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TENDAS DE CIDADANIA

Projeto Tendas de Cidadania dá mais um passo em direção à inclusão! O projeto
promoveu atividades interculturais, desenvolvendo ações de conscientização e
cidadania. As tendas contam com a parceria da Prefeitura de São Paulo e têm o apoio do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD) e do Conselho Municipal
da Criança e Adolescente (CMDCA). PÁG. 2.
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PROJETO TENDAS DE CIDADANIA DÁ MAIS UM PASSO
EM DIREÇÃO À INCLUSÃO!
O projeto Tendas de Cidadania para Crianças
e Adolescentes Imigrantes inicia uma nova fase
de trabalho em 2017. A etapa de realização das
Tendas começou nos dias 27 e 28 de maio, contando
com muitas atividades. As ações ocorreram na
Escola Estadual Domingos Faustino Sarmiento, no
Belenzinho, na zona leste, e na Feira da Kantuta, na
região do Canindé, na zona norte.
O projeto promoveu atividades de integração

cultural, desenvolvendo ações de conscientização e
cidadania. “O objetivo é criar mecanismos de combate
à xenofobia e racismo como também dar visibilidade
às demandas do público imigrante infanto-juvenil
na região central da cidade”, diz Elvira Riba, Analista
Pedagógica do projeto. As tendas contam com a
parceria da Prefeitura de São Paulo e têm o apoio
do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
(FUMCAD) e do Conselho Municipal da Criança e
Adolescente (CMDCA).
As Tendas começaram repletas de atividades
para a criançada, tanto na escola Domingos Faustino
Sarmiento quanto na praça da Kantuta, tendo uma
ótima receptividade tanto dos participantes quanto
das famílias. A primeira delas foi a cartografia social,

em que as crianças desenharam
e escreveram em cartolinas o
seu espaço de convivência na
escola, em sua casa e em seu
local preferido de brincadeiras.
Os mapas desenhados
pelas crianças foram utilizados
como instrumento de reflexão
coletiva. A cartolina de cada
um era o centro de motivação
e engajamento, redescobrindo
os territórios e revelando
elementos cruciais da visão
social, cultural e econômica
dos jovens imigrantes e
descendentes. “A técnica do
mapeamento individual abre a
possibilidade para que a criança
exponha todos os elementos do
espaço que influenciam sua vida
cotidiana, revelando dinâmicas,
situações e conflitos que fazem
parte da vida da criança e do
adolescente, e que por vezes
podem passar desapercebidas”,
explica Elvira.
Outra
atividade
desenvolvida teve como tema
a Pachamama, conceito mítico
dos povos indígenas da região
andina que revela uma rica
cosmovisão da relação entre o
ser humano e o meio ambiente.
Reunidas em roda, juntamente
da equipe do Projeto Tendas,
as crianças ouviram e contaram
sobre a Pachamama e a riqueza cultural refletida
pelo mito, trazendo reflexões sobre sustentabilidade,

união dos povos e interligação das culturas latinoamericanas.
Ao final da roda de conversa, foi feita uma
homenagem à Patchamama, em que cada criança,
a seu modo, deixou uma mensagem para o meio
ambiente, sendo então um espaço de participação,
proporcionando um senso de pertencimento às
crianças e adolescentes participantes das tendas.
Sobre as primeiras tendas, muitos participantes
demonstraram interesse na realização das próximas
atividades. As famílias das crianças e adolescentes
aprovaram a proposta e a recepção do público no
geral foi bastante positiva.

