www.cdhic.org.br

São Paulo, Nov/Dec 2013 • Año 4 • Número 18 • DISTRIBUICIÓN GRATUITA

CONEXION MIGRANTE
La voz del pueblo en movimiento

SOY LATINO
Saiba como foi
o Festival Cultural
e Gastronômico.
Pág. 10 e 11

Especial
Reivindicações
políticas
dos Imigrantes.
Pág. 6 e 7

BANCARIZAÇÃO
Prefeitura e Caixa
firmam convênio para
inclusão de imigrantes.

Pág. 9

CDHIC

Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante

Arquivo CDHIC

Aqui Vivo, Aqui Voto: Deputado apresenta
PEC pelo direito ao voto do imigrante!

PLENÁRIA DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA IMIGRANTES
DE SÃO PAULO DECLAROU APOIO À PEC 347

Denuncie

Situações de trabalho análogo
à escravidão podem ser
denunciados por ligação gratuita
0800-770-9242

O direito do imigrante de votar e ser
votado nas eleições brasileiras pode se
tornar realidade em breve: o Deputado
Federal Carlos Zarattini apresentou no
dia 05/11 a Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 347/2013, que altera a
redação do § 2º do art. 14 da Constituição Federal, visando conceder o direitos
políticos aos imigrantes residentes no
Brasil há mais de 4 anos e que estejam
com sua situação migratória regular.
A Emenda é uma reivindicação histórica dos imigrantes e dos movimentos
sociais que atuam em defesa de seus direitos. O CDHIC – Centro de Direitos
Humanos e Cidadania do Imigrante, integrante do Fórum Social pelos Direitos
Humanos e Integração dos Migrantes
no Brasil, vem protagonizando a campanha mundial “Aqui Vivo, Aqui Voto”,
que defende a plena participação política dos imigrantes, seja nas eleições,

Documentos

Direitos Sociais

necessários para
abertura de
Conta Bancária
na Caixa. Pág. 9

Cartilha “Proteção
Social e Trabalho
Decente para
Todos(as)”. Pág. 5

seja nos demais processos democráticos e participativos. A PEC 347 prevê a
inscrições de imigrantes como eleitores
nas eleições federais, estaduais e municipais. Para sua aprovação será preciso
muito apoio e pressão popular! Sua tramitação coincide com dois momentos
políticos importantes para o Brasil: a
reforma política, que prevê diversas
alterações para as próximas eleições e
pode contemplar o direito ao voto do
imigrante a realização da I Conferencia
Municipal de Políticas para Imigrantes
de São Paulo que declarou apoio total à
aprovação da PEC e I Conferência Nacional de Migrações e Refúgio em 2014.
Para as entidades os movimentos sociais esta nova PEC fortalece a luta pelos direitos dos imigrantes no Brasil, e a
campanha pelo direito ao voto será levada com muita força para as Conferências.
Pág. 6
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Entrevista

A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania é uma estrutura
nova na administração municipal.
Qual o propósito de sua criação?
A Secretaria de Direitos Humanos
e Cidadania é parte da reestruturação da Prefeitura promovida pela
gestão de Fernando Haddad e aprovada pela Câmara de Vereadores. A
SMDHC herdou a estrutura da antiga
Secretaria Municipal de Participação
e Parceria e a unificou com a Comissão Municipal de Direitos Humanos.
Foi criada com o propósito de fortalecer a articulação e a gestão transversal
das políticas de direitos humanos e de
participação social na gestão municipal de São Paulo.
Quais serão as prioridades desta Secretaria? Qual é a linha de trabalho?
A Secretaria trata de uma grande diversidade de temas, incluindo
a Coordenação de Políticas para Migrantes. Sua prioridade é construir
políticas públicas que contemplem
a promoção dos Direitos Humanos
em São Paulo para todos os seus cidadãos. A Secretaria realiza seus
trabalhos de forma articulada com as
demais secretarias da Prefeitura para
garantir políticas completas e eficazes, por meio de ações tranversais.
Uma das principais linhas políticas da
Secretaria é a participação social como método de gestão.
Como se deu criação da Coordenação de Políticas para Migrantes e
seu vínculo com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania?
A Coordenação de Políticas para
Migrantes é um resultado histórico
do esforço dos movimentos sociais de
imigrantes na cidade. A atenção ao tema pela Prefeitura foi assumida como
compromisso desde a campanha do
candidato Fernando Haddad. Resultado da pressão da sociedade civil para
que o Estado respondesse, pelo viés
dos Direitos Humanos às especificidades das comunidades que migram
para São Paulo - o maior pólo de destino de imigrantes no País. A criação da
Coordenação sob a Secretaria de Di-
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reitos Humanos e Cidadania reforça a
política que pretendemos desenvolver
enquanto governo: a atenção ao tema
sob o olhar do respeito aos direitos,
promoção da cidadania e integração
da população.
Numa perspectiva de acesso a direitos Humanos, como vivem os
imigrantes em São Paulo hoje?
Quais suas maiores dificuldades?
Quais são os grupos de maior vulnerabilidade?
A grande maioria dos imigrantes
em São Paulo vive hoje em regiões
vulneráveis e com altos índices de
violência. Enfrentam entraves de comunicação em função do idioma, o
que dificulta a integração destas pessoas. Além disso, a dificuldade de
acesso à informação e a possibilidade de manifestar a própria cultura
ainda são restritos a certos grupos.
A ocupação do espaço público pelas
comunidades também é uma questão
problemática. Os imigrantes contribuem para o desenvolvimento de São
Paulo como um todo com sua atuação cultural e profissional, porém
enfrentam dificuldades no acesso aos
serviços públicos da cidade, inclusive por serem muito centralizados
geograficamente. A documentação,
como o RNE e a Carteira de Trabalho, são peças chave para o exercício
da cidadania. Entre os grupos de
maior vulnerabilidade na cidade,
atualmente encontram-se Haitianos,
grupos de diferentes nacionalidades
africanas e também sul americanas,
em especial bolivianos.
Sabemos que a legislação federal
migratória é antiga, desde a ditadura militar e atualmente há setores do
Governo Federal estudando alterações na Lei e políticas relacionadas.
Qual o papel do município nesse debate e como pode agir?
Ao trabalhar com o olhar sobre
a localidade e com as comunidades migrantes, o município acumula
um grande aporte para o debate da
legislação nacional. Dessa forma, conseguimos perceber principalmente os

