direito.
 Discute-se na Câmara dos Deputados um 
projeto de lei para substituir o atual Estatuto do Es-
trangeiro, legislação aprovada durante a ditadura. A 
proibição do voto dos imigrantes, no entanto, não 
é determinada pelo Estatuto do Estrangeiro e sim 
pela Constituição Federal de 1988, conhecida como 
Constituição Cidadã, instrumento e símbolo do re-
torno da democracia no Brasil.
 A Constituição Cidadã, no entanto, nega ci-
dadania a uma parcela significativa e crescente da 
população que vive no Brasil: os imigrantes. Para 
mudar essa realidade é necessária a aprovação de 
uma Emenda à Constituição. Diversas propostas 
nesse sentido foram apresentadas no Congresso, 
mas nenhuma foi aprovada. Atualmente tramita 
uma nova proposta no Senado Federal, a PEC n. 
25 de 2012, de autoria do Senador Aloysio Nunes. 
Caso seja aprovada, a Constituição será modifica-
da, particularmente seu artigo 14, para permitir 
que os imigrantes votem nas eleições municipais e 

também possam se candidatar nestas mesmas elei-
ções, desde que possuam a residência permanente 
no Brasil. 
 A redação do artigo 14, caso a PEC em tra-
mitação no Congresso seja aprovada, será a seguin-
te: art. 14, §1º - O alistamento eleitoral e o voto 
são: II – facultativos para: d) os estrangeiros com re-
sidência permanente no País, para fins de participa-
ção nas eleições municipais, na forma da lei; e art. 
14, §3º - São condições de elegibilidade na forma 
da lei: I – a nacionalidade brasileira, salvo para as 
eleições municipais, às quais podem concorrer os 
estrangeiros com residência permanente no País.
Proposta em maio deste ano, ainda espera a desig-
nação de relator na Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania do Senado. Conforme o artigo 60 da 
Constituição, esta proposta deve ser aprovada em 
dois turnos (duas votações) tanto no Senado Fede-
ral quanto na Câmara dos Deputados. Além disso, 
para a aprovação precisa de um número maior de 
votos, 3/5 do total.
 Trata-se de um caminho mais longo e com 
maiores exigências para a aprovação, mas absolu-
tamente possível. É interessante notar que além de 
o direito ao voto para os imigrantes já ser reconhe-
cido em muitos países do mundo e em quase todos 
os vizinhos sul-americanos, o próprio Brasil permite 
o voto de imigrantes de uma nacionalidade, a por-

tuguesa. O tratamento preferencial aos portugue-
ses é histórico nas constituições brasileiras e na de 
1988 está previsto no artigo 12, $1º. O Tratado de 
Amizade, Cooperação e Consulta, entre a Repúbli-
ca Federativa do Brasil e a República Portuguesa, 
de 22 de abril de 2000, detalha esse tratamento e 
prevê a possibilidade de requisição do Estatuto de 
Igualdade, que inclui direitos políticos (nessa caso 
os direitos políticos no país de nacionalidade são 
suspensos – arts. 12 e 17).
 Os portugueses constituem o maior grupo 
de imigrantes no Brasil, cerca de 328.000 , segun-
do dados do Ministério da Justiça divulgados na 
imprensa. Destes, não se sabe quantos possuem 
o Estatuto de Igualdade, nem quantos possuem 
residência permanente. De todo modo, é um pre-
cedente importante, e ampliar o reconhecimento 
do direito ao voto aos demais imigrantes, cres-
centemente sul-americanos, está de acordo com 
o discurso de integração da América Latina e com 
a própria Constituição Federal que em seu art. 4º, 
parágrafo único prevê: “A República Federativa do 
Brasil buscará a integração econômica, política, so-
cial e cultural dos povos da América Latina, visando 
à formação de uma comunidade latino-americana 
de nações”.
* Camila Baraldi - Doutoranda no Instituto de Re-
lações Internacionais da USP. Bolsista Fapesp.

Voto dos imigrantes no Brasil: as mudanças legislativas necessárias Por Camila Baraldi*

 É a primeira vez que o Foro 
Social Mundial de Migrações aconte-
ce no continente asiático. Atualmente 
existem mais de 7,4 milhões de filipi-
nos vivendo em 170 países ao redor 
do mundo. Filipinas, sem dúvida é 
um dos maiores provedores de mão 
de obra, de homens e mulheres, para 
setores diversificados.No Brasil e na 
América do Sul eles estão, sobretudo 
nas embarcações, serviços mar aden-
tro.
 O país, que já foi 
denominado“Islas de Oro”, durante 
a colonização espanhola, tem dado 
uma contribuição importante para a 
reflexão sobre os direitos humanos 
de trabalhadores e trabalhadoras imi-
grantes ao redor do Globo.
 Foram os imigrantes filipinos, 
na Itália, os primeiros a se organizar 
contra a exploração num dia 18 de 
dezembro, data escolhida, posterior-
mente, pelas Nações Unidas para ce-
lebrar o Dia Mundial dos Imigrantes.

Olhares do Sul: Novo Paradigma Para 
as Migrações?

 O Foro Social Mundial de Mi-
grações apresentou denuncias e cons-
truiu um posicionamento político no 
âmbito da assembleia de movimentos 
sociais, definiu uma agenda global 
de luta, condenou o modelo de de-

senvolvimento, apontou alternativa, 
denunciou as constantes violações 
aos direitos humanos, mais também 
apontou, no contexto atual, um reco-
nhecimento aos esforços de países do 
sul do continente americano, como 
Argentina e Uruguai que adotaram 
normativas de migração, nas quais re-
conhecem o papel do imigrante como 
sujeito de direitos.
 Também o Brasil foi mencio-
nado, pois apesar de ainda possuir 
uma legislação focada na segurança 
nacional, tem adotado políticas de 
integração dos imigrantes e de não 
criminalização por sua condição mi-
gratória. Realidades que chamam 
atenção diante de um contexto de 
perda de direitos, inclusive para imi-
grantes permanentes no continente 
europeu, xenofobia, discriminação, 
prisões e deportações em massa.
 Estaríamos diante de um 
novo paradigma? Será esta visão que 
se tem desde outras partes do globo 
correta e até que ponto? São ques-
tões que tentamos responder num 
workshop realizado sobre Migração 
e Modelos Alternativos, juntamente 
com organizações de África, Europa, 
Ásia e América Latina.
 A reflexão apontou como 
marco o Tratado da UNASUL (União 
das Nações Sul-americanas), que a 
diferença de acordos anteriores parte 

