
O Brasil será sede da sétima edição do Fórum 
Social Mundial das Migrações (FSMM) que se 
realizará na cidade de São Paulo, em meados de 
junho de 2016. A decisão foi tomada pelo Comi-
tê Internacional do Fórum, que se reuniu em 
São Paulo nos dias 5 e 6 de setembro. Esta próx-
ima edição marcará o aniversário de 15 anos do 
Fórum que teve início no Brasil, como parte do 
processo do Fórum Social Mundial.

“Para o movimento social de migrantes e re-
fugiados no Brasil, a participação social das co-
munidades migrantes e seu envolvimento num 
processo democrático de construção do Fórum 
será um mecanismo ativador das causas em 
prol do fortalecimento da luta em defesa dos 
direitos humanos dos migrantes e membros de 
suas famílias no mundo, também a importância 
da convergência e os consensos são necessários 
e urgentes de maneira que permitam o impulso 
do processo de integração e de políticas públi-
cas”, afirma Tania Bernuy, coordenadora execu-
tiva do CDHIC.
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Política migratória europeia é um retrocesso  
aos Direitos Humanos

O agravamento da crise migra-
tória europeia coloca os direitos 
a migração no centro do debate 
político. A rede Espaço Sem Fron-
teiras (ESF) debateu a urgência de 
uma ampla revisão das políticas 
migratórias dos países membros da 
União Europeia (UE), durante en-
contro realizado nos dias 3 e 4 de 
setembro, em São Paulo (SP).  “O 
que vem acontecendo na Europa  é 
muito grave, condenamos a política 
migratória europeia e defendemos 
que seja garantido o direito a dig-
nidade humana para os refugiados 
e imigrantes”, declarou a presidente 
da ESF, Aída García Naranjo, “Mo-
cha” ex-ministra da Mulher e do 
Desenvolvimento Social do Peru. 

A cada dia o número de pessoas 
que tenta entrar em território euro-
peu aumenta. As violações dos di-
reitos humanos são diárias e muitas 
vezes capturadas pelas lentes da im-
prensa, noticiadas pelo mundo.  A 
estimativa é que 2.500 pessoas estão 
mortas e, ou, desaparecidas, após 
tentaram a travessia para a Euro-
pa pelo Mar Mediterrâneo, rota já 
cruzada por mais de 300 mil pes-
soas, segundo a Acnur (agência das 
Nações Unidas para refugiados). A 
chocante morte de Aylan Kurdi, en-
tre tantas mortes anônimas, obrigou 
uma resposta imediata dos países 
da União Europeia (UE) e demais 
países da comunidade mundial. 

Para a ESF, mais do que medidas 
paliativa, a mudança deve ser estru-
tural com a modificação do modelo 
de migração dos países da União 
Europeia (UE) a favor de uma ci-
dadania universal, colocando os di-
reitos humanos como garantia fun-
damental do indivíduo. No âmbito 
sul-americano, a ESF atua e defende 

a revisão das políticas migratórias 
com o reconhecimento integral dos 
direitos trabalhistas, econômicos, 
sociais, culturais, ambientais, po-
líticos e civis dos imigrantes assim 
como de suas famílias.

Novos rumos

Durante a reunião do ESF, o gru-
po ratificou a sua Carta de Princí-
pios e nomeou de Aída como pre-
sidente do conselho diretivo. Ao 
longo dos dois dias de discussão, 
foi estruturado o novo plano de 
trabalho da rede que visa fortale-
cer o diálogo sobre políticas locais 
e regionais de migração e direitos 
humanos com entidades e organi-
zações como o Mercosul e Unasul 
(União de Nações Sul-Americanas), 
buscando novas estratégias e ferra-
mentas para atuar em prol dos mi-

grantes, defendendo também a sua 
autonomia.  

A agenda de trabalho também 
contém a participação da rede 
em eventos. Um deles é o VII Fó-
rum Mundial Social de Migrações 
(FSMM), que acontecerá em julho 
de 2016, em São Paulo. A capital 
paulista é palco dos principais de-
bates sobre política nacional e nova 
legislação migratória, além de con-
centrar 60% da população imigran-
te do Brasil, com 600 mil imigran-
tes e 7 mil refugiados e solicitantes 
de refúgio, um número reduzido 
quando comparado ao tamanho do 
território brasileiro e de sua popu-
lação. 

O encontro também recebeu o Se-
cretário de Relações Internacionais 
e Federativas (SMRIF) da Prefeitu-
ra de São Paulo, Vicente Trevas, e o 
secretário e coordenador do Grito 

• Por Juliana Cruz

dos Excluídos Continental, Luiz 
Bassegio e Gerardo Cerdas, respec-
tivamente. A reunião do ESF foi 
realizada em parceria com o Cdhic 
(Centro de Direitos Humanos e Ci-
dadania do Imigrante), na sede da 
CSA (Confederação Sindical das 
Américas), na capital paulista. 

ESF

O Espaço Sem Fronteiras (ESF) 
é uma rede internacional forma-
da por organizações sul-america-
nas que trabalham na promoção 
dos direitos humanos e defesa dos 
imigrantes, lutando por sua inte-
gração e defendo o direito de uma 
cidadania universal, que reconheça 
integralmente os dos direitos tra-
balhistas, econômicos, sociais, cul-
turais, ambientais, políticos e civis 
dos imigrantes e suas famílias.

A necessidade de uma ampla revisão das políticas de migração vigentes nos países da 
comunidade europeia e América Latina foram debatidas durante evento da rede internacional 
Espaço Sem Fronteiras (ESF), nos dias 3 e 4 de setembro, em São Paulo.



Opinión
          CONEX ION MIGRANTE           www.cdhic.org.br Set/Out 2015 • Año 6 • Número 23 3

CONEX ION MIGRANTE
La voz del pueblo en mov imiento

Set/Out 2015 – año 5, número 23 
Tiraje: 5 mil ejemplares 

Coordenação Geral: Tania Rocio Bernuy Illes
Jornalista responsável: Rogéria Araújo
Distribuição e circulação: CDHIC
Designer: Guilherme Resende - guileresende@gmail.com

Impressão: Gráfica Mar Mar
Fotografias: Fora do Eixo-Cobertura Colaborativa, arquivo 
CDHIC, Antonio Andrade (Bolívia Cultural)
Colaborarão desta edição: Juliana Cruz, Rogéria Araújo, 
Daniela Stefano, Ana León, Katya Gonzales, Bruno Lopes, 
Vania Ribeiro. 
Conselho Editorial: 
Paulo Illes – Coordenador de Políticas para Migrantes 
SMDHC/PMSP 

Alexandre Bento – Assessor de Relações Internacionais 
da CUT – Central Única dos Trabalhadores. 
Daniel Colque Andrade – Comunidad Boliviana. 
Denise Cogo – Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (Departamento de Antropologia). 
Luiz Bassegio – Presidente do Centro de Direitos 
Humanos e Cidadania do Imigrante e Secretario 
Executivo do Grito dos Excluídos Continental. 
Oriana Jara – ONG Presencia de América Latina. 

Paulo Sérgio de Almeida – Presidente do Conselho 
Nacional de Imigração/MTE Gustavo Garcia – UGT. 
Miguel Angel Mautino Figueroa – Associação Latino 
Americana de Arte e Cultura Andina. 

Para anunciar: Os artigos firmados são de 
responsabilidade dos autores. Ao reproduzir, favor 
solicitar autorização (ao e-mail: conexionmigrante. 
cdhic@gmail.com) e mencionar a fonte.

Por ‘mais pontes e menos muros’, SP sediará 
fórum sobre migrantes

A cidade de São Paulo foi escolhida 
para sediar o 7º Fórum Social Mun-
dial de Migrações que ocorrerá na se-
gunda semana de julho de 2016. Em 
entrevista à repórter Anelize Moreira 
da Rádio Brasil Atual, a presidente 
do Espaço Sem Fronteiras, Aida Gar-
cia Naranjo Morales, afirma que a ca-
pital paulista é exemplar em políticas 
para migrantes. “Consideramos que 
a cidade dá um bom exemplo de po-
líticas voltadas à migração que pode 
ser replicado em outras cidades, seja 
na promoção de cidadania e direitos 
civis desses migrantes.”

O anúncio foi feito no domingo (6), 
durante reunião do Comitê Interna-
cional no centro de São Paulo e reu-

niu representantes de organizações de 
22 países. O fórum debaterá as ques-
tões de criminalização e violência 
contra os migrantes.