Sobre o projeto Tendas

Iniciado em 2016, o projeto Tendas de Cidadania
para Crianças e Adolescentes Imigrantes busca a
integração social e cultural de crianças e adolescentes
imigrantes e descendentes. As atividades valorizam
a diversidade cultural, a percepção da cidadania e a
compreensão e defesa dos direitos humanos, como
também os diversos conflitos envolvidos.
O principal foco do projeto é a prevenção da
xenofobia e da discriminação pela condição de
imigrante. Pensando nesses objetivos, a equipe
desenvolveu uma metodologia específica e um plano
de ações que visam efetivar a integração social e
cultural dos participantes das Tendas, proporcionando

um espaço onde as crianças e adolescentes possam
ter voz e vez.
A primeira fase consistiu na construção
de diálogos e parcerias com instituições, como
escolas públicas, prefeituras regionais, coletivos e
organizações, garantindo apoio e ampliando o alcance
do projeto. Juntamente a essas parcerias, realizou-se
um seminário de apresentação do projeto, reunindo
representantes de organizações da sociedade civil,
autoridades, e acadêmicas, em que foi apresentado
o objetivo do projeto. Também foram discutidas
alternativas de criação e fortalecimento de uma
política pública pensada para jovens e adolescentes
imigrantes.
No final do projeto, será lançado um livro
sistematizando a experiência das tendas, buscando
servir como insumo para criação e aplicação de
políticas públicas. Esperamos cada vez mais crianças
e adolescentes para as próximas tendas, tanto
imigrantes e descendentes, quanto nacionais, afinal,
somos todos migrantes, e a integração cultural só
acontece quando todas e todos participam!

Quando e Onde

As tendas serão realizadas duas vezes por mês, aos
fins de semana, a partir das 14 horas, alternadamente
na Escola Estadual Domingos Faustino Sarmiento e
na Feira da Kantuta.

E n d e r e ç o :
Escola Estadual
D o m i n g o s
F a u s t i n o
Sarmiento:
Rua
21 de Abril, 970,
Belenzinho.
Feira da Kantuta:
próximo
à
estação Armênia
(linha 1 Azul
do Metrô). Mais
informações:
(11)
953278158
E-mail:
contato@cdhic.
org
Foto 1: Helena
(voluntária)
e crianças
beneficiárias.
Foto 03: Helena e
Eliana (Supervisora
Técnica). Demais
fotos: Crianças
beneficiárias do
projeto.
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INAUGURAÇÃO DO
ESPAÇO MIGRANTES

Em 26 de maio, ocorreu a
inauguração
do
novo
Espaço
Migrantes, que contou com a presença
de coletivos da comunidade migrante,
organizações da sociedade civil,
sindicatos e acadêmicos. O Espaço é o
resultado da parceria entre o Patronato
INCA/CGIL Brasil, a Central Única dos
Trabalhadores (CUT) e o CDHIC.
No evento, houve debate sobre a
conjuntura atual de Direitos Humanos,
com mediação de Paulo Illes, diretor
regional
da
articulação
sul-americana Espacio Sin
Fronteras e Coordenador do
CDHIC, Andrea Malpassi e
Nino Galante, representantes
do Patronato INCA/CGIL
Brasil, Alexandre Bento,
assessor da Secretaria de
Relações
Internacionais
da CUT e Rogerio Sotilli,
ex-Secretário Nacional e
Municipal (em São Paulo)
de
Diretos
Humanos.
Após o debate, houve
festa com música típica
latino-americana e comida
boliviana.
O novo Espaço Migrantes
está localizado em uma
região de referência mundial
na proteção de direitos
das populações migrante e
refugiada. A cidade de São
Paulo, em 2016, sediou o VII
Fórum Social Mundial das
Migrações e foi declarada pela
Assembleia de Movimentos

Sociais como sendo a capital mundial
das migrações.

Parceria

A parceria ente o CDHIC, a CUT
e o Patronato INCA/CGIL Brasil visa
fortalecer a cooperação entre as partes
na promoção dos direitos humanos
dos imigrantes. Como também,
informar sobre direitos previdenciários,
trabalhistas, sociais, econômicos e

políticos, visando o reconhecimento, a
participação e atuação dos migrantes
como sujeitos de direitos.
As instituições parceiras dedicamse na articulação de políticas públicas
relacionadas à migração, com atenção
especial às demandas de natureza
trabalhistas e previdenciárias. Mas,
além disso, posicionam-se no combate
ao trabalho escravo, na regularização
migratória, na assessoria jurídica e
social, no acesso aos direitos sociais, na

La Cumbre de los Pueblos,
Mendoza 2017

formação dos imigrantes, entre outras
assessorias destinadas à imigrantes e
refugiados, independentemente de seu
status migratório.