de uma visão política da região, en-
tendendo a integração social, a livre 
circulação e a cooperação como fun-
damental para o desenvolvimento e 
diminuição das assimetrias. Ao mes-
mo tempo não se sobrepõe aos avan-
ços em direitos humanos, integração 
social e cidadania, conquistados no 
marco da Comunidade Andina de Na-
ções (CAN) e do Mercado Comum do 
Sul (MERCOSUL).
 No continental existe de fato 
uma efetivação dos direitos básicos, 
nas mesmas condições da cidadania 
de origem. No entanto, cabe chamar 
atenção sobre as novas estratégias 
rumo a uma politica migratória que 
aproveita o novo contexto internacio-
nal, onde as antigas políticas seletivas 
e de “branqueamento” se apresen-
tam dissimuladas nas novas propostas 
de políticas de imigração qualificada. 
Nesse sentido o Foro chamou atenção 
para que a sociedade civil esteja aler-
ta, organizada e mobilizada para não 
permitir qualquer retrocesso.
 No marco da construção glo-
bal do movimento, o Foro após ter 
passado por América Latina, Europa, 
Ásia, estará por primeira vez em 2014, 
no continente africano. A insipiente 
sociedade civil africana, especialmen-
te a sul-africana terão a oportunidade 
de continuar este processo construin-
do um perfil próprio durante os próxi-

mos dois anos.
 O atual contexto da imigração 
intra e extracontinental faz necessário 
um protagonismo da parte dos movi-
mentos sociais de imigrantes africa-
nos na busca de novas oportunidades 
e horizontes,dado o atropelo aos di-
reitos humanos que sofrem a popula-
ção africana em mobilidade.
 Nesse sentido, além de cons-
truir um processo novo é um exce-
lente momento para convergir com 
a longa experiência de resistência e 
construção dos movimentos sociais 
na América Latina e suas conquistas.
 Emerge, no entanto, a neces-
sidade de uma agenda propositiva 
que integre não somente as redes que 
já vem atuando no contexto do Foro 
Social Mundial de Migrações, mais 
também de uma abertura para a in-
serção de novos atores.
 Nesse sentido a Declaração 
de Manila ao colocarênfase na capaci-
dade de incidência aponta caminhos 
para um posicionamento político da 
sociedade civil, tanto no âmbito glo-
bal, como regional e local.
 A Declaração estará disponí-
vel no site http://spanish.wsfm2012.
org/  a partir de 30 de novembro, nas 
versões inglesas, espanholas e france-
sas.
*ambos da Articulação Sulamericana 
Espaço Sem Fronteiras – ESF

Experiência latino-americana apoiará o protagonismo africano: 
Próximo Fórum Social Mundial das Migrações será em Johanesburgo, em 2014.

Manila, 29 de novembro de 2012 - Por Paulo Illes e Patricia Gainza*



 POLÍTICA Y CIUDADANÍA
4 CONEXIÓN MIGRANTE EDIÇÃO NACIONAL, DEZEMBRO DE 2012 

 Uma luta encampada pelo CDHIC acaba 
de ganhar mais força. Após parecer normativo da 
Advocacia-Geral da União (AGU), o Departamento 
de Polícia Federal passou a cumprir recomendação 
formulada pela Defensoria Pública da União em São 
Paulo (DPU/SP) sobre os procedimentos de regula-
rização de crianças e adolescentes vindos de países 
signatários do Acordo de Residência para Nacionais 
dos Estados Partes do Mercosul, Bolívia e do Chile. 
Com isso, a PF deixa de exigir ação judicial de guar-
da para o estabelecimento de menores. 

 Antes, no ato da regularização, a Polícia Fe-
deral ordenava a presença de ambos os genitores 
para a concessão da residência definitiva às crianças 
e adolescentes estrangeiros. Na falta de um desses, 
na escassez de informações sobre sua localização 
ou registros com apenas um genitor declarado, era 
necessário o ajuizamento de ação na vara de famí-
lia da Justiça Estadual ou a obtenção de documento 
formal junto aos pais. Porém, esses procedimentos 

eram prejudicados pelo difícil acesso em zonas ca-
rentes de países como a Bolívia e o Peru, de onde 
provém a maioria dos pedidos de residência.

 Para os defensores públicos federais Daniel 
Chiaretti e JoãoFreitas de Castro Chaves, autores 
da recomendação, a exigência da PF era indevida. 
“A exigência de concessão de guarda ao genitor é 
absurda, pois esse já a detém como decorrência do 
poder familiar. Nenhum dispositivo dos acordos de 
residência celebrados com o Mercosul e Estados 
Associados vincula a residência das crianças e ado-
lescentes a essa providência”, afirmou Daniel Chia-
retti.

 “O entendimento da Polícia Federal foi, du-
rante mais de um ano, combatido pela DPU/SP por 
ser um óbice à regularização migratória de cente-
nas de pessoas somente em São Paulo, aumentan-
do a vulnerabilidade desse grupo social”, disse João 
Chaves. O defensor também ressaltou o esforço da 

unidade, enfatizando o dano que era causado à po-
pulação estrangeira, em sua maioria pessoas hipos-
suficientes que vivem à mercê do trabalho escravo 
e das organizações criminosas.

 Em resposta à recomendação, a AGU escla-
receu que o entendimento da Defensoria Pública é 
correto, pois “não há respaldo legal em exigir, após 
dois anos de permanência do menor no Brasil, que 
seu outro genitor concorde expressamente com a 
alteração definitiva de seu domicílio ou que esta 
autorização seja suprida por ordem judicial de seu 
país de origem”.

 A recomendação tem efeito para todo o 
território nacional. 

 O CDHIC orienta aos imigrantes cujos filhos 
estejam buscando a regularização, caso tenham 
algum problema, que nos procure imediatamente 
para tomarmos juntos providências.