Distribución y Circulación: CDHIC
Diseño: Guilherme Resende
Fotografía: Carlos Porto e Dionício Espinoza
Colaboraron en esta Edición: Patricia Gainza, Paulo Illes,
Cleyton Borges, Veronica Quispe, Rocio Lobo Machin,
Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes, Ana Gómez,
Gerardo Cerdas Vega e Ricardo Jimenez.
Consejo Editorial:
Alexandre Bento - Asesor de relaciones Internacionales
de la Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Arquivo CDHIC
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grandes gargalos das leis de migração
e como elas afetam a vida concreta destas pessoas, apontando novas
perspectivas para o que precisar ser
alterado. Um exemplo é o reconhecimento da necessidade de garantir
o direito ao voto dos imigrantes. Por
isso, a SMDHC em conjunto com outros órgãos da prefeitura trabalha
para garantir o voto dos estrangeiros
no Conselho Participativo da cidade. Conscientes da importância do
Pacto Federativo para a interação entre as esferas do Poder, visualizamos
que essa ponte entre nossa experiência no município e o debate nacional
é vital. É importante ressaltar ainda a
relevância desse fator no caso específico de São Paulo: somos a cidade
com a maior população de imigrantes no país (acima de 60% do total
no Brasil), além de constituirmos um
grande centro político e econômico no cenário nacional. Dessa forma,
acreditamos que qualquer experiência e avanço que conseguirmos aqui
poderá ser reverberado para o país
inteiro, a exemplo da construção da I
Conferência Municipal de Imigração
que estamos organizando junto à sociedade civil.
São Paulo é considerada uma das cidades que mais atraem migrantes no
mundo e tem uma tradição histórica
marcada pela diversidade cultural.
Porém, também expõe contradições
e muitos casos de discriminação. Co-

Daniel Colque Andrade - Comunidad Boliviana.
Denise Cogo - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(Departamento de Antropología).
Luiz Bassegio - Presidente del Centro de Derechos
Humanos y Ciudadanía del Inmigrante y Secretario
Ejecutivo del Grito de los Excluídos Continental.
Oriana Jara - ONG Presencia de América Latina.
Paulo Sérgio de Almeida - Presidente del Consejo
Nacional de Migración.
Gustavo Garcia - UGT

mo enfrentar o desafio de dar espaço
e oportunidade a todos, num contexto de desigualdades e preconceitos?
É mais do que claro que o grande
desafio nesse sentido é uma mudança cultural profunda que precisamos
promover. É preciso retomar justamente o importante debate de como
a maior riqueza e força de São Paulo
reside na sua incrível diversidade, e
colocar o tema das migrações na centralidade dessa discussão. Ao mesmo
tempo, porém, é preciso considerar
que a cidade está imersa num contexto
consolidado de violência e repressão,
em função do passado recente autoritário. Acreditamos que o melhor jeito
de superar isso e construir a cultura
da diversidade é por meio do diálogo.
Precisamos trabalhar pela integração
das comunidades - o que certamente
não pressupõe a assimilação cultural,
e sim uma valorização das especificidades- e evitar que sejam formados
“guetos” em detrimento da interação
constante no espaço da cidade. Conseguir capacitar os serviços públicos
de modo a incluir os aportes que essa diversidade traz, em áreas como
Educação e Saúde, por exemplo, são
tarefas essenciais. As especificidades
que temos não devem ser motivos para exclusão ou para pautar
diferenciações discriminatórias nas
políticas públicas. Ao contrário, devem incluí-las para alcançar a todos
igualitariamente, respeitando todas as
múltiplas identidades.

Miguel Angel Mautino Figueroa - Asociación Latino
Americana de Arte y Cultura Andina.
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 autorización y
mencionar la fuente.
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• Por Ricardo Jimenez A. - http://ricardojimeneza.blogspot.com

¿Qué es y para qué sirve el buen vivir?
El Buen Vivir es esencialmente
una propuesta de nuevo paradigma
ético civilizatorio, con implicancias
políticas, económicas y culturales,
que rescata la ancestral experiencia
de los pueblos indígenas latinoamericanos, especialmente andinos,
y lo re elabora como parte de las
respuestas posibles a la actual crisis múltiple, civilizatoria, que la
comunidad humana de destino enfrenta hoy debido al agotamiento
del todavía hegemónico orden civilizatorio capitalista y sus pilares
ideológicos originados en la modernidad europea, globalizada como
“universal”. Se trata entonces de una
propuesta estrechamente vinculada
al pasado ancestral pero también
simultáneamente nueva, emergente,
como legados que reverdecen para
alimentar las búsquedas plurales
hacia el futuro.
El núcleo fundamental de este
paradigma está en un conjunto de
regulaciones sociales, espirituales,
políticas y culturales, formadas en
una continuidad de miles de años
de desarrollo cultural andino anterior a la llegada del poder colonial
europeo, y que implican un radical
“otro lugar” ideológico, espiritual
y material, diferente y opuesto al
que hemos asumido hegemónicamente durante los últimos cinco
siglos. Un ejemplo, nada más, es el
del concepto de “cultura”, que por
definición en nuestra actual civilización es únicamente propia de las
personas humanas, sólo ellas tienen
cultura. En la civilización ancestral

andina que inspira el Buen Vivir,
la naturaleza y las espiritualidades,
una piedra, un río, un árbol, una
llama, un ancestro, el sol, la luna,
la serpiente, también tienen cultura, sienten, interactúan, hablan
y dialogan, reciprocan de manera
horizontal con las personas humanas. Objetivamente, un hueso duro
de roer, que exige un profundo esfuerzo adicional de comprensión y
que nos muestra que es en esa radical “otredad” donde se encuentran
los principales obstáculos, incomprensiones y riesgos del Buen Vivir,
pero al mismo tiempo también su
gran capacidad de aportar a la superación de la crisis civilizatoria,
precisamente por hablarnos y permitirnos mirar desde otro lugar,
distinto al que ha generado y mantiene la aguda crisis actual.
Al lado de eso, es un hecho
también que esta propuesta de paradigma implica potenciales riesgos
de idealización, malinterpretación,
limitaciones e insuficiencias, ¿pero qué pensamiento, propuesta y
paradigma no los tiene? Su valor
radica justamente en que los principios reguladores ancestrales que lo
inspiran no se elaboran a partir de
sociedades ideales, perfectas, “paradisíacas”, ni pretenden servir de
base a una. Sino de sociedades con
relaciones de dominación y conflicto, que dentro de esa imperfección
supieron, de manera inédita y alternativa a la hegemónica, encontrar
otros modos mucho más equilibrados de relacionarse entre los seres