Espaço Migrantes

O novo endereço do Espaço
Migrantes fica na Rua Dr. Alfredo Ellis,
68 B, próximo à Avenida Brigadeiro, na
Bela Vista.

Comenzaron el día 31 de mayo los
preparativos para el 8vo Foro Social
Mundial de las Migraciones, México
2018.
El nacimiento del Foro Social
Mundial de las Migraciones (FSMM)
en 2004 tuvo una larga gestación. Sus
antecedentes provienen desde 2001 en
el Foro Social Mundial de Porto Alegre,
Brasil, organizado por iniciativas de los
movimientos sociales, organizaciones
no gubernamentales, activistas de la
sociedad civil, académicos, pastorales
sociales y otras grupos. A partir de
la frase “Otro mundo es posible!”, se
percibió la necesidad de una articulación
social descentralizada e independiente
de los Estados y Organizaciones
Internacionales, para la defensa de la vida
de los más vulnerables a partir de los
principios de diversidad y horizontalidad
en aversión común a la estructura
neoliberal que profundiza cada vez mas
el desequilibrio socioeconómico mundial
extremadamente excluyente.
El FSM se organiza en base a las
directrices del Comité Internacional,
compuesto por varias redes y plataformas
regionales de diferentes partes del mundo
que trabajan directamente con la cuestión
de la migración y los Derechos Humanos.
La elección de la ciudad que será sede
del Foro, es una de las decisiones de este
Comité, se basa en criterios de realidad
local para atraer la atención internacional
con el evento, sea para regiones de
vulnerabilidad de los migrantes, o de alta
concentración de iniciativas sociales de
movilización; así mismo, puede ser una
ciudad con nuevos planes en política
gubernamental en esta área.
Desde el lanzamiento del Foro
Social Mundial de las Migraciones se
forma el Comité Local y este se divide
en comités de trabajo para facilitar la
distribución de responsabilidades y la
toma de decisiones siempre en posición
horizontal. El Comité Local tiene como
objetivo garantizar el máximo impacto de
la información en todo tipo de medios de
comunicación, desarrollo de actividades,
así como de fomentar la participación
de los individuos y de los movimientos
sociales locales antes y durante el Foro, es
el centro de la voz y la participación de los
inmigrantes.
En la última edición El VII Foro
Social Mundial de las Migraciones
(FSMM), en Sao Paulo, Brasil, (2016)
La Secretaría Técnica del Comité local
estuvo a cargo por El Centro de Derechos
Humanos y Ciudadanía del Inmigrante
(CDHIC) miembro de la Red Espacio

Sin Fronteras que a su vez es Miembro de
Comité Internacional del Foro. En esta
séptima edición su lema fue “Migrantes
construyen alternativas frente al desorden
y la crisis global del capital” reunio a
mas de 3.600 militantes , activistas,
académicos, provenientes de 57 países
de todos los continentes, reunidos en la
Universidad Zumbi dos Palmares del 7 al
10 de julio de 2016.
La coordinación de Migrantes
Refugiados y Desplazados (MIREDES
INT.) y la Red Internacional de Migración
y Desarrollo fueron la red escogida por el
Comité Internacional del Foro para la
edición 2018 y la secretaría técnica del
comité local estará a cargo del Movimiento
Migrante Mesoamericano, miembro de
MIREDES INTERNACIONAL.
El traspaso de información de un foro
a otro es de suma importancia, ya que a
partir de este intercambio se puede lograr
mayor participación, asegurar un debate
amplio y profundo sobre la temática de las
migraciones. Las experiencias funcionan
de aprendizaje para afrontar los diferentes
escenarios que surgen en el proceso de
construcción del foro. A partir de esto,
la memoria del Foro Social Mundial de
las MIgraciones Sao Paulo 2016, datos
estadísticos, metodología de trabajo,
archivo fotográfico y audiovisual fueron
entregados en un encuentro presencial
que ocurrió en la Ciudad de México,
Noviembre 2016 donde se reunieron
miembros de las Secretarías Técnica del
VII y del VIII FSMM.
En la primera reunión preparatoria
de esta octava edición el día 31 de mayo
de 2017 en la Ciudad de México fue
decidido mantener los 5 ejes temáticos
del último foro en Sao Paulo, a partir
de estos se desarrollan las actividades
autogestionadas.
Ejes principales:
1-La crisis sistémica del modelo
capitalista y sus consecuencias para las
migraciones
2- Resistencias y alternativas desde
los sujetos migrantes
3- Migración, género y cuerpo
4- Migración, los derechos de la
madre naturaleza, el clima y los conflictos
NorteSur
5-Movimientos sociales y derechos
humanos: vivienda, salud, educación y
trabajo digno
6-Derecho a la ciudad, inclusión
social y ciudadanía de inmigrantes
Acompañe las novedades sobre el
VIII FSMM México 2018 en el sitio web
oficial>http://fsmm2018.org/