Defensoria e Advocacia-Geral da União defendem direito 
de crianças imigrantes Por CDHIC

Recomendação à Polícia Federal permite regularização de crianças e adolescentes 
acompanhados de um só genitor

 A delegação dos imigrantes participou ativamente da Cúpula Social do 
Mercosul. Composta por bolivianos, peruanos, paraguaios, chilenos, brasileiros, 
angolanos e espanhóis, a delegação contribuiu com a redação da Declaração da 
XIV Cúpula Social do MERCOSUL e com as 20 Propostas para o Aprofundamen-
to da Democracia e da Participação Social no MERCOSUL. Os presidentes do 
Bloco receberam os documentos dos movimentos sociais receberam os docu-
mentos dos movimentos sociais no dia 07/12.

Propostas aprovadas para a área de migração:

 “Nós, os movimentos e organizações da sociedade civil do MERCOSUL 
reunidos em Brasília, de 4 a 6 de dezembro de 2012, na XIV Cúpula Social do 
MERCOSUL, para debater o tema da cidadania e participação social, exigimos a 
adoção, pelos Chefes de Estado dos países membros, das seguintes propostas:
 1 – A implementação imediata do Estatuto da Cidadania do MERCO-
SUL, que deve ser também um marco que provoque a harmonização das le-
gislações migratórias na região para se expandir direitos já existentes em um 
país aos demais países. Nesse sentido, deve-se realizar sua ampla divulgação, 
promover o trabalho decente, viabilizar a revalidação de diplomas, garantir a 
igualdade de gênero e o direito ao VOTO pelos imigrantes, bem como à saúde, 
educação, entre outros direitos. Nossa defesa é da CIDADANIA UNIVERSAL para 
os imigrantes que residem no MERCOSUL, vindos inclusive de outros continen-
tes.
 2 – Políticas públicas direcionadas à construção de redes de informa-
ção e acompanhamento da situação dos direitos dos imigrantes nos países do 
MERCOSUL, com particular atenção às realidades de partida, trânsito e desti-
nos dos fluxos migratórios.”

 A oficina “Migração e trabalho decente” teve clima de integração lati-
no-americana. Antes de começar sua intervenção, Aída Garcia Naranjo Mora-
les, a Mocha, embaixadora peruana no Uruguai, puxou a música “Canción con 
Todos”, da argentina Mercedes Sosa, e foi acompanhada pelos participantes do 
debate. Centrando em migração e trabalho decente, Mocha analisou a Unasul 
como um espaço para convergência e articulação das experiências da Comuni-
dade Andina (CAN) e do Mercosul. “As relações entre CAN e o Mercosul deve 
ser de convergência, se as normas forem convergente, potencializarão a Unasul 
comercial e politicamente”, afirmou.
 

 Aída elogiou a entrada da Venezuela no Mercosul e disse que o bloco 
continuará crescendo com as incorporação da Bolívia e do Equador. Lembrou 
ainda que a CAN, da qual os dois últimos países fazem parte, além de Peru e 
Colômbia, contam com um passaporte comunitário e uma carteira de trabalho 
regional, algo que ainda não existe no Mercosul.
 
 O coordenador do CDHIC, Paulo Illes, defendeu condições de equidade 
para os trabalhadores migrantes e disse que, na Argentina e no Brasil, alguns 
são privados de suas liberdades. “Todo trabalho é decente, indecentes são as 
condições. Em especial as de alguns trabalhadores migrantes que cumprem 
jornadas de até 13 horas por um salário mais baixo que o salário mínimo para 
suas categorias”, disse. O coordenador defendeu a aprovação de uma Emenda 
à Constituição que permita direito ao voto aos imigrantes. Paulo também res-
saltou ainda a importância do acordo de livre residência não só entre os países 
do Mercosul, mas também em Colômbia, Peru e Bolívia, onde está vigente. 
Fonte: www.socialmercosul.org
 
 O documento oficial da Cúpula também defendeu um marco civil para 
a Internet e a “Ley dos Medios” na argentina, propôs uma diretriz mais social 
para o Focem (Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Insti-
tucional do Mercosul), além de cobrar maior integração no Bloco e saudar o 
Estado Palestino, sugerindo a suspensão de acordo com Israel. 

Imigrantes participam da Cúpula Social do 
Mercosul em Brasília
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. Entre os dias 04 e 06 de dezembro, aconteceu, em Brasília, a Cú-
pula Social do Mercosul - grupo que além de Brasil, Paraguai, Uruguai 
e Argentina, esse ano passaram a integrar também a Venezuela e a Bo-
lívia. O objetivo do evento foi unir a sociedade civil organizada para a 
discussão de vários temas, como Memória e Justiça, Migração, Coope-
ração pela Educação, Economia Solidária e Identidade Cultural. Ao final 
das discussões, produzimos resoluções, as quais compuseram um docu-
mento, encaminhado para os chefes de Estado dos países integrantes na 
Cúpula presidencial, ocorrida em Brasília no dia 07 de dezembro. Apesar 
dos objetivos serem muito nobres, alguns aspectos do evento devem ser 
repensados.

 Não sabemos até que ponto a Cúpula foi, de fato, “social”, uma 
vez que não estavam presentes muitos movimentos sociais, tais como 
o MST, apenas para citar um dos maiores do Brasil. Também não esta-
vam presentes as organizações estudantis, a exemplo da União Nacional 
dos Estudantes, a mais representativa do país. A Cúpula, que deveria ser 
aberta a todas e a todos, foi então aberta apenas àqueles que consegui-
ram ter acesso ao link para inscrição online - o qual não estava visível no 
site do evento. Na solenidade final, fizemos um ato simbólico em que to-
dos se levantavam, diziam o nome de alguém muito importante e todos 
respondiam “presente”. San Martín, 
Zumbi dos Palmares, Evita Perón e 
ainda Juscelino Kubitscheck estavam 
presentes; só não estavam presentes 
os movimentos sociais.

 A falta de entidades brasi-
leiras também nos incomodou bas-
tante. Questiona-se como podemos 
realizar integração latino-americana 
se o próprio país sede não conseguiu 
mobilizar seus cidadãos nacionais 
para mostrar aos cidadãos migrantes 
que há muitas pessoas no Brasil que 
consideram a integração um aspecto 
essencial.