humanos y con la naturaleza, en el
marco de un intensivo y extensivo
uso de ciencia y tecnología al servicio de una creciente productividad
y bienestar material. Su mayor valor
está justamente en mostrar que la
perfección no es una condición para
lograr ese equilibrio y ese bienestar.
Uno de los ámbitos donde la crisis actual es más evidente y cuya
gravedad ha puesto a la humanidad
en el sendero de amenazar su propia
existencia futura, es el de las relaciones de las sociedades humanas
con la naturaleza. A su base está el
predominio de una visión de estas
relaciones surgida en la modernidad
europea e impuesta hegemónicamente en el mundo. En ella, muy
esencialmente, los seres humanos se
consideraron como separados, distintos y superiores a la naturaleza, a
la cual se conceptuó como una enemiga a vencer y dominar, como una
cosa u objeto sin derechos y destinada a ser propiedad y provecho de
los seres humanos. Se trató de un
radical humano centrismo, ligado a
la idea de que los avances tecnológicos eran al mismo tiempo la prueba
de la superioridad y el dominio del
ser humano sobre la naturaleza, así
como la garantía de un crecimiento
incesante de la producción, acumulación y consumo de riqueza
económica, que devino en sinónimo
de progreso, desarrollo y felicidad.
Conjuntamente, criterios racistas
actuaron como ordenadores en jerarquía de culturas y pueblos, según
su diferencia con los pueblos euro-

peos dominantes, inferiorizándolos,
asimilándolos con la naturaleza y
haciéndolos compartir su suerte de
negación, explotación y exterminio.
Opuestamente, el Buen Vivir nos
habla de una equivalencia, incomplitud y reciprocidad fundamental e
inviolable entre los seres humanos,
la naturaleza y el cosmos; de inmanentes regulaciones que garantizan
la auto limitación productiva de
acuerdo al equilibrio en esas interacciones; y de un concepto de
felicidad basado en la armonía de
los sentimientos, el bienestar material de todos, el respeto a todas
las formas culturales y pueblos, y el
manejo equilibrado del conflicto.
El Buen Vivir es una propuesta en
construcción, plural y mestiza, cuya
vocación es dialogar horizontalmente con múltiples otras en el camino
para superar ese humano centrismo, y esa jerarquización negadora
de la diversidad de pueblos y culturas, sobre la conciencia creciente
de que en realidad los seres humanos son una totalidad internamente
diversa, una comunidad de destino
ricamente diferenciada, y también
parte inseparable, en permanente
interacción mutua, con la naturaleza
y el cosmos. No sólo como respuesta puramente instrumental ante
las evidencias de la terminal crisis
ambiental, sino por los nuevos conocimientos de muchas disciplinas,
que nos muestran que, a un nivel
hondo y elemental de la realidad,
todo, incluyéndonos, se encuentra
infinitamente interconectado.

Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía del Inmigrante
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,
Tatuapé, cerca al Metro Tatuape Salida al lado
de Shopping Boulevard.

CDHIC
Centro de Direitos Humanos
e Cidadania do Imigrante

Telefonos: (11) 2384-2274 / 2384-2279
E-mail: secretaria@cdhic.org.br
Site: www.cdhic.org.br.
Facebook: cdhic imigrante
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Además de actuar a nivel local, el
CDHIC se proyecta a nivel internacional, mediante alianzas con diversos
actores de la sociedad civil en favor de
las y los inmigrantes.
Durante el mes de junio de
2013, el CDHIC y Espacio sin
Fronteras organizamos la Consulta Regional a la Sociedad Civil
Sudamericana, prepataroria del
Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Migraciones
y Desarrollo. Este último evento sirvió como punto de partida
para que, a través de Espacio sin
Fronteras, pudiéramos participar
de otros dos eventos internacionales para las luchas en pro de
los imigrantes: la Acción Global
de los Pueblos, convocada por la
Coalición Global sobre Migraciones (PGA/CGM, por sus siglas en
inglés) y propiamente del Diálogo de Alto Nivel de las Naciones
Unidas sobre Migraciones y Desarrollo. Ambos eventos tuvieron
lugar entre el 30 de setiembre y el
05 de octubre pasados, en la ciudad de Nueva York.

El lunes 30 de setiembre tuvo
lugar en el Church Center de la
sede de Naciones Unidas en Nueva York, la apertura del programa
de actividades de la Acción Global de los Pueblos (AGP) sobre
Migración, Desarrollo y Derechos
Humanos:
“Pueblos,
Comunidades, Poder. Creando
puentes para los derechos laborales, humanos y de las personas
migrantes”. Este espacio de la
sociedad civil global reunió diferentes organizaciones incluidas
organizaciones de migrantes, de
derechos humanos, sindicatos,
de trabajadores, grupos de lucha
contra la pobreza y organizaciones de base con la finalidad de
reforzar el movimiento global
por los derechos de las personas
migrantes, fortalecer el análisis
colectivo y demandar un espacio
para estas discusiones.
Por su parte, el miércoles 2 de
octubre tuvo lugar el taller coordinado por Espacio Sin Fronteras
denominado “Compartiendo experiencias: Estrategias legales y

Arquivo CDHIC

CDHIC defiende la necesidad de actuar
a nivel de estas entidades sudamericanas de integración, para colocar en la
agenda el tema migratorio. Pretentemos
juntamente con los miembros de Espacio sin Fronteras, nuestra red regional,
colocar como prioridad el debate sobre
una política migratoria unificada a nivel
regional, basada en un enfoque de dere-