El encuentro comenzó el día
20 de julio en las instalaciones de la
Universidad Nacional Experimental
de las Artes UNCuyo Mendoza
Argentina de forma simultánea a la
Cumbre de Presidentes del Mercosur.
Se autoconvocaron organizaciones
sociales, políticas, sindicales de los
diferentes países de la región con el
fin crear un comunicado conjunto
con las demandas de los Pueblos de la
Patria Grande..
Las
organizaciones
sociales
se encuentran en un momento
complejo debido a las fuertes
restricciones y politicas que estan
siendo implementadas por los estados
actuales. El retorno a un sistema
neoliberal donde su complejo metodo
de acumulacion de riquezas es
nuevamente aplicado en el continente
, condiciona la autonomia y soberania
de las naciones. El estado a su vez esta
cada vez mas ausente, aumentando las
desigualdades socioeconómicas y los
altos niveles de pobreza
Es a partir de este escenario que los
movimientos sociales se articularon
y organizaron. dentro de cuatro ejes
propuestos por la cumbre que basaron
las mesas de trabajo. Se destacaron
temas como la Construcción de la
soberanía regional en el contexto
global; Una nueva institucionalidad
para enfrentar el neoliberalismo.
Estado de la democracia en
Sudamérica; Inserción económica
internacional para la dependencia.
Integración regional contra el librecomercio; Movimientos sociales y
defensa de los derechos conquistados.
Formas de organización del campo
popular y regional.
Los movimientos que trabajan
con migración y refugio también se
hicieron presentes en este espacio.
La criminalización a las migraciones
toma cada vez más fuerza en la actual
coyuntura política, donde las crisis
económicas y sociales legitiman
la utilización de mecanismos de
represión a las minorías , como son
las personas migrantes y en situación
de refugio. Los movimientos y
organizaciones sociales, que luchan
por los derechos de las personas
migrantes, solicitantes de asilo,
refugiados, apátridas, víctimas de
trata de personas y desplazados
internos, manifestaron la defensa a
los avances ocurridos en los últimos
años en materia de legislación
migratoria basada en los derechos
humanos y luchan para que la
migración no sea abordada desde
un enfoque de seguridad nacional.
La red Espacio Sin Fronteras (ESF)
estuvo representada por medio de la