 A maneira como algumas me-
sas foram organizadas não possibili-
tou discussões mais aprofundadas, 
que teriam sido indispensáveis para 
maior coerência e representativida-
de das resoluções. Além disso, as re-
soluções que saíram dos debates, e 
que deveriam compor o documento 
final a ser entregue para os chefes de 

Estado, tiveram que ser modificadas por questões de espaço, mas essa 
modificação muitas vezes retirou o conteúdo principal do que estava 
sendo proposto. A ocasião de entrega desses documentos também não 
representou o espaço democrático que a Cúpula deveria ser, pois apenas 
quatro pessoas foram escolhidas para participar, escolha essa que não 
foi tomada pelo conjunto dos participantes. Uma vez entregue o docu-
mento, não há meios concretos para verificar se o que foi proposto será 
realmente cumprido pelos governantes, de modo que a Cúpula pode pa-
recer, em vários aspectos, meramente simbólica.

 Pode parecer que somos bastante pessimistas em relação à Cú-
pula Social do Mercosul, mas  muito pelo contrário: acreditamos que crí-
ticas são necessárias para que as próximas ocasiões sejam ainda melho-
res e é essencial que estejamos presentes na construção do evento para 
tentar pautar nossos pontos de divergência. A Cúpula é um espaço muito 
rico e cheio de possibilidades, lá se tem a oportunidade de entrar em 
contato com diversos pontos de vista e experiências, conhecer pessoas 
dos mais diferentes lugares e, portanto, entrar em contato com culturas 
diversas. Espaços como esse são de extrema importância para dar visibi-
lidade e oportunidade à causa da integração latino-americana e para o 
desenvolvimento de uma cultura de paz e de respeito, na qual os seres 
humanos não sejam vistos apenas como portadores ou não de visto de 
imigração, mas como pessoas que têm em si um mundo de conhecimen-
tos, opiniões e sentimentos que merece ser compartilhado.

 Assim, pretendemos ter uma participação ainda mais ativa nas 
próximas Cúpulas, para ajudar a construir esse espaço de modo a for-
talecer ainda mais as causas da imigração e da integração.  Fazemos o 
convite também para que a delegação que esteve presente na Cúpula 
Social do Mercosul, em Brasília, não deixe de se mobilizar e de continuar 
discutindo pontos que consideramos importantes, visando a demonstrar  
uma postura ainda mais ativa da próxima vez. Foi uma experiência incrí-
vel, que nos deixou com sensação de “quero mais”. Fica o convite.

*Grupo de Extensão Universitária Educar Para o Mundo Instituto de 
Relações Internacionais Universidade de São Paulo

Imagens: acima, homenagem a Oscar Niemeyer no último dia da Cúpula Social 
do Mercosul. Abaixo: Maria Fernanda, estudante angolana em oficina temáti-
ca sobre identidade cultural.

POR UMA CÚPULA MAIS SOCIAL DO MERCOSUL* 
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 O Centro de Direitos Hu-
manos e Cidadania do Imigrante – 
CDHIC se reuniu dia 12 de Novembro 
com a coordenação do Governo de 
Transição, que representa a futura 
gestão municipal e protocolou um 
documento com propostas que vi-
sam colaborar com uma nova gover-
nabilidade das migrações em nossa 
cidade. O documento foi entregue 
ao novo Prefeito de São Paulo Fer-
nando Haddad, que antes mesmo da 
campanha eleitoral, já havia se com-
prometido e incluído em seu Plano 
de Governo, um capítulo dedicado 
ao tema.

Entre as sugestões, o CDHIC desta-
ca:

 I. Construir uma estru-
tura institucional focada na questão 
migratória, responsável por dialogar 
com o Conselho Nacional de Migra-
ção – CNIg, que já aprovou a Política 
Nacional de Imigração e Proteção ao 
Trabalhador Migrante, a qual dispõe 
sobre comitês locais, serviços e polí-
ticas municipais na área;

II. Organizar, juntamente com 
a sociedade civil, a I Conferência 
Municipal de Imigração para 2013, 
fórum capaz de conceber e instru-
mentalizar uma política municipal 
de migração. 

III. Promover uma ampla estra-
tégia de convênios com as universi-
dades localizadas na cidade, espe-
cialmente as públicas, visando entre 
outros pontos a formação para os 
direitos humanos dos agentes públi-
cos de diferentes setores da admi-
nistração e mapeamento da presen-
ça dos migrantes e as dinâmicas das 
migrações internacionais em São 
Paulo.
Leia o documento na íntegra,
Ao companheiro Fernando Haddad 
Novo Prefeito de São Paulo,

Propostas para uma Política Munici-
pal de Migrações:

 Saudamos o novo prefei-
to de São Paulo, por sua expressiva 
eleição e desde já desejamos que a 
futura Gestão proporcione mudan-
ças efetivas na condução da admi-
nistração e das políticas sociais do 
Município, confirmando a sensibili-
dade, o compromisso e a determina-
ção demonstrada durante a campa-
nha eleitoral, especialmente com as 
causas sociais, os direitos humanos 
e os grupos mais vulneráveis. A vitó-
ria dessa candidatura nos contempla 
e dá esperanças!

 É importante dizer que con-
tribuímos com a discussão anterior à 
campanha, com o Grupo de trabalho 
de Cidadania e Direitos Humanos e 
na elaboração do Plano de Governo, 
no qual se inseriu com muito êxito 
a previsão de uma política municipal 
de migração. Para nós, este fato foi 
de grande importância.

 Trazemos ao conhecimento 
do novo Prefeito e sua Coordena-
ção de Transição nossas principais 
demandas e propostas, todas em 
caráter de urgência! Este documen-
to é etapa que vem de um processo 
anterior de muitas lutas e um enor-
me esforço dos grupos organizados 
para garantir direitos dos imigrantes 
e efetivá-los.
 