Arquivo CDHIC

Acciones internacionales
em defesa de los derechos
de los y las Inmigrantes

políticas públicas para avanzar
en el paradigma de los derechos
humanos de la migración en la
región de América del Sur”. El
mismo fue desarrollado por Pablo Ceriani (Argentina) y Patricia
Gainza (Uruguay), ambos miembros de ESF, e hizo referencia a
aspectos específicos que han sido
incorporados en las nuevas legislaciones argentina, uruguaya y
recientemente boliviana, como la
consagración explícita del derecho a migrar, cambios hacia la no

chos humanos, para garantizar el pleno
respeto a estos derechos por todos los
países miembro de la UNASUR para los
y las imigrantes.
En tal sentido, hemos venido dando
seguimiento a las diversas reuniones
con actores de la sociedad civil y a nivel de gobierno (tanto en Brasil como
en Argentina, en particular), orientadas

criminalización de las personas
migrantes, el acceso a la justicia,
el derecho a la reunificación familiar así como algunos aspectos
de derechos sociales y políticos.
Se hizo hincapié en la participación y en la importancia del
trabajo organizado y articulado
de la sociedad civil, elemento indispensable, para hacer posibles
los procesos que concluyeron
con nuevos marcos legislativos
así como para el seguimiento de
la implementación.

a la definición de agendas dentro de estos espacios de integración regional. Un
ejemplo es la reunión celebrada en la
Cancillería Argentina el 20 de setiembre
anterior, donde importantes acuerdos y
orientaciones fueron alcanzados y donde
el tema migratorio ha sido considerado
como uno de los ejes temáticos que se
desarrollarán por parte de la sociedade
civil frente a la UNASUR.
Finalmente concluimos informando
que Espacio sin Fronteras, cuya secretaría técnica está en el CDHIC, cuenta con
un nuevo miembro. Se trata del Grupo
de Asistencia a Imigrantes y Refugiados
(GARR), que actúa en la ciudad de Porto
Alegre, Río Grande del Sur. Así, fortalecemos la red de organizaciones que a
nivel sudamericano estamos articulando
iniciativas en pro de políticas migratorias
que respeten los derechos humanos de
las personas migrantes en un sentido
amplio, haciendo del derecho de migrar
un derecho protegido y transformando a
las personas migrantes en ciudadanos
plenos de nuestra región.
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Continente africano recibirá por primera vez Foro Social
Mundial de las Migraciones
Entre 21 y 24 de setiembre de 2014,
tendrá lugar en Johannesburgo, África del Sur, el VI Foro Social Mundial
de las Migraciones (VI FSMM). Este
importante evento, que reúne millares de activistas de la causa migrante alrededor del mundo, se realizó por primera vez en Porto Alegre,
Brasil (2005), con ediciones sucesivas en Rivas-Vaciamadrid, España
(2006, 2008); Quito, Ecuador (2010)
y Manila, Filipinas (2012). La presente edición es la sexta y se realizará bajo el lema “La migración en el

corazón del sistema: repensando las
migraciones y la génesis de la existencia humana”.
Para avanzar en la organización del
VI FSMM, tuvo lugar una reunión del
Comité Internacional entre los días 5
y 7 de diciembre anterior, en la ciudad de Johannesburgo, sede del evento. En esta reunón, fueron revisados
aspectos logísticos, políticos, financieros y metodológicos entre las organizaciones responsables del Foro,
tanto a nivel global como a nivel sudafricano. La Secretaría Técnica del

VI FSMM está bajo responsabilidad
del Foro Sudafricano sobre Migración y Movilidad (SAFMM, por su sigla
en inglés) una red de entidades de dicho país que se ha comprometido con
que este nuevo encuentro global de
los migrantes sea todo un éxito.
Conforme se aproxime el evento,
desde el CDHIC bridaremos mayores
informaciones para todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que
trabajen con migrantes o que tengan
interés en el tema, para que puedan
participar del Foro ya sea directamen-

te (inscribiendo actividades o participando de los espacios de debate y encuentro), o indirectamente (mediante
la cobertura de prensa y redes sociales
que tendrá lugar durante el evento).
Las organizaciones brasileiras que
forman parte del Comité Internacional son el CDHIC y también la Central Única de Trabajadores (CUT),
que recién se integró a este espacio de
coordinación. Además, el Grito de los
Excluidos Continental y la Articulación Sudamericana Espacio sin Fronteras, forman parte de dicho Comité.

CDHIC, CUT, INCA-CGIL
e CSA lançam cartilha sobre
proteção social e trabalho
decente para os imigrantes
Carlos Porto

do à ação, uma sensibilização da nossa
base sindical para colocar a defesa do
trabalhador migrante na ordem do dia,
pois a classe operária é uma só”, afirmou João Antonio Felício, secretário
de Relações Internacionais da CUT.
De acordo com Antonio Galante,
presidente do INCA-CGIL, nos 30
países em que a entidade atua, mais
de 400 mil trabalhadores migrantes
já foram beneficiados pelas parcerias
firmadas com o sindicalismo local e
o envolvimento dos movimentos sociais. É uma unidade com um sindicalismo que luta contra o trabalho degradante, pelo acesso aos direitos, pela
mobilização da sociedade civil para
garantir uma cidadania universal,
com dignidade”, concluiu a peruana
Tania Bernuy, em nome do CDHIC.

Carlos Porto

O lançamento da cartilha “Migrantes
no Brasil: Proteção Social e Trabalho
Decente para Todos/as” fechou com
chave de ouro, o Seminário “A questão
migratória e o papel da sociedade civil
na conquista e ampliação de direitos”,
realizado no Sindicato dos Bancários
de São Paulo , no último dia 06 de novembro. Promovido pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), Centro
de Direitos Humanos e Cidadania do
Imigrante (CDHIC), Confederação
Sindical das Américas (CSA) e INCA
– órgão de assistência a migrantes da
central sindical italiana CGIL. “É um
contingente enorme de pessoas que estão sendo marginalizadas, quando deveriam ser cidadãos plenos de direitos.
O lançamento da cartilha reflete uma
tomada de consciência e um chama-