Segundo a representante, o modo 
que o processo migratório é conduzi-

do na Europa é condenável. “Conde-
namos a política europeia em relação 
às políticas migratórias. É preciso ter 
políticas voltadas ao direitos huma-
nos, que não combata os migrantes, e 
sim, a desigualdade.”

Garcia diz que uma das pautas do 
fórum será os riscos que os migran-
tes são submetidos nas travessias. “O 
propósito é voltar a atenção para 
a situação migratória. Nós vemos 
como assombro o que vem aconte-
cendo no Mediterrâneo, na África e 
Europa. Os imigrantes estão sendo 
criminalizados nas travessias que 
se convertem em migrações fatais. 
Queremos que haja mais pontes e 
menos muros, e que essa situação 

seja enfrentada com menos políticas 
violentas de criminalização.”

Um dos objetivos do fórum é discu-
tir ideias de forma democrática, com-
partilhar experiências e articular mo-
vimentos sociais. A expectativa é que 
o debate possa dar orientações aos 
gestores públicos na implementação 
de políticas mais inclusivas. “As auto-
ridades precisam escutar as propostas 
dos imigrantes e incluí-las nas agen-
das políticas das grandes cidades.”
http://www.redebrasilatual.com.br/
radio/programas/jornal-brasil-
atual/2015/09/sp-sediara-o-7o-
forum-social-mundial-de-migracoes-
em-2016 
Fonte: Rede Brasil Atual 

7º Fórum Social Mundial de Migrações será realizado na segunda semana de julho de 2016 
com objetivo de orientar gestores públicos a acolherem os migrantes

 

 

CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO IMIGRANTE

 

CDHIC

>> HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
INFORMAMOS QUE O ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO IMIGRANTE PARA REGULARIZAÇÃO
MIGRATÓRIA E ORIENTAÇÕES GERAIS, SE REALIZA NOS DIAS:
 
>> TERÇA, QUARTA E QUINTA-FEIRA 
>> DAS 9:00h ÀS 16:30h
(os dias de segunda e sextas-feiras são reservados para organização institucional) 
 

>> POR FAVOR, DIVULGUE ESSA INFORMAÇÃO!

 
>> ATIVIDADES: ORIENTAÇÃO JURIDICA, SOCIAL, E REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA GRATUITA, 
são oferecidos na sede do CDHIC, Rua Bernardo Magalhães, 203, Tatuapé, São Paulo, SP,
CEP: 03067-060. (próximo ao metro Tatuapé, saída pelo Shoping Boulevard)
 

CURSO DE PORTUGUÊS GRATUITO: Aos sábados, na Escola Benedita Ribas, 
Rua José Tavares de Siqueira, 198, (próxima ao metrô Carrão).

Telefone: (11) 2384-2275/74  •  Site: www.cdhic.org.br  •  Facebook: cdhic imigrante
E-mail: coordenacao.cdhic@gmail.com  •  assessoria.cdhic@gmail.com
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Nova lei de migração: Movimento social de migrantes 
defendem direitos iguais aos migrantes e nacionais.

Garantir aos migrantes os mesmos di-
reitos que os brasileiros possuem. Essa 
foi a maior exigência que primou no de-
bate “A nova lei de migração: a retórica 
dos direitos humanos & o securitismo”, 
com a abertura da coordenadora exe-
cutiva do CDHIC, Tania Bernuy, quem 
ressaltou a importância de ouvir os mi-
grantes e debater sob a política migrató-
ria brasileira a fim de garantir o avanço 
no reconhecimento da cidadania polí-
tica dos migrantes. Diversas lideranças 
migrantes do movimento social das co-
munidades como Equador, Bolívia, Hai-
ti, Mali, Burquina Faso, Síria, República 
do Congo, Paraguai, Colômbia, e Peru, 
junto as autoridades municipais e na-
cionais expuseram seus pontos de vista 
a respeito dos avanços e restrições con-
tidos no Projeto de Lei 2516/2015, cujo 
texto aguarda para ser votado na Câma-
ra dos Deputados.

De acordo com a pesquisadora e antro-
póloga Bela Feldman Bianco, foi a partir 
de 2012, quando o Brasil passou a con-
ceder vistos humanitários aos haitianos, 
que a questão da imigração veio à tona. 
Segundo ela, o atual PL 2516/2015 é um 
amalgama de todos os projetos a respeito 
do tema que já haviam sido escritos até 
agora. “Os artigos que contém resquícios 
de criminalização devem ser retirados. 
Mas o mais importante é acabar com a 
diferença entre migrantes registrados e 
não registrados”, disse Feldman Bianco 
durante sua análise de conjuntura.

Migrar é um direito: defendemos a 
cidadania universal

“Devemos enfrentar as desigualdades e 
não os imigrantes” defendeu Aída García 
Naranjo, da rede sul-americana Espaço 
Sem Fronteiras. Para ela, mudar de país 
não deve significar mudar de direitos. 

Para o presidente da Coalizão Interna-
cional do Imigrante, Josse Cassio Opper-
man Pereira Feixa, é preciso eliminar as 
ressalvas dos parágrafos 4º e 5º do ar-
tigo 4º do PL 2516/2015, que distingue 
e discrimina os imigrantes no que diz 
respeito ao direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade: 
“Não registrados devem ter os mesmos 
direitos que os registrados. Não é deles a 
culpa da demora para que os documen-
tos estejam prontos”. 

O título ‘provisório’ dificulta a vida 
dos imigrantes, segundo Jenny Margoth 
de la Rosa Uchuari, Educadora da Escola 
de Comunicação e Artes USP. Segundo 
ela, as instituições públicas e privadas 
atribuem a nomenclatura do documen-
to provisório do migrante e interpretam 
que o imigrante não vai ficar no Brasil. 
Com isso se reduz a possibilidade do tra-
balho formal ou moradia, além de que-
dar a margem da exploração laboral e a 
vulnerabilidade social “É preciso elimi-
nar a nomenclatura “provisório” no tex-
to do PL 2516/2015”, exige a Educadora. 

Georges Walukonka Bampale, da Co-
munidade Congolesa do Brasil, expus 
a problemática das medidas de mobi-
lidade e com a expulsão previstas para 
imigrantes que cometerem infrações, 
conforme o art. 52 do Projeto de Lei. “É 
preciso que as penas para estrangeiros 
condenados por crimes sejam iguais às 
penas para os brasileiros”.

Sonia Maribel Sarmiento, do Proje-
to “Si yo Puedo” vê no PL2516/2015 a 
oportunidade de se construir uma lei de 
igualdades. Durante o debate, a organi-
zação dela pediu a modificação do artigo 
78, que diz respeito à isenção de taxas 
para os bens trazidos ao Brasil quando 
estrangeiros regressam para o país: “É 
preciso equiparar com o que diz a lei 
para os brasileiros que voltam para casa”.

Mas a lei também tem que deixar 
clara o repúdio ao racismo, a discri-
minação e a xenofobia, opina o pre-
sidente do CDHIC, Luiz Bassegio. “O 
migrante precisa ter todos os direitos 
garantidos, inclusive os direitos de se 
organizar coletivamente, e direito a 
opinião política”. 

Exemplo para o mundo

Para o diretor do Departamento de 
Estrangeiros do Ministério da Justiça, o 
tratamento igualitário é o começo para 
nos afastar do baixíssimo nível de direi-
tos do Estatuto do Estrangeiro. Para João 
Guilherme Lima Granja Xavier, “O esta-
tuto é travado, e, por isso, é urgente mu-
dar a Lei”. Segundo ele, é preciso tornar 
o status da cidadania o mais universal 
possível na nova Lei de Migração”.

O deputado federal Leo de Britto (PT/
AC), que também compõe essa comis-
são, demonstrou seu apoio para que a 
Lei contenha a perspectiva dos Direitos 
Humanos e Cidadania. “Ainda há mui-
tos mitos e preconceitos que precisam 
ser derrubados, mas é possível fazer um 
debate suprapartidário nesse momento”. 
Para ele, que quer realizar audiências pú-

• Por Daniela Stefano

blicas também em São Paulo, as emendas 
sugeridas pelos próprios imigrantes são 
um aperfeiçoamento do Projeto de Lei.