 São Paulo é atualmente, na 
América do Sul, a cidade que mais 
recebe imigrantes de todas as partes 
do globo, em sua maioria oriundos 
de países como Bolívia, Paraguai, 
Peru, China e de países africanos. Os 
dados de 2009 apontavam que os 
latino-americanos e africanos eram 
responsável por quase 25% da imi-
gração no Brasil, e podemos consi-
derar que tenha havido um relevante 
aumento neste número nos últimos 
três anos, em razão da adoção por 
países do MERCOSUL de novas polí-
ticas que facilitam a imigração.

 No mapa da imigração no 
Brasil, São Paulo é, sem sombra de 
dúvida, a Cidade onde vive o maior 
número de imigrantes. Comparando 
os dados da Policia Federal, dos con-
sulados e ainda dados das entidades 
que trabalham com o tema, só os sul 
americanos somam um total aproxi-
mado de 400 mil imigrantes.  
Em matéria de políticas públicas, 
a questão migratória é necessaria-
mente transversal. Há direitos já 
garantidos por leis federais (como o 
acesso ao S.U.S.) e outros por nor-
mas administrativas estaduais e mu-
nicipais (por exemplo, matrículas de 
crianças, inclusive indocumentadas, 
nas escolas), cuja efetividade encon-
tra grandes obstáculos. Os principais 
deles são a falta de articulação entre 
órgãos públicos, e de uma cultura de 
acolhida ao diferente (“estrangeiro”) 
na Administração Pública. 
No mesmo sentido, o regime militar 
deixou como herança um Estatuto 
do Estrangeiro que veda a participa-
ção política dos migrantes, e deixa 
ao Estado a total discricionariedade 
sobre as condições de sua perma-
nência em nosso território.

 De um passado ainda mais 
distante, permaneceram em nossa 

sociedade o preconceito e a xeno-
fobia em relação ao migrante pobre, 
pardo, preto ou indígena – dupla-
mente discriminado, em particular 
nas repartições públicas brasileiras.

 A ele se soma, no caso dos 
migrantes latinoamericanos, a di-
ficuldade do brasileiro em ver-se 
como latinoamericano, por um mi-
metismo anacrônico (embora en-
corajado por atores políticos e eco-
nômicos) em relação aos Estados 
Unidos e à Europa.

 Em sentido oposto, uma 
Convenção da ONU afirma que mi-
grar é um direito humano, e assegu-
ra numerosos direitos aos migrantes 
e suas famílias, independentemen-
te da regularização migratória. Esta 
Convenção tramita atualmente na 
Câmara dos Deputados, em Brasília.
 
 Diante deste contexto, São 
Paulo tem todos elementos para tor-
nar-se um paradigma, nacional e in-
ternacional, em matéria de política 
pública para migrantes: nem o viés 
da segurança, nem o do mercado de 
trabalho. São Paulo pode ser refe-
rência mundial por abordar a migra-
ção como um direito.

 No mundo desenvolvido, os 
migrantes são o bode expiatório da 
crise econômica. Na Europa e nos 
Estados Unidos, vêem-se fenômenos 
inquietantes, como a criminalização 
da migração, e inclusive da solidarie-
dade dos nacionais aos indocumen-
tados – na França, milhares de fran-
ceses são indiciados a cada ano por 
ter ajudado migrantes em situação 
irregular. Pouco a pouco, retira-se 
dos estrangeiros o acesso a direitos 
fundamentais por ser estrangeiro – é 
o caso do sistema de saúde na Espa-
nha.

 São Paulo, cosmópolis, cons-
truída por migrantes, grande centro 
migratório da América Latina, pode 
mostrar como a diferença enriquece 
e potencializa uma cidade.

 Com base nas diretrizes 
do Programa de Governo, Capítu-
lo Dignidade, Cidadania e D.H., nos 
pareceu oportuno apresentar uma 
propostas de políticas públicas, que 
objetivam permitir ao Governo criar 
estruturas no âmbito Municipal para 
garantir de fato uma governabilidade 
da migração, bem como o reconhe-
cimento das riquezas e diversidades 
culturais, valores, identidades, cida-
dania e a plena integração das popu-
lações imigrantes em nossa cidade. 

Sugerimos à nova administração:

I. Construir uma estrutura 
institucional focada na questão mi-
gratória, vinculada ao Gabinete do 
Prefeito ou à Secretaria de Relações 
Internacionais, Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos ou ainda à Se-
cretaria de Participação e Parceria, 
com orçamento e capacidade para 
articular as iniciativas atualmente 
dispersas em diferentes secretarias 
e subprefeituras. Este mesmo es-
paço institucional seria responsável 
por dialogar com o Conselho Nacio-
nal de Migração – CNIg, que já apro-
vou a Política Nacional de Imigração 
e Proteção ao Trabalhador Migrante, 
a qual dispõe sobre comitês locais, 
serviços e políticas municipais na 
área (http://www.mte.gov.br/politi-
camigrante/imigracao_proposta.pdf 
), além de buscar recursos e manter 
diálogo junto a outros órgãos do go-
verno federal.

II. Organizar, juntamente com 
a sociedade civil, a I Conferência 
Municipal de Imigração para 2013, 
fórum capaz de conceber e instru-
mentalizar uma política municipal 
de migração. Já existe um esforço 
protagonizado pela Secretaria Na-
cional de Justiça, Secretaria de Di-
reitos Humanos e Conselho Nacio-
nal de Imigração em promover uma 
Conferenciam Nacional. São Paulo, 
com sua vocação cosmopolita se 
apresentaria para o Brasil e para o 
mundo com um novo paradigma de 
políticas públicas para a migração 
pautada nos direitos humanos, que 
poderia influenciar decisivamente o 
esforço nacional.

III. Promover uma ampla estra-
tégia de convênios com as universi-
dades localizadas na cidade, espe-
cialmente as públicas, muitas delas 
já à frente de projetos de extensão 
universitária voltados à migrações, 
que podem fornecer massa crítica, 
recursos humanos e apoio na cap-
tação de recursos de agências de 
fomento e de cooperação interna-
cional, mas podem sobretudo con-
tribuir à mudança de cultura sobre 
migrações, oferecendo aos seus alu-
nos uma possibilidade de inserção 
social inovadora e cosmopolita. Um 
ponto crucial desta colaboração se-
ria a formação dos agentes públicos 
de diferentes setores da administra-
ção municipal, e também da federal 
e da estadual, para os direitos huma-
nos, incluindo os do migrante. Outro 
aspecto seria mapear e estudar a 
presença dos migrantes e as dinâmi-
cas das migrações internacionais em 
São Paulo.