Seminário
Fortes depoimentos de imigrantes marcaram o
seminário que antecedeu o lançamento da cartilha.
“O desafio, agora, não é regularização, é a cidadania plena – direito ao voto e a ser votado. Somos
invisíveis para a classe política e, por isso, nossos direitos não são respeitados” – disse o boliviano Luiz
Vasquez da Associação de Empreendedores Bolivianos da Rua Coimbra. Cecília Lumbreras, peruana,
sobre casos de discriminação no acesso ao trabalho
e ao sistema de saúde pública e Mônica Rodrigues,
do Comitê de Organização Comunidade Bolivia-

na sobre dificuldades no mercado de trabalho, visto
sua condição de mulher, mãe e imigrante. Também
prestaram depoimento Cristina Romero, paraguaia, da Associação Japayke, relatando casos de
exploração e assédio moral e sexual no trabalho
enfrentados por mulheres imigrantes.
A cartilha de bolso “Migrantes no Brasil: Proteção
Social e Trabalhado Decente para Todos/as”, pode
ser adquirida gratuitamente na sede do CDHIC –
Rua Bernardo Magalhães, 203 – Tatuapé São Paulo/SP.
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Imigrantes expõem suas
reivindicações em Audiência
na Câmara Municipal
Carlos Porto

A Audiência Pública realizada no
dia 22/08 pelo Fórum Social pelos
Direitos Humanos e Integração dos
Migrantes no Brasil, juntamente
com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, teve
a presença de mais de 220 pessoas, participação de imigrantes das
diferentes nacionalidades. Logo no
início da audiência, três depoimentos de imigrantes indicaram o tom
das reivindicações:

Carlos Porto

Luiz Vasques, da Associação de
Empreendedores Bolivianos da
Rua Coimbra, abordou questões
relacionadas à documentação, proi-

bição de abertura de firma, contas
bancárias, CNPJ e outras restrições
que enfrentam os imigrantes. Tania Bernuy, do Centro de Direitos
Humanos e Cidadania do Imigrante/CDHIC expôs as dificuldades
da regularização migratória de
crianças e adolescentes quando desacompanhas de um dos genitores,
impossibilitando o acesso aos direitos de educação, saúde e amparo
desses menores. Abdoul Hadi, da
Casa das Áfricas, questionou as autoridades sobre casos de estudantes
que não podem trabalhar e recebem multa ou deportação, mesmo
com todos os documentos.

cede pela metade”. Pelo governo federal,
João Guilherme Granja disse que diversos
casos ali relatados podem ser atendidos
independente da mudança da lei, desde
que se promova o aperfeiçoamento dos
procedimentos e se possa identificar possibilidades de acesso a direitos. “É preciso
valorizar a realização das Conferências
que ocorrerão a nível municipal, regional
e nacional. O Estado precisa responder às
demandas políticas e sociais daqueles que
escolheram aqui viver”.

Carlos Porto

Para o Coordenador de Políticas para Migrantes do Município de São Paulo, Paulo
Illes, a criação desta Coordenação, além
de ser um compromisso do Prefeito Haddad, “quebra o paradigma da lei federal,
pois associa os migrantes a uma estrutura de promoção de direitos humanos”.
O Coordenador também frisou a proposta de descentralização do atendimento e
emissão de documento para imigrantes:
“As subprefeituras têm estrutura onde os
migrantes poderiam ser atendidos nas diversas necessidades”.
Sobre comprovação de renda, o Delegado Chefe da Polícia Federal, Diógenes
Perez de Sousa afirmou que a Polícia Federal está usando uma relação ampliada
de possibilidades, a partir da Portaria
1.700/2011 do Ministério da Justiça, que
elenca opções de comprovação da renda.
Quanto aos casos concretos apresentados,
o Delegado disse que “não dá para discutir sem ter acesso aos autos e provas que
constam no processo, pois é necessário
ver cada caso individualmente”.
Na sua vez o Diretor do Departamento
de Estrangeiros da Secretaria Nacional de
Justiça-MJ, João Guilherme Granja Xavier
Silva explicou que nos 5 meses em que está
à frente do Departamento tem feito um esforço para melhorar a interpretação da lei,
inclusive de questões como na aplicação
do Acordo do Mercosul.“Estamos refletindo se a fase provisória do RNE é mesmo
necessária, afinal, o direito não se con-

Carlos Porto

Um consenso: as leis migratórias
precisam de mudanças
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Constituição prevê os direitos e
afirma que nenhuma pessoa pode
ser considerada ilegal”. Tania falou
sobre os casos de violência: “As famílias são ameaçadas e têm medo
de denunciar. São Paulo precisa
superar seu provincianismo e valorizar a diversidade!” – concluiu.
Os presentes apontaram casos
de discriminação já ocorridos por
parte de policiais e dificuldades
para registrar-se Boletins de Ocorrência. Sobre a elevado número de
mortes de imigrantes na região do
Brás, Ronald Soto, da Associação
de Empreendedores Bolivianos da
Rua Coimbra questionou: “Quantas mortes serão necessárias para
que o Estado de São Paulo faça alguma coisa no local?”
Pela Prefeitura de São Paulo,
Paulo Illes destacou o Convênio firmado com a Caixa Econômica que
vem flexibilizando as exigências
para abertura de conta bancária.
“Estamos combatendo a vulnerabilidade que expõe as famílias casos
de furtos e roubos” – disse.
Um ponto polêmico foi o debate entre diversos imigrantes e
representantes das organizações
presentes com o Sr. Carlos Estracine, que, na sua fala, negou que
exista casos de discriminação de
policiais contra imigrantes ou

Carlos Porto

Em Audiência Pública realizada
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no dia 27/11,
imigrantes de várias nacionalidades e organizações de defesa dos
direitos humanos discutiram a
segurança pública e casos de violência e racismo contra imigrantes
e suas famílias no Estado de São
Paulo. Uma das propostas formuladas ao final foi a criação por
parte do Governo do Estado de
uma Delegacia Especializada para
Atendimento de Imigrantes.
A audiência pública foi uma iniciativa do deputado estadual Marco
Aurélio (PT/SP). Estiveram presentes o cônsul-geral do Peru, Arturo
Jarama, o cônsul-geral do Equador
em São Paulo, Luiz Wladimir Vargas
Anda, o chefe de Núcleo de Registros
Estrangeiros da Polícia Federal em
São Paulo, Diógenes Perez de Souza,
a representante da Secretaria Estadual
de Justiça, Juliana Armede, o representante da Secretaria Estadual de
Segurança Pública, Carlos Estracine e
o Coordenador de Políticas para Migrantes de São Paulo, Paulo Illes.
A Diretora Executiva do CDHIC,
Tania Bernuy apresentou um panorama migratório do Brasil e da
América do Sul, citando o exemplo
positivo da política implantada no
Equador: “Naquele país a própria