Em um momento em que o mundo 
se sensibiliza com as imagens de refu-
giados do Oriente Médio chegando à 
Europa, aprovar a nova lei de migração 
é também um importante exemplo de 
que o Brasil quer um mundo interliga-
do. Essa é a opinião do deputado federal 
Carlos Zarattini (PT/SP), que faz parte 
da Comissão Especial Terminativa que 
irá votar o PL 2516/2015. Segundo ele, 
há dentro dessa comissão, muitos depu-
tados interessados em ouvir a opinião 
dos imigrantes. “É fundamental que as 
organizações de migrantes participem 
dos debates e audiências públicas”.

O Presidente do CDHIC Luiz Bas-
segio, entregou às autoridades presen-
tes, um documento com propostas de 
emendas à nova Lei de Migração. Se 
aprovado, o PL 2516/2015 substituirá 
o Estatuto do Estrangeiro, de 1980. A 
legislação migratória atual, que preza 
mais pela segurança nacional do que 
pelo direito dos migrantes. No evento 
também estiveram presentes autorida-
des consulares dos países Peru, Bolívia, 
Colômbia e Uruguai.

Mobilização por uma Nova lei 
de Migração justa e urgente!

O Senado Federal encaminhou para a Câmara 
de Deputados na quinta feira 15 de julho o PLS 
288/2013 que trata da Nova Lei de Migração. Foi 
um dia histórico para a luta dos imigrantes e re-
fugiados no Brasil. Destacamos a importância 
da mobilização dos imigrantes com lideranças 
das distintas comunidades migrantes no Brasil 
dos continentes América Latina, Oriente, África 
e o Caribe, manifestarão sua preocupação com a 
nova lei que se faz urgente e necessária, até que 
sensibilizaram alguns senadores que logo após 

ouvir os imigrantes retiraram suas emendas que 
acabariam dificultando e burocratizando ainda 
mais a tramitação no Senado Federal, contribuin-
do assim para uma maior urgência na tramitação. 
O PLS 288/2013 foi para a Câmara de Deputados 
no mesmo dia. Importante destacar que a bata-
lha ainda não foi vencida, pois apesar do projeto 
avançar na garantia de direitos, ainda tem um viés 
securitário muito forte e estabelece muito poder a 
polícia federal. Se faz necessário também o debate 
na Câmara dos Deputados.

Set/Out 2015 • Año 6 • Número 23



Programa de bancarização da coordenação 
de políticas para migrantes
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A Secretaria de Direitos Humanos 
e Cidadania da Prefeitura de São Pau-
lo assinou, ano passado, acordos de 
cooperação com a Caixa Econômica 
Federal e com o Banco do Brasil com 
a finalidade de facilitar a inserção de 
imigrantes e refugiados no sistema 
bancário oficial vigente e, dessa forma, 
efetivar a aplicação dos direitos huma-
nos e cidadania para com a população 
imigrante. Por meio desses acordos, os 
imigrantes e refugiados residentes no 
município de São Paulo poderão aces-
sar aos seguintes serviços:
• Abertura de Conta Corrente;
• Abertura de Conta Poupança;
• Concessão de Microcrédito;
• Envio de remessa ou recursos finan-
ceiros ao exterior.

Cabe ressaltar que há uma reso-
lução do Banco Central (BACEN) a 
qual determina que as características 
de um documento de identificação 
válido são: tipo, número, data de 
emissão (Resolução nº 2.747/2000).  
Além disso, o BACEN considera a 
Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) como documento de 
identificação válido (Carta-Circular 
nº 3355/2008). 

Ademais, para os casos de pessoas 
em solicitação de refúgio, a Resolu-
ção Normativa nº 18 de 30/04/2014 
do CONARE determina no art. 2º, I, 
§2ª que: “O protocolo [de refúgio] é 
prova suficiente da condição de so-
licitante de refúgio e servirá como 
identificação do seu titular”. 

Ao levar em conta estas informa-
ções, é importante que imigrantes e 
refugiados se informem e reconhe-
çam seus direitos para que assim 
acessem aos serviços de bancariza-
ção oferecidos pelo Estado. 

Para maiores informações consulte 
as normativas e resoluções:

Sobre as características do docu-
mento para ser válido: 
http://www.bcb.gov.br/pre/normati-
vos/res/2000/pdf/res_2747_v3_P.pdf

Sobre a carteira de trabalho e previ-
dência social: http://www.bcb.gov.br/
pre/normativos/c_circ/2008/pdf/c_
circ_3355_v1_O.pdf

http://www.legisweb.com.br/legisla-
cao/?id=270129

Curso de português 
para imigrantes e 
refugiados segundo 
semestre de 2015

Documentação exigida para imigran-
tes e ou refugiados acessem aos ser-
viços bancários na Caixa Econômica 
Federal e no Banco do Brasil 

• Identidade de Estrangeiro (RNE/
CIE) ou protocolo expedido pelo De-
partamento da Polícia Federal/MJ ou 
protocolo de refúgio;

• Documento de identificação origi-
nal, emitido no país de origem e que 
foi apresentado ao DPF/MJ;

• CPF;

• Comprovante de residência ou ex-
trato da consulta de dados do Siste-
ma Nacional de Cadastramento de 
Estrangeiros (SINCRE);

• Comprovante de Renda, exceto 
para a Conta CAIXA Fácil e Poupan-
ça CAIXA.
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A importância da formação política 
para as lideranças e tornar o imigrante 
um cidadão protagonista de suas con-
quistas. Conscientiza os imigrantes, 
individualmente e coletivamente, a rei-
vindicarem politicamente seus direitos 
nas lutas concretas da comunidade, atu-
ando de modo a contribuir com a orga-
nização coletiva. Esta formação visa 
elevar o grau de conhecimento sobre a 
realidade social no Brasil e região nos 
temas centrais sobre direitos humanos, 

cidadania universal, conjuntura polí-
tica e social, principalmente, sobre as 
diretrizes e deliberações do movimento 
social e a comunidade migrante em ge-
ral. Os cursos são destinados, priorita-
riamente, aos ativistas dos movimentos 
sociais e populares, comunidade mi-
grante, estudantes e académicos.

Estas atividades ainda devem apro-
fundar a questão do capitalismo e so-
bre a história do socialismo, bem como 
dos movimentos de ideais e das lutas 

sociais que buscam as transformações 
sociais. Para o êxito da continuidade da 
formação política e essencial trabalhar 
no marco da incidência política partici-
pativa, um dos eixos centrais de atuação 
que permite avançar num diálogo com 
agentes e órgãos públicos, em especial, 
aqueles que atuam nos organismos res-
ponsáveis pela promoção de políticas 
migratórias pautadas no respeito dos 
direitos humanos da pessoa migrante e 
os membros de suas famílias.

O Centro de Direitos Humanos e Cida-
dania do Imigrante (CDHIC), em parceria 
com a Escola Estadual Professora Benedita 
Ribas Furtado da Silveira, iniciou o Curso de 
Português para imigrantes e refugiados no 
dia 8 de agosto com a participação de peru-
anos, argentinos, colombianos, bolivianos, 
chilenos, haitianos, sírios e camaroneses. 
Tania Bernuy, Diretora Executiva do CDHI-
Cl, destacou a importância da parceria fir-
mada entre a Escola e o CDHIC, a qual vem 
possibilitando a abertura de um espaço aos 
imigrantes e refugiados na construção da ci-

dadania e da integração social por meio do 
aprendizado da língua portuguesa.

O Curso está dirigido aos imigrantes 
que desejam obter ferramentas básicas de 
comunicação oral e escrita, levando em 
conta as necessidades cotidianas, além de 
ser um espaço de integração e participa-
ção de imigrantes residentes na cidade de 
São Paulo. Conforme as palavras de Ta-
nia, “ele responde à necessidade que os 
imigrantes têm de inclusão social”. Dessa 
forma, este projeto procura estabelecer 
espaços de socialização, integração, diver-

sidade cultural e participação social. 
O curso completou um mês e conta com 

38 alunos e 6 monitores voluntários. Neste 
semestre foi implementado a proposta de 
formar duas turmas, uma de hispanofalan-
tes e outra de franco e anglofalantes, a qual 
tem sido avaliada positivamente por alu-
nos e monitores. Além disso, este semestre 
incluímos dentro do curso uma atividade 
mensal de integração. A primeira aconte-
ceu no dia 11 de setembro e permitiu que 
todos/as os/as participantes conhecessem 
um pouco das línguas de outros países.  

Vale ressaltar que as turmas contam 
com professores voluntários fluentes em 
espanhol, francês e inglês que acompa-
nharão os alunos ao longo do processo 
de aprendizagem. A escola fica situada no 
Parque São Jorge, na região do Tatuapé, e 
o curso é gratuito. Fique atento/a para as 
inscrições do próximo semestre!
Maiores informações: 

CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADADANIA DO IMIGRANTE 
– CDHIC • Rua Bernando Magalhães, 203, CEP: 03067-060, 
Tatuapé, SP. Telefone: (11)2384-2274/ 2384-2275 
E-mail: cursodeportuguêscdhic@gmail.com 

Formação Política:
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Internacional
• Por Rogéria Araújo (Grito dos Excluídos) 

VII Fórum Social Mundial das Migrações será 
realizado no Brasil, na cidade de São Paulo

O Brasil será sede da sétima edição 
do Fórum Social Mundial das Migra-
ções (FSMM) que se realizará na cidade 
de São Paulo, em meados de junho de 
2016. A decisão foi tomada pelo Comitê 
Internacional do Fórum, que se reuniu 
em São Paulo nos dias 5 e 6 de setembro. 
Esta próxima edição marcará o aniversá-
rio de 15 anos do Fórum que teve início 
no Brasil, como parte do processo do Fó-
rum Social Mundial.

Segundo Luiz Bassegio, Secretá-
rio Executivo do Grito dos Excluídos 
Continental, a maioria dos participan-
tes do fórum deverão ser de migran-
tes. “Vamos retomar a característica 
popular do Fórum, firmamos nosso 
compromisso com este Comitê. Não 
há sentido em fazer o Fórum sem a 
participação popular e, sobretudo, 
sem a presença massiva dos que estão 
mais interessados, os migrantes”, dis-
se ele. Ainda de acordo com Bassegio, 
na medida em que o Brasil passa por 
um processo de reconfiguração na sua 
política migratória e recebe milhares 
de migrantes, o Fórum vem com um 
sentido maior de justiça. 

“O Fórum virá a São Paulo, cida-
de que tem a maior população de 
imigrantes no Brasil hoje, é muito 
importante visualizar esse problema 
que ocorre em larga escala em todo o 
mundo. Ele está indo para colocar em 
evidência e reforçar muito esta luta 
pelos direitos dos migrantes”, disse 
Paulo Illes, membro da Articulação Sul 
Americana Espaço Sem Fronteiras.

Instrumento de luta

“O Fórum tem que ser mais do que 

uma reunião das organizações. É ne-
cessário um papel estratégico e radical. 
Precisa ser um espaço de convergência 
e se ter a humildade de procurar vários 
processos de resistência que existem na 
sociedade civil, a fim de marcar posi-
ção”. Esta é a opinião de Edda Pando, 
representante europeu do Comitê In-
ternacional na Europa.

“A conjuntura obriga-nos a repen-
sar a questão de como o fórum pode 
ser um instrumento não somente de 
encontro de realidades, há exemplos 
de sociedades civis importantes que 
permanecem relegados. O fórum terá 
que ser o instrumento de luta que da 
visibilidade a essas experiências”, 
afirmou Edda.

México: Fraternidade com 
a América Central

Com ampla história de migração, 
como um exportador e canal para 
atingir o principal país receptor de mi-
grantes no mundo, Estados Unidos, o 
México chegou a propor a sua candi-

datura para sediar o próximo FSMM. 
Nos diálogos do Comitê Internacional 
foi levantada a possibilidade do país 
sediar o FSMM em 2018.

Para Raul Delgado, presidente de 
Rede Internacional de Migração e 
Desenvolvimento, representante da 
América do Norte, a importância da 
realização do Fórum no Brasil é que 
há apoio da cidade de São Paulo e 
que acontecerá a celebração do 15° 
aniversário do Fórum, que nasceu 
no Brasil, e permitirá uma reflexão 
sobre o futuro do Fórum, do que 
temos conquistado e até onde deve-
mos ir”. Raul acrescentou que, como 
a América do Sul tem mais políticas 
avançadas, poderá ajudar a consoli-
dar e difundir este processo para os 
outros continentes. 

Com a possibilidade de realização 
para 2018, o evento “será um ato de fra-
ternidade com a América Central, Cari-
be, América do Sul e todos os migrantes 
do mundo. Permitira também criticar 
a política de submissão do governo do 
México à política dos EUA”.

La Comunidad Andina avanza en la 
elaboración del Estatuto Migratorio 
Andino que garantizará libre circula-
ción y residencia de los ciudadanos de 
los 4 países miembros

La Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), integrada por Bolivia, Colom-
bia, Ecuador y Perú, revisó en un tal-
ler los avances del Estatuto Migratorio 
Andino, un documento cuyo objetivo 
es garantizar la circulación y residen-

cia de los ciudadanos en el espacio de 
los cuatro países, informó hoy el orga-
nismo en un comunicado.

El taller se realizó en La Paz con 
la presencia del ministro bolivia-
no de Comercio Exterior, Clarems 
Endara, y altos funcionarios de los 
ministerios de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social de Bolivia. En la 
actividad también estuvo presente el 
director general de la CAN, Elmer 

organismo internacional, 
sobre los alcances del Es-
tatuto Migratorio Andi-
no y su relación con los 
instrumentos de migra-
ción laboral en la región.

Los delegados de la 
CAN destacaron además 
que el proyecto pretende 
contribuir a la convergen-

cia entre la CAN y el Mercado Común 
del Sur (Mercosur) para fortalecer el 
espacio suramericano en materia de 
circulación y residencia, en el marco 
de la Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur).

Fonte: El deber Bolivia. 
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Apoio da África do Sul

Por sua vez, os representantes da África do 
Sul apoiaram a candidatura do Brasil para 
sediar o encontro. Afirmaram que o apoio 
do governo é muito importante para ga-
rantir a estrutura que requer o Fórum. 

Marc Gbaffou, da African Diaspora 
Forum, enfatizou que o Brasil tem tudo 
para realizar o Fórum e a continuação 
de um trabalho de extrema importância 
para a conjuntura atual. “Acreditamos 
neste espaço para o fortalecimento da 
luta pela migração”, afirmou.

Comité Internacional

O Comitê Internacional do Fórum So-
cial das Migrações tem a representação 
brasileira do Grito dos Excluídos Conti-
nental, Articulação Sul-americana Espaço 
Sem Fronteiras, Serviço Pastoral dos Mi-
grantes e a Associação Internacional Sca-
labriniana de Serviço aos Migrantes.

Comité operativo

“Para o movimento social de migran-
tes e refugiados no Brasil, a participa-
ção social das comunidades migrantes 
e seu envolvimento num processo de-
mocrático de construção do Fórum será 
um mecanismo ativador das causas em 
prol do fortalecimento da luta em defe-
sa dos direitos humanos dos migrantes 
e membros de suas famílias no mundo, 
também a importância da convergência 
e os consensos são necessários e urgen-
tes de maneira que permitam o impulso 
do processo de integração e de políticas 
públicas”, afirma Tania Bernuy, coorde-
nadora executiva do CDHIC.

La CAN permitirá libre 
circulación y residencia

Schialer, y el jefe del área de Migra-
ción y Movilidad Humana de la se-
cretaría general del mismo organis-
mo, Carlos Nieto.

Los representantes de la Secreta-
ría General de la CAN informaron a 
las autoridades de Bolivia, país que 
ocupa la presidencia pro témpore del 



Internacional
          CONEX ION MIGRANTE           www.cdhic.org.br 7

• Por Rogéria Araujo (Grito de los Excluídos Continental) 

Migración - Gritos de los Excluídos Continental y 
Espacio Sin Fronteras realizan análisis de coyuntura

La Asociación Grito de los Excluidos 
Continental y la articulación Espacio 
Sin Fronteras (ESF) reunieron, el úl-
timo jueves, 3 de septiembre, a repre-
sentantes y organizaciones de distintos 
países para la presentación de un aná-
lisis de coyuntura que discutió los te-
mas de la economía, política y migra-
ción, temas que las dos frentes tienen 
en común. El encuentro se llevó a cabo 
en São Paulo, en la CSA, y el objetivo 
fue ofrecer un panorama general de los 
procesos migratorios entre los países 
participantes y fortalecer las alianzas 
para las políticas migratorias.

Paulo Illes, coordinador para Políticas 
de Migrantes de la Secretaria Municipal 
de Derechos Humanos de la Prefectu-
ra de São Paulo, saludo a todo y todas 
participantes de encuentro hablando de 
la importancia de una vez más reunir a 
las personas que defienden los derechos 
de la población migrante. “El tema de 
la migración es muy gritante. Cada vez 
más son violados los derechos huma-
nos de la personas”, manifestó.