CDHIC apresenta suas propostas ao novo prefeito Por CDHIC
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1. Reconhecer como patrimônios culturais 
materiais e imateriais da cidade de São Paulo as 
Ruas e Praças onde os imigrantes se encontram 
atualmente nos finais de semana;

2. Criar um Fundo para Projetos de Acolhi-
da e Assessoria aos imigrantes em parceria com 
órgãos de governo e sociedade civil, com o ob-
jetivo de promover a integração social e laboral 
dos imigrantes;

3. Realizar um mapeamento qualitativo e 
quantitativo sobre as realidades dos imigrantes 
na cidade; 

4. Promover e valorizar a participação da 
sociedade civil, do poder legislativo, defensorias 
e grupos organizados de imigrantes no debate 
em torno à efetivação de direitos sociais na cida-
de de São Paulo;

5. Realizar um levantamento dos progra-
mas existentes atualmente e que beneficiem 
imigrantes nas diferentes secretarias, bem como 
consultas juntos aos diferentes órgãos sobre a 
inclusão dos imigrantes nos programas sociais, 
especialmente no que diz respeito a trabalhado-
res informais, empreendedores e comerciantes;

6. Divulgar, no calendário da cidade, do dia 
18 de dezembro como o Dia Internacional dos 
Imigrantes, conforme estabelecido pela ONU em 
18 de dezembro de 1990. Nesta data a ONU ado-
tou a Convenção Internacional sobre a Proteção 
dos Direitos de todos os Trabalhadores Migran-
tes e dos Membros de suas Famílias;

7. No âmbito da saúde pública, implantar 
Postos de Atendimento Multicultural em bairros 
de concentração de imigrantes e enfrentar a dis-
criminação sofrida pelos imigrantes e a falta de 
informação dos funcionários da área;

8. Na educação municipal, desenvolver um 
programa de escolas multiculturais;  criar um 
canal para receber as reclamações e denúncias 
de bullying sofrido pelos filhos de imigrantes nas 
salas de aulas; ampliar o acesso às creches;

9. Introduzir no currículo do ensino infantil 
e na formação de professores da rede municipal 
novos conteúdos de formação a respeito dos po-
vos originários da América Latina, visando com-
bater visões estereotipadas e preconceituosos 
sobre a história dos países co-irmãos do Brasil 
– ou seja, afirmar nossa identidade latinoameri-
cana; 

10. Desenvolver em parceria com as entida-
des da sociedade civil um programa de forma-
ção e valorização da presença dos imigrantes em 
São Paulo em vistas da Copa do Mundo de 2014 
e da Olimpíada de 2016.

11. Buscar cooperação no plano estadual, 
federal e internacional com Governos e institui-
ções que possam apoiar estas iniciativas.

 A integração dos imigrantes traz bene-
fícios a todos, brasileiros e imigrantes, mas de-
pende de uma atuação efetiva do Poder Público, 
que implemente ações que considerem a reali-

dade específica destas pessoas e atendam suas 
necessidades. 

 Talvez o grande desafio no campo da 
integração dos povos da nossa cidade para os 
próximos anos, seja exatamente compreender 
e reconhecer a importância da migração para 
o Município e trazer para si a responsabilidade 
e a governabilidade do tema. Cabe ao Governo 
Federal a regularização dos Migrantes, mas cabe 
aos Municípios criar estruturas que permitam a 
inclusão plena destas pessoas na Cidade, onde 
eles vivem e trabalham.  

 Esperamos que o novo Governo tenha  
ousadia e condições de iniciar um diálogo vivo 
com os imigrantes e grupos organizados que 
trabalham em defesa de seus direitos humanos, 
inclusão e protagonismo. A nossa trajetória an-
terior de cobranças e lutas não pára aqui. Mas 
sabemos que São Paulo tem tudo para ser pio-
neira e estar à frente de um momento importan-
te em defesa da cidadania e alcance de direitos 
por parte dos imigrantes e de todos nós que mo-
ramos nessa metrópole.

São Paulo, 12 de Novembro de 2012.

IMAGEM: Encontro de Fernando Haddad com 
200 imigrantes em Julho de 2012, na campanha 
eleitoral.

Este Programa ou coordenação de política migratória teria um papel importante na 
execução dos seguintes pontos do programa e outros relacionados:
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 El Centro de Derechos Hu-
manos y Ciudadanía del Inmigran-
te -  CDHIC inicia el próximo día 
10 de enero las actividades en su 
Telecentro, que funcionará en la 
sede de la entidad, situada en la 
calle Bernardo Magalhães 203 – 
cerca de las estaciones de metro 
Tatuapé y Carrão. El acceso es gra-
tuito y abierto al público en gene-
ral, de lunes a viernes de 9h a 18h 
y los sábados de 9 a 16h. 
 
 En breve anunciaremos los 
primeros cursos y talleres del nue-
vo Telecentro, en los cuales podrán 
participar los inmigrantes y los bra-
sileños interesados.
 
 La iniciativa es el resulta-
do de un convenio firmado entre 
el CDHIC y la Secretaría de Par-
ticipación y Asociacionismo del 

Ayuntamiento de São Paulo. Los 
Telecentros se crearon durante 
el mandato de la alcaldesa Mar-
ta Suplicy. Actualmente están en 
funcionamiento 466 unidades en 
todas las regiones de la ciudad.
 
 El director ejecutivo del 
CDHIC, Paulo Illes, informó de que 
el Telecentro va a complemen-
tar los programas de formación 
de inmigrantes de la entidad, que 
también realiza atención social y 
jurídica gratuita, encuentros de 
formación política y cursos de len-
gua portuguesa para inmigrantes. 
“Hoy en día la informática es esen-
cial para todos y todas, incluso 
para personas que están en bús-
queda de cualificación, inserción 
profesional y afirmación de sus de-
rechos, comentó Paulo.
 