Carlos Porto

Na ALESP, imigrantes
questionam: “Quantas
mortes serão necessárias para
que o Estado de São Paulo
faça alguma coisa?”

quaisquer pessoas em razão de cor
da pele, cultura, idioma ou origem.
A plateia o questionou: “Precisamos
reconhecer a existência do racismo
e da xenofobia. Nós sabemos que a
polícia militar comete abusos e as
vítimas preferenciais são os negros
e pobres. Nesse sentido, os imigrantes latinos e africanos, como foi no
caso da angolana Zulmira Cardoso,
têm também características que os
torna alvo de tais abusos” – disse o
professor Ailton Santos, do Comitê
contra o Genocídio da Juventude

Denuncie

Negra. Entre as diversas reivindicações o Deputado Estadual Marco
Aurélio assumiu um compromisso
de enviar uma Moção ao Congresso
Nacional de apoio à PEC 347 – Projeto de Emenda à Constituição que
prevê o direito do imigrante votar e
ser votado nas eleições brasileiras.
Atendendo também um pedido da
comunidade, o deputado Marco Aurélio protocolou um projeto de lei,
através de uma proposta do CDHIC,
criando o Dia Estadual do Carnaval
Andino Yunsa em São Paulo.

Situações de trabalho análogo à escravidão
podem ser denunciados por ligação gratuita

Carlos Porto

0800-770-9242
O Projeto 0800 continua sendo desenvolvido pelo CDHIC:
cujo objetivo é atender e dar
encaminhamentos jurídicos e sociais a relatos de imigrantes de
quaisquer nacionalidades, que
queiram denunciar situações de

discriminação e/ou condições de
trabalho análogas à escravidão.
Os relatos podem ser feitos via
telefone, preservado o anonimato,
ou com identificação (a critério
do imigrante), ou por meio de
atendimento pessoal agendado.
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Imigrantes provenientes do MERCOSUL e de países Associados, residentes na cidade de São Paulo terão
acesso à conta corrente, poupança,
conta simplificada, microcrédito, remessas e cursos de capacitação e educação financeira.
O Acordo afirmado pela Prefeitura de
São Paulo e a Caixa Econômica Federal
foi assinado na sexta feira 04 de outubro
e contou com a presença do Prefeito
Fernando Haddad, do Vice Presidente
da Caixa Econômica Federal, José Henrique Marques da Cruz , do Secretário
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Rogério Sottili, dos Cônsules
do Paraguai, Peru, Equador e Bolívia,
além de parlamentares e autoridades
municipais, estaduais e federais.
O prefeito Fernando Haddad (PT)
defendeu a unidade dos povos latino-americanos e o direito à livre circulação de pessoas. “Havia um fluxo de

imigração no começo do século 20.
Neste momento, temos que saber lidar com a questão sobretudo no âmbito do Mercosul, o país vai ter se se
abrir para continuar seu desenvolvimento econômico e cultural.”
Segundo Paulo Illes, Coordenador
de Política Para Migrantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania, “o Acordo representa uma
conquista para as comunidades imigrantes sulamericanas e será sem dúvidas um piloto para que futuramente
outros imigrantes e refugiados residentes também possam ser beneficiados”.
Como declarou o Secretário Municipal de Direitos Humanos, Rogério Sottili “Os imigrantes tinham muita dificuldade para comprovar residência na
hora de abrir conta. “Com isso, eram
obrigados a guardar o dinheiro em
casa e se tornavam alvo de assaltos”.
O Acordo prevê acesso à conta cor-

rente, poupança, conta simplificada,
microcrédito, remessas e educação
financeira, como explica o Coordenador de Políticas para Migrantes,
“será necessário um tempo para operacionalização do acordo, de modo a
garantir um atendimento digno aos
cidadãos imigrantes”. Para facilitar os
processos de aberturas de contas, o
atendimento será realizado nos Espaços CAIXA de Cidadania do Imigrante, instalados em agências do banco e
unidades móveis. Outra vantagem do
acordo se refere ao envio de remessas,
pois por um prazo de seis meses, no
âmbito do acordo, as remessas serão
isentas de cobrança da tarifa.
O Centro de Direitos Humanos e
Cidadania do Imigrante considera a
iniciativa um grande avanço e ajudará na divulgação junto às lideranças
e comunidades atendidas pela instituição. Para Luiz Bassegio, Presidente

Carlos Porto

Prefeitura de São Paulo e Caixa Econômica assinam Acordo
para Inclusão Financeira de Imigrantes

do CDHIC, iniciativas como estas são
conquistas que vão de encontro com
a proposta do Fórum Social Mundial
das Migrações. “É uma iniciativa a
ser considerada no contexto internacional, pois as pessoas migrantes são
sujeitos de direitos e não faz sentido
que ao portar um Protocolo, cujo
custo é alto para as famílias, não tenha acesso a direitos básicos como a
uma conta bancária”.

Agências da Caixa Econômica que realizam atendimento para os Imigrantes
• Agência: Pari
Endereço: Av Carlos de Campos,
160 – CEP: 03028-000 – Pari –
São Paulo/SP

• Agência: Bom Retiro
Endereço: Rua da Graça, 121/127
CEP: 01125-001 – Bom Retiro –
São Paulo/SP

• Agência: Penha de França
Endereço: Rua Com. Cantinho,
458 – CEP: 03603-020 – Penha
de França -São Paulo/SP

• Agência: Jardim Brasil
Endereço: Rua Roland Garros,
1551 – CEP: 02235-001 – Jardim
Brasil – São Paulo/SP

• Agência: Silvia Teles
Endereço: Rua Silva Teles, 60
CEP: 03026-000 – Pari –
São Paulo/SP
  

• Agência: Av Celso Garcia
Endereço: Av Celso Garcia, 151/157
CEP: 03015-000 – Brás –
São Paulo/SP

• Agência: Casa Verde
Endereço: Rua Dr. Cesar
Castiglioni Junior, 91
CEP: 02515-000 – Casa Verde –
São Paulo/SP

OBS: entre en contacto con el
número – 0800 721 2210 – podrá
escoger la agencia para la apertura
de cuenta, marcar fecha y hora
para su atendimiento, realizar
remesas y solicitar microcrédito.

DOCUMENTOS
NECESARIOS PARA ABRIR
UNA CUENTA EN LA CAIXA
• CPF
• Identidad de Extranjero (RNE/CIE)
o para inmigrantes de los países
miembros y asociados al Mercosur¹:
protocolo expedido por el Departamento de la Policía Federal/MJ y el
documento de identificación original, emitido en el país de origen y
que fue presentado en el DPF/MJ.
• Comprobante de Residencia. Para
inmigrantes de los países miembros y asociados al Mercosur¹:
extracto de la consulta de datos del
“Sistema Nacional de Cadastramento de Estrangeiros” - (SINCRE).
• Comprobante de Renta, excepto
para la Cuenta CAIXA Fácil y la Poupança CAIXA. (Cuenta de Ahorros).
www.espacioinmigrantescaixa.com.br

Crédito y otros productos
La CAIXA dispone para sus clientes varias modalidades de crédito.
Infórmese con su gerente cuál es la mejor opción para su necesidad.
• CDC Automático – La CAIXA
tiene el Crédito Directo CAIXA,
una línea pre-aprobada y fácilmente
colocada a su disposición. Podrá ser
adquirido y contratado conversando
con su gerente, por medio de Internet Banking CAIXA o de los cajeros
automáticos localizados cerca de las
agencias. Usted escoge el plazo para
pagar. Los encargos son fijos y debitados automáticamente de su cuenta
cada mes, hasta el último.
• Tarjetas de Crédito – La CAIXA
dispone siempre de una tarjeta de
crédito. Un producto práctico para
quienes desean comprar productos
y servicios con facilidad. Al adquirir
una tarjeta de crédito usted escoge
la mejor fecha para el vencimiento
mensual de la factura, realiza compras con débito directo o divididas.

Además de eso, utilizando las tarjetas de crédito CAIXA usted acumula
puntos para usarlos de acuerdo con
su comodidad, en el programa de beneficios de cada tarjeta.
• Poupança – A Poupança CAIXA é uma das aplicações financeiras
mais tradicionais do mercado. São
mais de 150 anos de tradição. Guardando uma parte dos seus recursos
numa conta de poupança você o verá
crescer ao receber os rendimentos
que são creditados mensalmente a
cada dia-limite de depósito.
• Microcrédito – Línea de crédito para capital de giro o inversión
fija, para emprendedores, personas
naturales o jurídicas, profesional
liberal o autónomo que tenga facturación anual real de hasta R$120
mil; Con la finalidad de incentivar

las actividades productivas, generar
empleo y renta.
• Seguro Acidentes Pessoais CAIXA
Família Segura – Com essa modalidade de Seguro você vive mais tranquilo por um custo muito pequeno.
• Cheque Especial - La CAIXA le
ofrece un límite extra en su cuenta
corriente para cubrir gastos rápidos. Usted utiliza el recurso cuando
lo necesite. La tasa de interés por el
uso de este límite se cobra el primer día útil del mes siguiente y sólo
caerá sobre el valor que utilizó. La
cobranza de la tasa de interés se realizará a través de débito en la cuenta
Es muy importante que a la fecha de
la cobranza haya saldo en la cuenta
para evitar que se cobren intereses
más altos.
Fonte: www.espacioinmigrantescaixa.com.br
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Soy Latino brinda São Paulo com o melhor da Cultura
e Gastronomia do Continente
O I Festival Cultural e Gastronômico Latino Americano de São Paulo
Soy Latino, realizado no último dia 26
de outubro no Memorial da América
Latina, contou com a participação de
mais de 8 mil pessoas, que prestigiaram belas demonstrações da cultura,
arte e artesanato de toda América
Latina e tiveram a oportunidade de
conhecer comidas e bebidas típicas de
países como Peru, Colombia, México,
Cuba, Argentina, Bolívia, Paraguai,
Chile e Equador.

Carlos Porto
Carlos Porto

Carlos Porto

Carlos Porto
Carlos Porto

Carlos Porto
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A iniciativa do Centro de Direitos
Humanos e Cidadania do Imigrante/
CDHIC e do Portal El Guia Latino,
instituições organizadoras do Festival, proporcionou ao público atrações
de dança e música como o Grupo
PERU INKAS, BANDA KAUSACHUM, GRUPO CHILE LINDO,
GRUPO DE DANZA ACUARELA
PARAGUAIA, DJ BRUNO GARDELHA; SALSA E MERENGUE,
MARIACHIS SOL DE AMÉRICA,
DJ JULIO MORACEM: RITMO
AFRO–CUBANO, GRUPO NUEVA
EXPRESIÓN, KANTUTA BOLIVIA, DJ ATAWUALLPA, GRUPO
DE DANÇA UNIÓN CULTURAL
CORAZÓN PERUANO, HIP HOP
LA MITA, DJ TIDE–GUACHARACA CLUBE, REGGAETON COM
A SRTA. TORETTO, DJ PANCHO,
RITMO CUMBIA, LATIN BEATS
E SALSA FERNANDO FERRER E
SUA ORQUESTRA.

Diversas autoridades públicas prestigiaram o Festival Soy Latino, entre
elas o Secretário Nacional de Justiça
do Ministério da Justiça Dr. Paulo
Abrão, a Coordenadora do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas e Erradicação do Trabalho
Escravo da Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania do Estado de
São Paulo, Dra. Juliana Armede, o
Coordenador de Políticas para Migrantes de São Paulo, da Secretaria
Municipal de Direitos Humanos, Paulo Illes, acompanhado de sua equipe,
e o sempre deputado federal Ricardo
Zarattini. O Consul Geral do Peru
Arturo Jamara e o Consul Geral do
Paraguai Oscar Rodolfo Benítez Estragó também marcaram presença.
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O festival gerou maior integração
entre a comunidade imigrante e a sociedade civil local. Um fato inédito
foi a forte presença de brasileiros que
compareceram ao evento para prestigiar a cultura de seus vizinhos latinos.
Para os produtores culturais, os objetivos do eventos foram alcançados,
uma vez que a grande maioria do público era brasileiro.
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Movilización

Inmigrantes podrán votar y
ser electos en los Consejos
Participativos / SP
Mediante el Decreto número 54.645
de 29 de noviembre de 2013, fue
instituida la figura del ‘Consejero Extraordinario’ dentro de los Consejos
Participativos en todas las Subprefecturas de la ciudad, con el objetivo
de garantizar la participación de las
personas inmigrantes en estos importantes espacios de participación
popular. Según el Decreto, todas las
Subprefecturas donde la presencia de
inmigrantes corresponda por lo menos a 0,5% del total de la población
tendrán la obligación de abrir una
silla adicional en el Consejo, destinada a la comunidad inmigrante; en los
casos en que la población sea mayor
al 1% del total y el número absoluto
de inmigrantes sea mayor a 10 mil
personas, será obligatorio abrir dos
sillas para Consejero Extraordinario.

Todos los y las inmigrantes mayores
de 16 años que residan en el área de
acción de alguna de las 21 Subprefecturas de la ciudad, tendrán derecho a
votar y ser votados. Para candidatarse,
la persona interessada debe presentar
su candidatura entre los días 27 de
enero y 27 de febrero de 2014. Para
aspirar al cargo de Consejero Extraordinario, es necesario tener más de
18 años, reunir 100 (cien) firmas de
apoyo a su candidatura (con nombre, número de documento, teléfono
y firma de los apoyadores). Tenga en
cuenta que las elecciones se realizarán el día 30 de marzo de 2014 y
que para votar, usted debe ir hasta la
sede de la respectiva Subprefectura
(donde usted vive), acompañado de
cualquier documento de identidad
con foto.

• Por Daniel Colque e Mónica Rulo

Colectividad Boliviana
Organizada
El Comité por la Organización Boliviana en São Paulo, Brasil
(CBBR), fue fundado el 2 de julio
del 2013 después de la tragedia
irreparable que marcó a nuestra comunidad con la muerte
del niño “Brayan”, repercutiendo a nivel internacional. Somos
54 jóvenes voluntarios y 3500
firmantes. Nuestro objetivo principal es organizar a la comunidad
boliviana en diferentes barrios de
São Paulo, divulgando nuestros
derechos y organizando comités
de defensa por barrios, para evitar
asaltos y más muertes. Buscamos
la integración de nuestra comunidad que por años ha sido dividida
por personas que dicen ser sus re-

presentantes de nuestra, pero que
solo buscan intereses personales.
Somos jóvenes desinteresados
en cargos de nombramiento.
Debemos construír un VIVIR
MEJOR sin egoísmo, divisionismo y sin arrogancia.
EL COMITÉ POR LA
ORGANIZACIÓN BOLIVIANA
EN SÃO PAULO BRASIL, HA
REALIZADO DIFERENTES
ACTIVIDADES EN LOS
BARRIOS DE MOOCA, BRAS,
CANGAIBA, PENHA, SAN
MATEUS, SAN MIGUELPAULISTA, GUARULHOS-VILA
CARMELA, BONSUCESSO.
Contato: Mônica 11-98330-9498

1ª Conferência Municipal
de Políticas para Imigrantes
é um marco histórico

por partidos políticos que atendam as
suas demandas. Essa posição será levada à Conferência Nacional no mês de
maio de 2014, em apoio aos projetos dos
Deputados Carlos Zarattini e Roberto
Freire que se tramitam no Congresso,
que objetivam o reconhecimento do direito ao voto dos imigrantes.
Para o CDHIC – Centro de Direitos
Humanos e Cidadania do Imigrante, o
evento foi importante especialmente
por três razões: primeiro porque terá a
capacidade de apontar políticas públicas sérias e permanentes, que devem
ser respeitadas não só pelos atuais, mas
também pelos futuros governantes,
inibindo práticas pontuais ou assistencialistas Segundo porque a Conferência
é organizada e se insere no âmbito de
uma Secretaria de Direitos Humanos e

Cidadania, o que aponta um significado
novo para as políticas migratórias, que
no Brasil são pensadas por outros dois
viés: o da segurança pública, na qual o
migrante é duramente controlado e até
criminalizado, ou o do trabalho, que vê
o migrante apenas como força de trabalho. Terceiro, a Conferência, sendo
inédita, apontará forte influência política na I Conferência Nacional que
ocorrerá em 2014, também resultado
da pressão social.
Direito a votar e ser votado.Substituição do Estatuto dos Estrangeiros por
uma lei que contemple os direitos humanos da população imigrante. Criar
um novo órgão civil federal que formule as políticas e faça o atendimento que
hoje é feito pela Polícia Federal, descentralizar serviços públicos prestados ao

Carlos Porto

Esse evento se insere no processo da
1ª Conferência Nacional de Migrações
e Refúgio, promovida pelo Ministério
da Justiça e que deverá ocorrer em
São Paulo, em maio de 2014. As propostas da Conferência Municipal de
Políticas para Imigrantes serão enviadas para a etapa nacional, que contará
com os delegados eleitos no Município.
Uma das propostas que mais foi defendida pela população imigrante tem
a ver com o direito ao voto. Brasil é
um dos poucos países sul-americanos
que ainda não permitem à população
imigrante exercer direitos políticos, o
que é uma grave violação dos seus direitos humanos. Ter direito de votar e
ser votado transformaria à população
imigrante em ator político importante,
capaz de eleger representantes e votar

Jornal Brasil de Fato

O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania (SMDHC), aconteceu nos dias 29 e 30
de novembro e 1º de dezembro e abordou temas como direito
a voto e promoção do trabalho decente para a população de
estrangeiros residente no Município. Participaram mais de 400
pessoas de 39 nacionalidades diferentes.

imigrante e dar celeridade aos processos
para emissão do Registro Nacional de
Estrangeiro. Essas foram algumas das
57 propostas aprovadas.
Ao final da Conferência, a maior parte dos presentes engrossou a 7ª Marcha
do Imigrante que partiu da Praça da
República durante a manhã em direção
à Praça da Sé e teve como lema “Por
uma nova lei de migração justa e humana, para o fim da discriminação” .