A su turno, Luiz Bassegio, secretario 
del Grito de los Excluidos Continental 
saludó a los participantes y enfatizó la 
satisfacción en reunir a dos redes que 
tienen sus luchas en común con la causa 
migrante. “Tenemos muchas confluen-
cias. Hemos mirado siempre las pers-
pectivas de las migraciones, llamando 
atención para el problema. Creo que es 
un momento muy importante”, afirmó.

El análisis de coyuntura fue hecho por 
Gerardo Cerdas, del Grito de los Exclui-
dos Continental y por Aída García Na-
ranjo, de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (Aladi), representante de 
Perú en Mercosur, y de ESF. Cuba, Hon-
duras, Nicaragua, Puerto Rico, Repú-
blica Dominicana, Argentina, Uruguay, 
Perú, Panamá, Bolivia y Brasil estaban 
también representandos en la reunión.

En general, la presentación se centró 
en los elementos de las crisis que afec-
tan a los países de la región latinoame-

ricana y como todo eso se vincula a la 
cuestión migratoria. Gerardo Cerdas 
aclaró que la crisis tiene una dimensión 
demasiada grande y con consecuencias 
muy serias. 

“Estamos en el centro de una crisis 
de enorme dimensión. No solamente 
sobre el capital bancario porque estos 
cuentan con muchos mecanismos para 
componerse, hay aportes estatales para 
su recomposición. Pero la crisis está 
destruyendo a la vida de miles de per-
sonas, está destruyendo a la vida de 
campesinos, habitantes de las ciuda-
des. Se compara esta crisis con la metá-
fora de un gran hoyo negro que absor-
be la riqueza social y se devuelve como 
una gran tormenta que va tragando las 
cosas y retorna casas destruidas, cadá-
veres, migrantes desesperados buscan-
do asilo”, agregó.

Ante toda la explanación, señaló tres 
ejes centrales y estructurantes: la fi-
nanciación de la economía, la destruc-
ción del mundo del trabajo y del medio 
ambiente. De acuerdo con Gerardo, es-
tos son los factores que hacen avanzar 
los procesos migratorios. “Basta ver lo 
que está pasando en Europa, la ace-
leración de la crisis migratoria en el 
mundo. No estoy hablando siquiera 
de comunidades. Estoy hablando de 
ciudades enteras que son destruidas, 
que están como ciudades fantasmas, 
donde no hay más personas, donde no 
hay más trabajo”, afirmó.

Travesía de la muerte

Aída García Naranjo empezó su 
participación haciendo mención a las 
imágenes que fueron difundidas de 
forma amplia en la media mundial que 
retrata bien la migración, lo que llamó 
de “travesía de la muerte”. Así es en 
muchos países.

“Definitivamente los medios de co-
municación nos muestran la travesía 
con final de muerte para los migrantes 

en general. Ahí está la importancia que 
Espacio Sin Fronteras y el Grito de los 
Excluidos tienen”, afirmó.

Según Aída, América Latina ha tenido 
la capacidad de resistir a la crisis económi-
ca, a pesar de ser países exportadores no 
solamente de “commodity”, sino de per-
sonas, “porque somos básicamente países 
exportadores y de modelos extractivitas y 
con excepción de Brasil y Argentina – no 
somos países de recepción de migrantes, 
pero de  inmigración y de salida de los re-
cursos humanos como se denomina den-
tro del sistema capital humano”.

Hay grados que revelan la migración. 
Chile, por ejemplo tiene bajo grado, al-
rededor de 3 a 5 por ciento; intermedia 
como en Ecuador y Perú, con 12%. El 
grado más alto está en los países de Cen-
troamérica, particularmente en Hondu-
ras. De acuerdo con García, en todos los 
grados los países siguen migrando. En 
Perú, agrega, son 3 millones 200 mil mi-
grantes, lo que representa un Uruguay.

“La migración tiene que ver con la 
población económicamente activa. No 
Hablamos de inmigrantes solamente 
como una categoría propia. Hablamos 
como una población económicamente 
activa porque se van los recursos vin-
culados a manos de obra trabajadora 
y a la fuga de talentos de los sectores 
académicos, industriales, profesiona-
les”, señaló. 

Afirmó además que en el contexto 
donde Brasil y Argentina son países de 
recepción se coloca a América Latina 
en la ruta de países de destino para los 
migrantes. Pero los países continúan en 
el padrón: primero Estados Unidos; se-
gundo España e Italia (Europa) y terce-
ro Japón.

Y, en esta travesía de la muerte, des-
pués de traer cuestiones políticas re-
lacionando los países con gobiernos 
progresistas y el avance del conserva-
dorismo en la región, García Naranjo 
reforzó toda la cuestión humana sobre 
el tema de la migración: “Queremos mi-
grar de país, pero no queremos migrar 
de derechos”.

ESF

Espacio Sin Fronteras sesionó los días 
3 y 4 de septiembre ratificando su carta 
de principios, aprobando su nuevo plan 
de trabajo 2015-2018, acordó en el im-
pulso del 7 Foro Social Mundial de las 
Migraciones y, finalmente, conformó su 
consejo directivo y eligió como presi-
denta de la red a Aída García Naranjo 
Morales, de Perú.

Para conocer:

http://www.gritodelosexcluidos.org/ 

https://espaciosinfronteras.wordpress.com/

Em meados 
de 2016, a cida-
de de São Paulo 
será sede da VIIª 

edição do Fórum Social Mun-
dial das Migrações – FSMM. A 
deliberação foi concretizada na 
ocasião da reunião do Comitê In-
ternacional do Fórum, integrado 
por os líderes representantes de 
redes internacionais dos conti-

nentes da América do Sul, Améri-
ca do Norte, Europa e África, nos 
encontros realizados nos dias 05 
e 06 de setembro no terraço do 
Prédio Martinelli, Centro da Cida-
de de São Paulo, foi apresentada 
e aprovada a candidatura da cida-
de paulista.

Entre os principais assuntos das 
discussões, pautou-se a crísis no 
mediterrâneo da Europa e a gra-

ve violação dos direitos humanos, 
induzida pelo modelo europeu de 
restrição das migrações; e com 
o intuito de impulsar o diálogo 
e urgente reforma estrutural do 
paradigma migratório da União 
Européia, os membros do Comi-
té Internacional do Fórum Social 
Mundial das Migrações, chamam 
a atenção a comunidade mundial 
para a reflexão.

Pronunciamento do Comitê Internacional do Fórum Social Mundial das Migrações
Leia a declaração na íntegra

• Em português: http://www.cdhic.org.br/?p=2674

• Em espanhol: https://drive.google.com/file/d/0B3G6SntuIJveTUZkVzBhRTBlbFU/
view?usp=sharing

• Em francês: https://drive.google.com/file/d/0B3G6SntuIJveQU5xN0NBSnp6UVE/
view?usp=sharing

• Em inglês: https://drive.google.com/file/d/0B3G6SntuIJveemVQX2ZxLS1PYnM/
view?usp=sharing  
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Especial

Uma cúpula social de esperança 

Declaração final – cúpula social do Mercosul 
Brasília 14, 15 e 16 de julho de 2015

A realização da XVIII Cúpula Social do 
MERCOSUL, cujo lema foi “Avançar no 
MERCOSUL com mais Integração, mais 
Direitos e mais Participação” nos propõe 
profundas reflexões e desafios que devemos 
encarar como sociedade “mercosurenha”. 

Um dos eixos de integração propõe um 
debate interessante relacionado à livre cir-
culação, participação social e ESTATUTO 
DA CIDADANIA DO MERCOSUL. A 
mesa temática que tratou dessas questões 
teve um ótimo intercâmbio de ideias e foi 
composta por representantes do Brasil 
(Paulo Illes – Coordenador de Políticas 
para Migrantes da Secretaria de Direitos 
Humanos da Prefeitura de São Paulo), da 
Argentina (Valeria Chiavetta – Associação 
Ecumênica de Cuyo), do Uruguai (Patricia 
Gainza – Articulação Sul-americana do Es-
paço Sem Fronteiras) e do Paraguai (Kattya 
González – Coordenadora dos Advogados 
do Paraguai). Além disso, a mesa contou 
com a participação do Representante Geral 
do MERCOSUL, Dr. Florisvaldo Fier, mais 
conhecido como Dr. Rosinha.

A figura do Alto Representante foi criada 
pela Decisão CMC Nº 63/10 como órgão 
do Conselho do Mercado Comum com a 
finalidade de contribuir para o desenvolvi-
mento e para o funcionamento do processo 
de integração, a partir do fortalecimento 
das capacidades de produção de propostas 
de políticas regionais e de gestão comunitá-
ria em diversos temas fundamentais. 

Devemos destacar a importância das atri-
buições que possui o Alto Representante, en-
tre elas, apresentar ao Conselho do Mercado 
Comum (CMC) e ao Grupo do Mercado 
Comum (GMC), conforme o caso, propos-
tas vinculadas ao processo de integração do 
MERCOSUL, incluindo os Estados Asso-
ciados, relacionadas com as áreas de saúde, 
educação, justiça, cultura, emprego, seguri-
dade social, habitação, desenvolvimento ur-
bano, agricultura familiar, gênero, combate à 
pobreza e à desigualdade, entre outros temas 
de caráter social. 

A participação ativa do Alto Represen-
tante na Cúpula Social do MERCOSUL 
nos traz esperança, pois, como titular e 

A XVIII Cúpula Social do MERCO-
SUL, expressa neste documento os con-
sensos alcançados para o fortalecimento 
da agenda social, da participação cidadã 
e da plena integração dos povos da região. 

Reafirmamos nosso compromisso 
com a Democracia como valor funda-
mental para o desenvolvimento da nos-
sa sociedade. A luta contra o neolibera-
lismo e a ALCA culminou com a eleição 
de sucessivos governos progressistas na 
América Latina, que nos fez avançar na 

figura política relevante no bloco, escu-
tou a situação de cada país no que diz 
respeito à implementação do Estatuto da 
Cidadania do MERCOSUL, suas dificul-
dades e desafios. 

Entre todos os temas abordados cobrou-
se uma atenção especial à situação dos mi-
grantes. Nossos companheiros migrantes, 
apesar do esforço organizado, convivem 
com muitas dificuldades relacionadas, 
principalmente, ao vazio jurídico e institu-
cional do MERCOSUL, o qual se que exige 
um maior empenho dos Estados Partes e 
Associados para proporcionar soluções 
políticas, jurídicas e institucionais que ga-
rantam o direito fundamental e inalienável 
de uma vida digna que possibilite o desen-
volvimento social integral e de seus bene-
fícios, incluindo trabalho, cultura, habita-
ção, participação no cenário político local, 
por meio do direito de eleger e ser elegido 
e entre outros aspectos fundamentais. 

Podemos dizer, positivamente, que 
desde o ano de 1991 até 2005 ocorreram 
alguns avanços na subscrição de instru-
mentos que propõe ideias humanistas e 
apresentam a questão de uma integração 
multidimensional, com a perspectiva da 
incluí-la nos mais diversos espaços de de-
finição de políticas. Se há priorizado teo-
ricamente (e colocamos ênfase na palavra 
teórica) o reconhecimento de direitos de 
deslocamento, de residência e de acesso 

às atividades econômicas em igualdade 
de condições aos nacionais dos Estados 
Parte. Nesse contexto, se aprova o Esta-
tuto do Cidadão do MERCOSUL. Sem 
embargo, ao se considerar os acordos e a 
visão de abertura manifestada pelos líde-
res dos países do MERCOSUL, sobretudo 
nos últimos anos, esta é a realidade a que 
estamos expostos, segundo assinalamos, 
com lacunas normativas estruturais e 
com um déficit jurídico institucional no 
MERCOSUL. Fato esse que limita sensi-
velmente o cidadão comum a plena reali-
zação e efetividade da livre circulação de 
pessoas entre os habitantes do bloco.

Na Decisão CMC N°. 64/10 pela qual 
se aprova o plano de ação para a confor-
mação progressiva de um ESTATUTO 
DA CIDADANIA DO MERCOSUL se 
menciona a necessidade de consolidar 
um conjunto de direitos fundamentais 
e benefícios em favor dos nacionais dos 
Estados Parte do MERCOSUL, mas ainda 
falta muito para se lograr uma ideia forte 
e definida de CIDADANIA DO MERCO-
SUL que chegue ao coração dos 295 mi-
lhões de pessoas, que por sua vez, devem 
se sentir verdadeiros protagonistas dessa 
distinção ilustre e sobretudo, devem ter o 
conhecimento dessa situação para poder 
exercer seus direitos e cumprir com suas 
obrigações de cidadão mercosurenho. 

A verdadeira potencialidade do MER-

• Por Kattya Gonzalez  (Presidenta da Coordenadoria de Advogados do Paraguai)

COSUL está no fator humano, cujo capital 
inestimável de diversidade cultural, étnica, 
linguística e religiosa deve ser o centro e o 
motor sobre o qual girem as ideias integra-
cionistas e de gestão do MERCOSUL. 

Ser cidadão é missão, visão, compro-
misso e ação. Ser cidadão é parte ativa de 
uma realidade mutável que o inclui em 
suas diversas dimensões (humana, social, 
cultural, econômica e laboral). Ser cida-
dão é estar na fotografia: emocionar-se, 
rir, chorar, alegrar-se, indignar-se e con-
fraternizar. Para isso, faz-se falta ir mais 
adiante de uma expressão de desejos e 
vontades, faz-se falta que os próprios ci-
dadãos se envolvam e avancem para que 
se reinvente o conceito e se empodere de 
tudo o que implica conviver em uma pá-
tria grande: ISSO É O QUE FALTA AO 
NOSSO MERCOSUL. 

Finalmente: De quem depende que 
avancemos? DE TODOS, da vontade po-
lítica das autoridades, mas também dos 
cidadãos que devem entender que a parti-
cipação social é a única chave efetiva para 
a concretização de nossos direitos. 

Hoje, todavia, existem fronteiras, ao cru-
zar do Paraguai ao Brasil, da Argentina ao 
Uruguai, da Venezuela à Bolívia, que nos 
faz sentir desconfortáveis, pois estamos ca-
minhando para outro país. Esse é o desa-
fio: derrubar o traçado imaginário que nos 
separa e que nos une ao mesmo tempo. 

soberania dos povos, no investimento 
em políticas sociais e de inclusão. Estes 
projetos estão sendo confrontados por 
uma ofensiva imperialista, representada 
pelo poder financeiro internacional e 
pelas oligarquias nativas que viram seus 
interesses sendo afetados pelos gover-
nos populares. 

As grandes corporações multinacionais 
e os especuladores financeiros, causado-
res desta crise, querem impulsionar novas 
formas de explorar os povos do mundo 

e questionam os processos de integração 
regional, em especial o Mercosul, para so-
brepor os interesses das corporações aos 
direitos e à liberdade dos povos. 

Os desafios e limitações do atual proces-
so do MERCOSUL devem ser resolvidos 
com MAIS DIREITOS, MAIS PARTICI-
PAÇÃO E MAIS INTEGRAÇÃO e não 
com a negação e retrocesso que represen-
tam os mega acordos. 

Queremos políticas regionais de educa-
ção que respeitem e valorizem a diversi-

dade cultural, racial, étnica e de gênero, 
inclusivas e que incorporem como funda-
mento os direitos humanos de educação 
ambiental e comunicação comunitária 
para preservação do meio ambiente e mi-
tigação dos efeitos provocados pelos im-
pactos ambientais. 

Saudamos a assinatura da nova De-
claração Sócio-Laboral do MERCOSUL 
e expressamos nossa mobilização per-
manente para a efetivação dos direitos 
nela expressos. 
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Especial
18ª Cúpula Social do Mercosul se encerra com leitura de 
Declaração e pedidos por mais integração

En la declaración final de la Cumbre de los Pueblos del 
Mercosur, llamaron a contemplar la protección de los 
pueblos originarios. 

Por mais participação social, mais di-
reitos e mais integração, representantes 
de movimentos sociais e populares do 
Mercosul e de Estados associados elabo-
raram na quinta-feira (16/07) a Declara-
ção Final que encerrou a 18ª edição da 
Cúpula Social do Mercosul, realizada em 
Brasília, desde o dia 14 de julho.

 O documento, elaborado em conjunto 
por representantes de todos os países que 
compõem o bloco, é produto dos debates 
realizados nos doze painéis da Cúpula, e 
apresenta 40 proposições para os gover-
nos e para a sociedade civil do Brasil, Ar-
gentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela 
fortalecerem, entre outros pontos, a inte-
gração regional e o respeito à democracia 
nestes países; além de buscarem a supe-
ração das desigualdades sociais, a elimi-
nação de toda forma de violência contra 
as mulheres, a recuperação da soberania 
plena do bloco e o desenvolvimento re-
gional aliado à sustentabilidade.

 A Declaração Final foi apresentada na 
sexta-feira (17/07) aos presidentes dos 
países do Mercosul, que estarão reunidos 
em Brasília para a abertura da 48ª Cúpula 
do Mercosul e Estados Associados.

Coordenadora do Centro de Direi-
tos Humanos e Cidadania do Imigrante 
(CDHIC), Tania Rocío Bernuy Illes foi 

Los movimientos sociales y sindicales ofre-
cieron este viernes la declaración final de la 18º 
Cumbre de los Pueblos del Mercado Común del 
Sur (Mercosur) y aseguraron que la integración 
regional “es la respuesta de los pueblos contra el 
avance del conservadurismo  y el liberalismo”.

Así lo expresó la representante de estos movi-
mientos, Tania Bernuy, ante los presidentes de los 
Estados miembros del bloque regional en el mar-
co de la 48º Cumbre del bloque. 

En la declaración, reafirman el compromiso 
con la democracia y la lucha contra el neolibe-
ralismo, que “quiere impulsar nuevas formas de 
explotar a los pueblos del mundo”.

Asimismo, piden que los desafíos y limita-
ciones del bloque regional sean resueltos con la 
ampliación de los derechos para los pueblos, que 
respete la diversidad, inclusiva, con políticas de 
salud gratuitas y de calidad, justicia para los in-
migrantes, con perspectivas de género y en con-
tra la discriminación sexual, la protección de los 
niños y adolescentes.

También llamaron a las autoridades de las na-
ciones miembros a que contemplen la protecci-
ón de los pueblos originarios y la democratiza-

ción de los medios de comunicación.
Los movimientos sociales suramericanos ma-

nifestaron su rechazo a la instalación de bases mi-
litares en América Latina. Asimismo, expresaron 
su apoyo a Argentina por su lucha para lograr la 
soberanía sobre las islas Malvinas, con el pueblo 
venezolano que “resiste una lucha contra la guer-
ra económica y financiera”, con el pueblo bolivia-
no en el diferendo con Chile por su salida al mar.

Del mismo modo, exigieron justicia con el 
pueblo paraguayo por la masacre de Curuguaty 
y rechazaron los ataques en contra del proceso 
democrático en Brasil.

Los días 16 y 17 de julio se celebró en Brasil la 
48º cumbre semestral del Mercosur. Con motivo 
de esa cita también se realizó la XVIII Cumbre de 
los Pueblos del bloque, que pidieron mayor incor-
poración al organismo y que cualquier pacto sus-
crito con la Unión Europea (UE) se base en el res-
peto a la libre autodeterminación de los pueblos. 

Fuente: http://www.telesurtv.net/
news/Pueblos-del-Mercosur-
reafirman-compromiso-
antineoliberal--20150717-0037.html 

escolhida como a representante da socie-
dade civil brasileira na 48ª Cúpula Social 
do Mercosul com os chefes de Estados do 
bloco. Ao lado de representantes de ou-
tros países, Tania Rocío fez a leitura da 
Declaração Final da XVIII Cúpula Social 
e fala sobre participação social no bloco. 
“O que os movimentos sociais têm a dizer 
é de grande relevância para o fortaleci-
mento da participação social e a integra-
ção dos povos no Mercosul”, afirmou.

 Além da apresentação da Declaração 
Final, foram lidas na plenária de encer-
ramento da Cúpula Social do Mercosul, 
outros documentos - manifestos, moções 
de repúdio e cartas abertas - elaborados 

pelos movimentos sociais. Um deles foi 
o Manifesto dos Imigrantes e Refugia-
dos, que reconheceu a importância dos 
direitos já conquistados, como o Acordo 
de Livre Trânsito e Residência no Merco-
sul. O manifesto também reivindica mais 
direitos sociais, como a integração dos 
imigrantes e refugiados de outros conti-
nentes neste acordo, e o direito ao voto 
no atual país de residência. O documen-
to consolidou as propostas de imigrantes 
também da República Democrática do 
Congo, Camarões, Mali, Senegal, Angola, 
Nigéria, Haiti, Síria e Palestina.

Após a leitura dos documentos pelos 
movimentos sociais, João Pedro Sté-

dile, membro da direção nacional do 
Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra (MST), lembrou que, por falta de 
condições básicas de sobrevivência, 70 
milhões de pessoas que deixaram seus 
países de origem apenas em 2014. Stédi-
le também defendeu um projeto de in-
tegração econômica, cultural e popular 
por meio da Unasul para o continente. 
“Só relações comerciais não resolvem os 
problemas dos nossos povos. Queremos 
que o Mercosul se transforme em Amé-
rica Latina”, afirmou.

 A 18ª edição da Cúpula Social do Mer-
cosul, realizada no Centro Internacional 
de Convenções do Brasil (CICB), em Bra-
sília, encerra a presidência temporário do 
Brasil no Mercosul. O encontro teve como 
tema “Avançar no Mercosul com mais inte-
gração, mais direitos e mais participação”.

 
Fonte: www.secretariageral.gov.br 
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Cultura y acontecimientos
Meses de julho e agosto

Os meses de julho e agosto são re-
levantes para a história de vários pa-
íses do hemisfério sul, pois várias fo-
ram as Independências proclamadas 
nos países sul americanos e africa-
nos. Em São Paulo, as comunidades 
de imigrantes comemoraram estas 
datas por meio da cultura, da gastro-

nomia e da confraternização entre 
povos. Estas manifestações culturais 
reúnem as várias nacionalidades de 
imigrantes que habitam a cidade, ex-
pressando, assim, a riqueza multicul-
tural existente no Brasil. Tais come-
morações foram abertas ao público, 
permitindo a participação de vá-

rios segmentos populacionais. Des-
sa forma, foi possível a transmissão 
e o compartilhamento do conheci-
mento e das práticas culturais carre-
gadas de símbolos, os quais repre-
sentam as lutas desses povos. Além 
disso, esses eventos contaram com 
as comidas tradicionais dessas cultu-

ras, ricas de uma diversidade de in-
gredientes e modos típicos de cada 
localidade. Países como Bolívia, Pe-
ru, Colômbia, República Democráti-
ca do Congo, além de comemorarem 
suas independências, demonstraram 
sua integração com o Brasil e com o 
Município de São Paulo. 

Nos dias 8 e 9 de agosto, no Memo-
rial de América Latina, se comemo-
rou os 190 anos de independência do 
Estado Plurinacional da Bolívia. Or-
ganizada pela comunidade boliviana 
residente em São Paulo, que se deno-
mina Associação Cultural Folclóri-
ca Bolívia Brasil (ACFBB), o evento 
contou com uma procissão religiosa 
às virgens de Copacabana e à Nossa 
Senhora de Urkupiña, protetora dos 
imigrantes. A ACFBB é uma insti-
tuição que promove a diversidade da 
cultura boliviana, por meio das dan-
ças a devoção ás “virgensitas”, expres-
sa desde sua primeira edição em São 
Paulo no ano de 2007.  

O Prefeito da cidade de São Paulo, o 
Sr. Fernando Haddad, deu início às ati-
vidades do evento e destacou a impor-
tância da união dos povos na cidade. 

“Fé & cultura” 
para a comunidade 
boliviana no Memorial 
da América Latina

Comunidade Colombiana de Festa Pátria 

Participaram da festa, que ocor-
reu por dois dias, mais de 20 agru-
pações artísticas, que por sua vez, 
foram avaliadas em três categorias: 
dança autóctone, dança leve e dan-
ça pesada. 

Esse ano os grupos vencedores foram:
 

Dança autóctone:
1º lugar:  Jach’a Sikuris de Italaque
 
Dança leve: 
1º lugar: fraternidade Caporal San 
Simon
2º lugar: fraternidade Tinkus Jairas
 
Dança Pesada:
1º lugar: fraternidade Morenada 
Señorial Illimani
2º lugar: fraternidade Morenada 
Bolívia Central

No dia 18 de julho, na Igreja Nos-
sa Senhora da Paz, os imigrantes 
colombianos celebraram a festa de 
independência de seu país. O evento 
contou com comidas típicas prove-
nientes das mais diversas regiões da 
Colômbia como tamal, sanchoco-
cho, lechona, arepa, arroz com pollo, 
aborrajado e patacón com todo, etc. 

A comemoração do 205º Aniver-
sário da Independência da Colômbia 
começou com uma missa na Igreja 
supracitada seguida da degustação 
das comidas típicas e de apresenta-
ções musicais.  O evento foi organi-

zado pela Comunidade Colombiana 
da “Paróquia Personal de los Fieles 
Latinoamericanos en San Pablo”. 