El Telecentro/CDHIC ofrece a la po-
blación el acceso gratuito a inter-
net, además de cursos de capaci-
tación, talleres y entretenimiento 
cultural. Entre otras actividades, 
es posible pedir cita en la Policia 
Federal, Poupatempo, Ministerio 
del Trabajo, imprimir documentos 
personales, realizar trabajos es-
colares, revisar e-mails, navegar 
en las redes sociales (Facebook, 
Orkut, Twitter), crear y enviar cur-
rículums.

 Para utilizar los ordenado-
res del Telecentro/CDHIC o inscri-
birse en los cursos y talleres ofre-
cidos por el programa de Inclusión 
Digital, basta acercarse a la sede, 
tener más de 7 años y presentar 
un documento de identidad (pue-
de ser RNE o protocolo) y un com-
probante de residencia. 

Curso de Introdução à Informática 
– Gnu Linux

 Inscrição à partir de 
10/01/2013 (Cada turma terá 10 
vagas)
Período: 14/01 à 25/01 - Horários: 
9:00h às 11:00h e 15:00h às 17:00h

 Durante el año 2013, el Te-
lecentro CDHIC tembrá otros cur-
sos como Pesquisa na Rede, Editor 
de Planilhas ( Excel), Editor de Tex-
to ( Word) e Impress (Power Point).

TELECENTRO/CDHIC

Local: Rua Bernardo Magalhães, 
203 – Tatuapé
Teléfono: (11) 2091 -5118
Funcionamiento: de lunes a vier-
nes de 9h a 18h. Sábados de 9 a 
16h.

El Telecentro CDHIC inicia sus actividades de               
inclusión digital 

Bolívia dá passo importante para entrar 
no MERCOSUL

 A Bolívia está mais perto do Mercosul. Depois de assinar 
nesta sexta-feira, dia 8, o protocolo de adesão (que dá início à 
entrada no bloco), o país governado por Evo Morales pode em 
alguns anos se juntar a Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela e 
Paraguai no Mercosul.
 
A assinatura do 
protocolo foi cele-
brada em Brasília, 
na plenária da Cú-
pula de Chefes de 
Estado do bloco, 
e foi considerada 
surpreendente. O 
cronograma apre-
sentado prevê 
que a Bolívia es-
teja incorporada 
plenamente em 
até quatro anos.
 
 A aprova-
ção tem que pas-
sar pelos congres-
sos de todos os 
países membros. 
O congresso do 
Paraguai, no en-

tanto, anunciou na quinta-feira que não apoia a entrada de La 
Paz.
 
Em discurso escrito antes mesmo de saber da decisão de Evo 
Morales, a presidenta Dilma Rousseff disse que “a entrada da 
Bolívia deixa o Mercosul muito mais forte”.
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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

 Desde el día 1 de septiembre de este año aquello que resonaba por el 
espacio del CDHIC durante las tardes de sábado era el sonido de palabras pro-
nunciadas 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 migrante residente en São Paulo a lo largo de la sema-
na, específicamente durante los sábados el CDHIC abre sus puertas como un es-
pacio dedicado al aprendizaje del idioma oficial brasileño, la lengua portuguesa.
El curso está pensado para personas que pretenden conocer y practicar el idio-
ma portugués, buscando desarrollar progresivamente las habilidades de conver-
sación, lectura y escritura. Para ello, se constituyó, como una primera etapa de 
este proceso de aprendizaje, un módulo básico con una duración de 30 horas. 
Las clases son impartidas por los profesores voluntarios Álvaro Bastos y Bianca 
Silva, nativos de este idioma.
 Teniendo en cuenta que Brasil es el único país de lengua portuguesa 
en el continente americano, y que no es considerada como uno de los idiomas 
internacionales prevalecientes actualmente (como en el caso del inglés o del 
español, que son cada vez más estudiados en diferentes lugares del mundo), su 
aprendizaje se muestra como un aspecto de gran importancia para la vida de los 
extranjeros en Brasil.
 Esa cuestión queda clara en el comentario de Marco Alessio Di Grego-
rio, peruano ex residente en Italia y uno de los alumnos del curso: “Creo que el 
curso de portugués fue una idea excelente. Espero que el CDHIC continúe con 
esta iniciativa. Aprender portugués para nosotros, inmigrantes que vivimos aquí 
en Brasil, es el primer paso esencial para una verdadera integración social y civil 
en la sociedad brasileña”. La joven boliviana Camila Nataly, también participante 
de la clase de portugués, se expresó en 
el mismo sentido con relación al cur-
so: “Las clases son muy importantes e 
interesantes para nosotros. Me están 
encantando las clases”.
 Además de las actividades 
desarrolladas en la sede del CDHIC, el 
curso propone también la visita a lu-
gares significativos para conocer la cul-
tura brasileña. Así, en la tarde del 13 
de octubre, el grupo de estudiantes, 
coordinadores y voluntarios de esta 
institución realizó una visita al Museo 
de la Lengua Portuguesa, situado en el 
histórico barrio central de Luz. La visi-
ta fue muy provechosa, tal y como ex-
plica de nuevo el alumno Marco: “Me 
encantó el Museo, porque nos dio la 
oportunidad de aprender mucho so-
bre la historia de la lengua portuguesa, 
y conocer muchas curiosidades intere-
santes de la evolución del portugués 
aquí en Brasil”.
 Cabe recordar que el curso de 
portugués del CDHIC está integrado 
también en una perspectiva de For-
mación Política para los Inmigrantes. 
De esta forma, contenidos relevantes 
desde el punto de vista político y so-
cial para este público, son abordados 

en algunos de los textos utilizados durante las clases y, además de eso, una parte 
del tiempo está reservado para la visita de personas invitadas para exponer y 
discutir sobre temas relevantes en estas esferas, como por ejemplo, la cuestión 
del Estatuto del Inmigrante, recientemente abordado.
Este primer módulo concluirá a finales de noviembre, fecha en que los alumnos, 
profesores y coordinadores pretenden realizar un almuerzo de fin de curso re-
pleto de charlas y comidas de los diferentes países que forman el grupo. Colabo-
ración de Bianca Silva – profesora voluntaria en el CDHIC.