Fundación Ecumenica de Cuyo (FEC)
con sede en la provincia de Mendoza
quien participó en la articulación
y organización de la cumbre. En la
Mesa Local de Migrantes Mendoza en
conjunto con Red Nacional de Líderes
Migrantes en Argentina se escribió un
documento manifestando al gobierno
local la valorización y reconocimiento
de la comunidad migrante en el país.
Dentro de los puntos destacados en el
documento encontramos:
- Repudio al
DNU 70/2017
como instrumento xenófobo y racista
violatorio de la Constitución Nacional
Argentina y de estándares establecidos
en la normativa del Derecho Humano
Internacional.
- Defendemos plenamente la Ley
Nacional de Migraciones Nº 25.871
que reconoce el conjunto de derechos de
la comunidad migrante, como un claro
ejemplo de política pública basada en
el respeto a los derechos humanos y
ampliación de derechos ciudadanos.
- Sostenemos que la movilidad
humana es un Derecho Humano
inalienable que debe ser garantizado
por los Estados: a través de políticas que
aseguren al reconocimiento de los y las
migrantes como sujetos de derecho que
aportan a la construcción intercultural
entre iguales
- Reivindicamos la necesidad
de construir una Ciudadanía Plena
Latinoamericana que incluya a todos
los países de la región, reafirme nuestra
unidad en pos de la integración humana
y camine hacia una Ciudadanía
Universal.
- Instamos a los Estados receptores
a garantizar el acceso, reconocimiento
y el cumplimiento real y efectivo de
los derechos sociales, económicos y
políticos a todos/as los migrantes que
residen en sus territorios como modelo
integral de desarrollo humano.
La cumbre de los Pueblos
también sirvió para posicionarse
sobre los diferentes acontecimientos
que están sucediendo a nivel
institucional en la región en especial
el rechazo a las intervenciones a la
República Bolivariana de Venezuela
y la suspensión del país en el bloque
como también la libertad de Milagros
Sala y de todos los presos políticos. En
este marco se entregó la declaración
final al presidente Evo Morales quien
presentó el documento en la reunión
con los jefes de estado del Mercosur.
Para acceder a la Declaración Final
de la Cumbre de los Pueblos 2017 y
más documentos relacionados entrar
en el link> https://www.facebook.
com/CumbreDeLosPueblosMZA/
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CDHIC PARTICIPA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
SOBRE A NOVA LEI DE MIGRAÇÃO NA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

O Centro de Direitos Humanos
e Cidadania do Imigrante (CDHIC)
participou da audiência pública
promovida pela Comissão de Direitos
Humanos e da Cidadania da Assembleia
Legislativa do Paraná para discutir
a nova Lei de Migrações, dia 26 de
julho em Curitiba. No evento estavam
presentes os deputados estaduais Tadeu
Veneri e Evandro Araújo, membros
da Comissão, além de representantes
do Ministério Público do Trabalho
do Paraná, do Conselho Estadual dos
Direitos dos Refugiados, Migrantes
e Apátridas do Paraná (CERMA),
da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), da Procuradoria Republica no
Paraná (PGR), Secretaria de Estado
da Justiça, do Trabalho e Direitos
Humanos do Paraná, Casa Civil do
Governo do Estado do Paraná, Caritas,
organizações sociais, entidades civis e
acadêmicos.

Na avaliação dos participantes,
a nova Lei de Migrações que veio
substituir o Estatuto do Estrangeiro, de
1980, pode ser considerada um avanço
porque amplia direitos e deveres do
migrante no Brasil e também define
normas de proteção a brasileiros no
exterior. Alguns pontos de destaque
se referem à facilitação da emissão de
documentos, à revalidação de diplomas
de curso superior, além da inclusão e o
apoio ao trabalho e acesso à educação.
No entanto, o texto sancionado
apresenta 20 vetos, parciais e totais, em
relação à versão aprovada no Congresso,
o qual foi resultado de longos debates
junto à setores da sociedade civil e
autoridades públicas. Nas palavras de
Paulo Illes, Coordenador Executivo
do CDHIC e da articulação sulamericana Espacio Sin Fronteras (ESF),
“a nova lei traz aspectos positivos
como a sindicalização do imigrante e

a descriminalização da manifestação
política, o que representa a conquista
da segurança para os trabalhadores e
trabalhadoras migrantes reivindicarem
direitos e melhorias, todavia, apesar
de contemplar o aspecto dos direitos
humanos em seu preâmbulo, a lei não
muda o paradigma do tratamento dado
aos migrantes uma vez que mudanças
importantes foram vetadas como a que
facilita o procedimento de naturalização
e a que concede anistia à aqueles
que hoje se encontram em situação
irregular”. No marco do projeto:
“Participação, politicas migratórias,
governos locais e Integração sulamericana”, desenvolvido em parceria
com a Coordenadoria Ecumênica de
Serviço (CESE), Paulo também frisou a
importância da promoção de políticas
públicas locais: “ a promoção de
políticas públicas de forma transversal
com a participação de diferentes

setores da sociedade tem como objetivo
construir cidades com cidadania plena
e universal, promovendo a visibilidade
dos fluxos migratórios na cidade e o
reconhecimento dos migrantes como
sujeitos de direito na luta e garantia de
seus direitos fundamentais.
Para a Procuradora da República
no Paraná, Eloisa Helena Machado, a
lei vem um momento propicio onde o
Brasil e o mundo vivenciam um período
difícil permeado pela intolerância.
Nesse sentido, a Procuradora do
Ministério Público do Trabalho
no Paraná (MPT), Cristiane Maria
Sbalqueiro Lopes, também destacou
os avanços da nova legislação, porém
lamentando o fato das informações
chegarem de forma distorcida a
população brasileira, gerando posições
e opiniões discriminatórias em relação
à imigração.
A promotora de Justiça do Centro

de Apoio Operacional de Direitos
Constitucionais, Ana Paula Pina Gaio,
informou que no Paraná existem
aproximadamente quinze mil migrantes
que recebem algum benefício federal,
por meio de programas de apoio estatal,
como é o caso do Bolsa Família. Segundo
ela, o trabalho de acompanhamento e
de atenção para os migrantes deve ser
ainda mais intensificado, especialmente
em relação a suas garantias individuais
e o combate às violações aos direitos
humanos.
Nas palavras do consultor legislativo
do Senado Federal, Tarciso Dal Maso
Jardim, a lei é fruto de uma intensa
luta coletiva no congresso. “É até difícil
explicar como conseguimos avançar
com uma legislação mais progressista
num momento político como esse”,
afirmou, ponderando ser necessário
avançar mais, principalmente em relação
aos artigos vetados que ainda aguardam
ser debatidos e votados em sessão do
Congresso Nacional, ainda sem data
para ocorrer. Nessa perspectiva, a
professora do departamento de Direito
da Universidade Federal do Paraná
(UFPR), Tatyana Friedrich, sinalizou
que as medidas legais em vigor trazem
grandes conquistas, mas também
grandes desafios. “Temos muito a
regulamentar. É preciso recuperar os
avanços que perdemos com os vetos e
atuar na mudança da consciência dos
brasileiros quanto ao acolhimento desses
imigrantes”, explica.
Ao final da reunião foi definida a
elaboração de um documento enviado
aos deputados federais e senadores para

que itens constantes nos vetos sejam
revistos. “É necessário a mobilização
da sociedade civil para melhoria da
nova Lei de Migrações, assim como
na regulamentação da mesma”, afirma
Paulo.
No encontro a Professora Dr.
Tatyana Friedrich defendeu que todo
ato de hospitalidade é, antes de tudo,
uma poética. “Ser hospitaleiro não
deve depender de critérios como o
nome, o país de origem ou os dados do
RG. É uma atitude com o ser humano.
O migrante vive entre a saudade e a
esperança, e nós podemos concretizar
essa esperança para que ela seja maior
do que a saudade”, disse. E finalizou sua
fala na audiência com versos da poetisa
paranaense Helena Kolody:

“Arfa, no porto, o mar.
Soluça dentro dalma do
emigrante
o longo apito do
navio em despedida.
Treme, na lágrima do olhar,
a paisagem da pátria.
Mas, o apelo fascinante do mar
acorda seu desejo de aventura,
o anseio de partir
em busca de uma terra
prometida.
Quem dilacera assim,
entre a saudade e a esper
ança, o coração do emigrante?
Ë a vida… é a vida… é a vida.”
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Programa de
Voluntariado
2017

No dia 6 de maio, o CDHIC (Centro de Direitos Humanos e
Cidadania do Imigrante) inaugurou o Programa de Voluntariado 2017
com a presença de participantes de diferentes áreas, como relações
internacionais, jurídica, serviço social, comunicação social, entre outras.
Ao longo do mês de maio, os voluntários participaram do curso de
formação que tratou de cada área de atuação do CDHIC. No primeiro
encontro foi feita a apresentação do CDHIC e sua atuação junto à
sociedade civil, seguida de uma contextualização sobre o caminho das
lutas pelas Políticas Públicas para migrantes no Brasil. Houve também
outros dois encontros sobre Atendimento, Regularização Migratória,
Jurídico e Comunicação, com a colaboração de especialistas.

¨O voluntariado é a solidariedade
feita ação¨
A base do voluntariado é a solidariedade como reciprocidade, no
sentido de que todos nós temos algo em potencial para dar e receber,
sendo apenas uma questão de ativá-lo, valorizá-lo e iniciá-lo. O
voluntariado em migrações é uma oportunidade para agir no registro
e encontro do outro, o qual tem um rosto, uma história e uma forma de
se expressar.
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TRABALHO NO EXTERIOR: SERVIÇO
DOMÉSTICO. OPORTUNIDADE OU
ENGANO?
Cristiane M S Lopes e Andrea Gondim (Procuradoras do Trabalho)

combater a imposição de comissões
de contratação e gastos conexos
aos trabalhadores migrantes,
incentivando a realização de
acordos bilaterais para facilitar as
migrações seguras e reconhecendo
que
existem
setores
mais
vulneráveis à exploração, como o
trabalho doméstico, justamente
pela facilidade em disfarçar os
abusos ocorridos dentro do lar,
local protegido pela inviolabilidade
do domicílio.
O Brasil, como membro da
OIT, tem procurado adequar
sua legislação interna, e nesse
caminho já tinha aprovado a PEC
das Domésticas, que permitiu
a aplicação integral da CLT a
esse
trabalho
historicamente
discriminado. Agora, as domésticas
têm direito ao FGTS, seguro
desemprego, jornada de 44 horas
semanais, horas extras, adicional
noturno, com os mesmos direitos
de qualquer outro trabalhador que
prestar serviços no Brasil.
Então, se por um lado o
reconhecimento de direitos às
domésticas representa um ganho
civilizatório, acabou levando

https://www.lifeder.com

A cada crise econômica reacende
o sonho de trabalhadores em
busca de novas oportunidades de
trabalho. Essa possibilidade de
migrar para outro país é explorada
por atravessadores que buscam
vender o acesso ao mercado de
trabalho a pessoa em situação de
vulnerabilidade econômica, com
consequências que podem ser
devastadoras para o trabalhador.
A 106ª Conferência da OIT
discutiu a contratação equitativa
com a injustiça que representa o
trabalhador pagar pelo acesso ao
trabalho, aprovando resolução
que pretende auxiliar os países a
implementar uma boa governança
da imigração laboral para evitar
o risco de agravamento da
insegurança, da informalidade, da
servidão por dívida, do trabalho
forçado e do tráfico de pessoas,
dentre outros déficits de trabalho
decente. O caminho passa por
implementar
as
Convenções
97 e 143 (sobre trabalhadores
migrantes), a 181 (agências
de emprego) e a 189 (trabalho
doméstico).
A OIT ressalta a importância de

também à criação de uma demanda
por profissionais que se disponham a
trabalhar nas condições anteriores à Lei
Complementar 150, de 1º de junho de
2015. Essa demanda baseada no discurso
falacioso de “escassez de mão de obra”,
mascara a perpetuação da exploração
nos moldes anteriores à Lei Áurea, com a
disponibilidade de uma pessoa em tempo
integral, ignorando sua necessidade de
descanso, alimentação adequada, cuidados
médicos, remuneração acordada no país
de origem ou vida social e familiar.
A contratação do estrangeiro custa caro,
impondo a tramitação de um visto, custeio
do deslocamento e encarar o fato de que,
no serviço doméstico, é muito difícil
garantir a efetiva adaptação do trabalhador
ao posto de trabalho. Se isso já é difícil
no serviço doméstico entre famílias que
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compartilham a mesma cultura, pode-se
deduzir que mais difícil ainda será quando
as culturas, os modos de trabalho e o
idioma forem diferentes. Tudo isso envolve
custo, e quem deve pagar é o empregador.
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