De acordo com dados de 2012 
do Itamaraty, o Brasil conta com 
5.915 residentes colombianos. Vale 
acrescentar que a mobilidade de es-
tudantes colombianos está aumen-
tando e as universidades públicas 
do Brasil são o destino para mui-
tos desses. Só em 2012 foram aceitos 
mais de dois mil vistos de estudantes 
colombianos.
Fonte: http://www.agenciadenoticias.
unal.edu.co.
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Cultura y acontecimientos
“Fiestas Pátrias” da Comunidade Peruana 

O Consulado Geral do Peru em São 
Paulo organizou no dia 26 de julho as 
“Fiestas Pátrias Peruanas”, que mar-
cou a comemoração do 194º aniversá-
rio da Independência do Peru.

A confraternização do povo pe-
ruano aconteceu na Escola de Sam-
ba “Águia de Ouro”, onde mais de 
1800 pessoas assistiram as apresen-
tações artísticas de música andina, 
cumbia e danças tradicionais, com 
destaque para a agrupação Sikuris 
Qhantati Ururi.

Também foram dispostos quiosques 
de comidas típicas, venda de artesana-
tos e de produtos que caracterizam a 
diversidade da basta cultura peruana, 
demonstrando as e gastronomia do 

Comemoração da 
independência da república 
democrática do congo

Peru em São Paulo. 
No evento, também foram premia-

dos os vencedores da V Copa Peru 
2015, e pela terceira vez consecutiva, 
a equipe de jogadores “Los Amigos de 
todos los Barrios”, que levou o troféu 
de campeão. O evento foi prestigiado 
pelos organizadores oficiais do evento 
do corpo diplomático do Consulado 
do Peru, o Cônsul Geral Arturo Jara-
ma, o Cônsul Geral Adjunto Fernan-
do Álvarez e o Cônsul Geral Adjunto 
Luis Felipe Isasi, e pelas autoridades 
Municipais o Secretário de Direitos 
Humanos e Cidadania da Prefeitura 
de São Paulo Eduardo Suplicy, o Co-
ordenador de Políticas para Imigran-
tes, Paulo Illes. 

No sábado, 4 de julho, a Comu-
nidade Congolesa em São Paulo, 
comemorou o 55º aniversário da 
independência da República De-
mocrática do Congo (RDC). Fo-
ram servidas comidas tradicionais 
como pondu, fembwa, fufu, kwan-
ga, entre outras delícias da culinária 
congolesa. Além disso, convidados 
e membros da comunidade disfru-
taram a noite dançando ndombolo, 
coupe decale e rumba. 

A República Democrática do 
Congo (RDC) localiza-se na Áfri-
ca Central, e se tornou indepen-
dente da Bélgica em 30 de junho 

de 1960, sob a liderança de Patrice 
Lumumba, que se configura como 
símbolo da luta pela descoloniza-
ção dos países africanos. No entan-
to, desde sua independência, o país 
vem passando por uma série de 
conflitos que geram várias carên-
cias com relação ao que o Estado 
deve prover à sua população, resul-
tando em uma fuga em massa do 
país de pessoas em busca de segu-
rança, abrigo e melhores condições 
de vivência, os chamados refugia-
dos. Segundo dados de agosto 
desse ano do Alto Comissário das 
Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR), o Brasil possui 8400 
refugiados, sendo 844 provenien-
tes da RDC. Contudo, vale ressal-
tar que há um elevado número de 
solicitantes de refúgio de dito país.

A festa organizada pela Asso-
ciação da Comunidade Congo-
lesa no Brasil – CCB, (Facebook: 
Congo Au Bresil) teve o apoio da 
Prefeitura de São Paulo a través da 
Secretaria de Direitos Humanos 
e Cidadania, e das organizações 
entre elas o ACNUR – Alto Co-
missariado das Nações Unidas e o 
Centro de Direitos Humanos e Ci-
dadania do Imigrante (CDHIC). 

Yuyanapaq. Para recordar
A exposição temporária Yuyanapaq. 

Para recordar, uma das realizações da 
Comissão da Verdade e Reconciliação 
(CVR) do Peru, levada a cabo entre 
os anos de 2001 a 2003. A exposição, 
composta de 32 fotografias, é um re-
lato visual do conflito armado no Pe-
ru durante o período de 1980 a 2000, 
quando aproximadamente 69 mil pes-
soas foram mortas ou desaparecidas. 

Na abertura, contamos com as pre-
senças dos senhores Marcelo Araujo 
– Secretário da Cultura, Tadeu Chia-

relli – Diretor Geral da Pinacoteca do 
Estado, e Arturo Jarama – Cônsul Ge-
ral do Peru em São Paulo. Em seguida 
foi realizada uma palestra com o Prof. 

Salomón Lerner, presidente da CVR, 
e com Mayu Mohanna, uma das cura-
doras da exposição.

Abertura no dia 1º de agosto, sába-
do, a partir das 10h30

Exposição de 1º de agosto de 2015 a 
3 de janeiro de 2016

• Serviço:
Exposição: “Yuyanapaq. Para recordar”
• Data: 1º de agosto de 2015 a 3 de 
janeiro de 2016. Terça a domingo, das 
10h às 17h30 (permanência até as 
18h) - Entrada gratuita

• Local: Memorial da Resistência de 
São Paulo
Largo General Osório, 66 – Luz
CEP 01213-010 – São Paulo-SP
Tel: (11) 3335-4990

www.memorialdaresistenciasp.org.br

Facebook.com/

memorialdaresistenciasp

Twitter.com/M_ResistenciaSP

Instagram.com/M_ResistenciaSP
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Visitas livres ou agendadas com monitores: entre no site www.memorial.org.br e agende uma visita guiada.

Exposições permanentes

“Etnias – Do Primeiro e Sempre Brasil”
Situada em uma passagem subterrânea de 50 metros, a instalação de Maria 
Bonomi - cunhada em barro, bronze e alumínio - reverencia os habitantes 
originais da nossa terra. 

Entrada pelo portão 1. Todos os dias: 9h - 18h. Grátis.

Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro
O acervo de arte popular do Pavilhão da Criatividade é constituído de peças 
singelas de autores anônimos. São obras primas do artesanato continental, re-
colhidas diretamente das mãos de artesões, sem intermediários, de países como 
Brasil, México, Guatemala, Equador, Peru e Paraguai. 

Terça a domingo: 9h – 18h. Grátis. 

Biblioteca Latino-americana 
Um rico acervo está disponível ao público em geral, e particularmente aos pes-
quisadores, constituído de livros, alguns raros, documentos, periódicos e filmes. 

Segunda a sexta: 9h – 18h. Sábados: 9h – 15h. Grátis.

Salão de Atos Tiradentes
Os painéis Tiradentes, de Candido Portinari, e Povos Pré-Colombianos, Povos 
Afros, Conquistadores, Imigrantes, Libertadores e Edificadores - dos artistas 
Poty e Carybé - ocupam o espaço majestoso do Salão de Atos e contam um pou-
co da história da América Latina.  

Terça a domingo: 9h – 18h. Grátis.

Programação Galeria Olido – Avenida São João, 473 - Centro, São Paulo - SP

Escambo Literário
Feira Literária
Dia: 8, 15, 22 e 29, das 10h às 12h e das 14h às 16h
Local: Deck

A Biblioteca Mário de Andrade integra um dos pontos do “Escambo Literário”, 
projeto feito em parceria com a SP Escola de Teatro e que consiste na troca de 
livros entre os participantes. O encontro é aberto a todos os interessados e se 
estenderá até o final de 2015.

Democracia na História – Módulo “Direito à Cidade”

Theatro Municipal de São Paulo e Praça das Artes
Visitas Guiadas   •   Entrada franca
Visitação  para público espontâneo
De terça-feira a sexta-feira: às 11h, 15h e 17h
Sábado e feriados: às 11h, 12h, 14h e 15h

Praça Ramos de Azevedo, s/n - República, São Paulo - SP, 01037-010, Brasil

Inscrições no local, a partir das 10h, por ordem de chegada, para todos 
os horários do dia.

Lotação por horário: 50 pessoas     Indicação etária: 10 anos 

Para mais informações e agendamentos:
T +5511 3053 2092/2093     tmeducativo@prefeitura.sp.gov.br 
Atenção
Não há visitação às segundas-feiras e aos domingos.
 