Leer más:

El curso de Portugués y Formación política abrirá nuevos grupos en 2013. Los 
interesados pueden acercarse a la sede del CDHIC – Centro de Derechos Huma-
nos y Ciudadanía del Inmigrante en la calle Bernardo Magalhães 203 -  Tatuapé 
(local del curso) y rellenar una Ficha de Inscripción. El curso está dirigido a perso-
nas que pretenden conocer y practicar el portugués, principalmente redacción, 
lectura (instrumental) y conversación, que permitan al inmigrante abrir nuevas 
puertas en su vida profesional. Durante el curso también son ofrecidas confe-
rencias sobre temas de Formación Política, tales como textos sobre Derechos, 
Ciudadanía, Movimientos Sociales y otros temas de actualidad en América La-
tina, Unasur, Mercosur, África, además de talleres sobre Historia de Brasil, con 
profesores/as voluntarios/as. 
Quien desee colaborar como profesor/a voluntario/a en el curso, o en la atenci-
ón social a inmigrantes, puede entrar en contacto a través del e-mail secretaria.
cdhic@gmail.com o del  teléfono (11) 2384-2275.

Curso de Portugués y Formación Política para 
Inmigrantes en el CDHIC
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 El delantero peruano agradeció las felici-
taciones que recibió por haber anotado el gol que 
le dio el título mundial de clubes al Corinthians. El 
flamante campeón del mundo no puede ocultar su 
felicidad y la comparte con todos sus seguidores y 
fans peruanos.

 “Gracias Perú. Se logró el objetivo de obte-
ner el título mundial de clubes 2012 y nuestra ban-
dera dará la vuelta al mundo”, señaló Paolo Guerre-
ro en su cuenta oficial de Facebook.

 “Viva el Perú Carajo. Campe-
ón mundial + balón de bronce + peru-
ano. Qué buen cierre de año”, agregó 
bastante emocionado el goleador del 
Corinthians.
 Después de haberle dado el 
triunfo a su equipo sobre el Chelsea, 
Guerrero recibió el Balón de Bronce 
por su destacada participación a lo 
largo del Mundial de clubes. 

 En Perú, la mayor parte de la 
prensa colocó al delantero como hé-
roe de la conquista. En cuanto acabó 
la final y la conquista del título fue 
confirmada, el “Libero” dio al triunfo 
el titular: “Paolo Guerrero dio al Co-
rinthians el Mundial de Clubes”. En el 
texto, destacó el “golazo” del delante-
ro de la selección peruana.

 “La República”, periódico que 
no trata sólo de deporte, dio tres titu-
lares rotativos de su página web al pe-
ruano Paolo Guerrero. En el primero, 
destaca la celebración del delantero 
con la bandera del país, después del 
final del partido. También enfatizó el 
gol del número 9: “Paolo dejó muy 
alto el nombre de Perú en el país del 

sol naciente”. En el último, aborda la frase del de-
lantero, quien dijo haber soñado que marcaría el 
gol del título.

 Guerrero también fue protagonista en “El 
Popular”: “Guerrero asegura el Mundial de Clubes 
para el Corinthians”. En el texto, la publicación dice 
que el partido, que avanzaba hacia un empate sin 
goles, fue definido por el delantero peruano.

 “El Comércio”, que también dio protago-
nismo absoluto a Guerrero, habló de la afición co-
rinthiana. La web del diario destaca que la habitual 
afición silenciosa de Japón dio paso a los ruidosos 
y calurosos aficionados paulistas. En la crónica del 
partido, la publicación critica la actuación del de-
lantero Victor Moses, del Chelsea, que jugó en el 
lugar del brasileño Oscar, por opción del técnico es-
pañol Rafa Benítez.

Paolo Guerrero: “La bandera del Perú dará la vuelta al mundo”

0800: Disque Atendimento ao Imigrante
NOVA LINHA TELEFÔNICA PARA RECEBER DENÚNCIAS:
A partir de 15 de Janeiro de 2013 imigrantes que se encontram em situação de explo-
ração ou de trabalho análogo ao trabalho escravo poderão ligar gratuitamente para 

o número 08007709242 para obter assessoria da equipe do CDHIC.

ALASITAS: 
24 de janeiro de las 09hs00 hasta 
las 19hs00 em la Rua Coimbra, pró-
ximo a la Estación de Metro Bres-
ser.

II Carnaval Peruano Andino em 
SP - YUNSA: 
17 de março del 2013 de las 09hs00 
hasta las 17hs00 em el Parque Eco-
lógico del Tiete, Estación de Tren 
Engenheiro João Goular - CPTM .

Reconociendo la cultura como fac-
tor de integración social de los in-
migrantes el CDHIC ahora cuenta 
con un Departamento Cultural so-
bre la coordinación del compañero 
Guilhermo Guerra. 

AGENDA CULTURAL – RESEVE DESDE YA LA FECHA:



CAMPANHA UMA CASA PARA O CDHIC
“UMA CASA PARA O CDHIC É UMA CASA PARA OS IMIGRANTES”

 O CDHIC precisa de seu apoio para continuar a luta pelo trabalho digno 
e pela implementação de políticas que garantam o respeito aos direitos huma-
nos dos trabalhadores imigrantes e suas famílias.
 
 Reconhecido como “UTILIDADE PÚBLICA” pelo Decreto n° 53.054, de 
29 de março de 2012 a instituição está em busca de uma sede própria para 
potencializar o desenvolvimento de seus projetos de assessoria jurídica gratui-
ta, formação, regularização migratória, informação e formulação de políticas 
públicas.

Colabore e faça parte de uma corrente universal 
pelos direitos de todos os povos!

 
Contribuições mensal em Dinheiro ou Cheque Nominal ao CDHIC, entregue na 
sede da Instituição, Rua Bernardo Magalhães, 203, Tatuapé, São Paulo, Fone 
011 2384 2274.
DEPÓSITO BANCÁRIO AO:
Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante – CDHIC CNPJ: 11.233.851/0001-09
Banco do Brasil, Agencia 1531-8 – Conta Corrente 18498-5

A sede do CDHIC estará fechada para recesso de 20-12 a 10-01-2013.
Em 10 de janeiro retornarremos com as atividades e o 

atendimento aos imigrantes.

Informação importante:


