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Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante

Eleição do Conselho Participativo: mais uma
conquista dos imigrantes!
A participação política dos imigrantes é uma antiga reivindicação do movimento popular no Brasil e em várias
partes do mundo! O CDHIC considera um grande avanço a inclusão de
imigrantes no recém criado Conselho
Participativo Municipal, com a oportunidade dos mesmos votarem e serem
votados! Esta inovação é também a luta
pelo direito ao voto dos imigrantes nas
eleições brasileiras, a partir da aprovação da PEC – Proposta de Emenda
Constitucional 347/2013.
Pela primeira vez no país, uma cidade abre espaço para que representantes
imigrantes tenham o direito de votar e
serem votados no conselho que ajuda a
construir as políticas públicas da cidade. A comunidade imigrante tem agora
a missão de escolher seu candidato e
comparecer, em massa, no dia das eleições, que acontecem dia 30 de março na
Praça das Artes.
Leia a matéria na íntegra na Pág. 6
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Situações de trabalho análogo CDHIC integra
o colegiado que
à escravidão podem ser
será um novo canal
denunciados por ligação gratuita
de participação
0800-770-9242
social. PÁG 9
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Mundial das
Migrações será
realizado na África
do Sul. PÁG 5

ÍNDICE
Opinión Pág. 2 e 3
Internacional Pág. 4 e 5
Especial Pág. 6 e 7
Movilización Pág. 8
Nacional Pág. 9
Cultura y Acontecimientos Pág. 10 e 11

3º FESTIVAL CULTURAL DE CARNAVAL ANDINO

APRESENTAÇÕES CULTURAIS . DANÇAS . COMIDAS TÍPICAS . SORTEIOS . SHOWS . ENTRADA GRATUITA
DATA: 05/04/2014 . 11:30h às 19:00h Local: Praça Ulisses Guimarães, Parque Dom Pedro II . Centro . São Paulo - SP
próximo do metrô Pedro II e terminal de ônibus
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Entrevista

Deisy Ventura
Ainda sobre o tema anterior, a senhora poderia nos informar sobre as
etapas seguintes?
O anteprojeto será apresentado ao
Ministro da Justiça, que, se entender
conveniente, levará adiante o encaminhamento do texto no âmbito do
governo federal.

Como a senhora vê a atual discussão
em torno da legislação, paradigmas e sobre a política migratória
no Brasil?
É uma discussão urgente e de grande importância. O Brasil poderia
aproveitar a Copa do Mundo e as
Olimpíadas para mostrar ao mundo que entendeu o problema das
migrações internacionais, e que é
diferente da Europa e dos Estados
Unidos. É preciso sepultar o estatuto
do estrangeiro e adotar uma política
migratória clara.
Com relação ao Estatuto do Estrangeiro, sabemos que há um grupo
de juristas e professores especialistas,
do qual a senhora faz parte, instituído pela Secretaria Nacional de Justiça
para apresentar uma proposta de an-

Arquivo CDHIC

Deisy Ventura é professora de Direito Internacional e Livre-Docente do
Instituto de Relações Internacionais da
Universidade de São Paulo. Atualmente também faz parte de um grupo de
especialistas nomeados pela Secretaria
Nacional de Justiça para debater a nova lei de imigração do Brasil. O grupo
tem como meta substituir o antigo Estatuto do Estrangeiro por uma lei de
imigração pautada nos direitos humanos, cooperação e integração. Além dos
trabalhos de docência, Deisy Ventura
integra o conselho político do CDHIC.

teprojeto de lei. Qual é a avaliação
que a senhora faz do trabalho que
vem sendo realizado por este grupo?
Desde agosto do ano passado, ouvimos diferentes órgãos do governo,
especialistas e organizações sociais
que representam os migrantes. Foi
um grande aprendizado. Estamos
em fase final de redação e o resultado, caso se confirme o caminho que
tomamos, será um anteprojeto que
modifica radicalmente o paradigma
da legislação atual, baseado numa visão tosca e anacrônica da segurança
nacional. Os membros do grupo percebem as migrações sob o prisma dos
direitos humanos.

Em 2010 o CDHIC protocolou com
a Presidenta Dilma a proposta de
criação de uma Secretaria Nacional
de Imigração, que seria responsável
pela formulação e gestão de políticas
migratórias. Recentemente a FGV
formulou a proposta de uma Agência
de Imigração, mais focada em seleção
de mão de obra estrangeira. Como a
senhora analisa essas duas propostas?
Minha opinião pessoal é de que a
palavra agência gera uma associação
imediata com órgãos ambíguos que
são mal percebidos pela população
brasileira. Prefiro uma denominação
que reflita o caráter plenamente público de uma autoridade encarregada
da gestão migratória no Brasil.
Na sua opinião, as legislações migratórias vigentes na América do Sul são
compatíveis com a garantia dos direitos humanos?
No caso do Brasil, certamente não
é compatível. Mas há casos como o da
Argentina, em que a legislação é exce-

lente, mas há grandes dificuldades de
implementação dos avanços obtidos.
Por isto devemos ter claro que a mudança da legislação será só o começo.
A luta continuará.
Fale-nos a respeito do Projeto Cosmópolis e sobre a cidade de São
Paulo, particularmente no tocante à
imigração.
O Instituto de Relações Internacionais mantém, desde 2009, o projeto
de extensão universitária Educar para
o mundo, que se dedica aos direitos
humanos dos migrantes, especialmente os latinoamericanos. Quando
a Secretaria de Direitos Humanos da
Prefeitura de São Paulo criou uma
coordenação específica de políticas
para migrantes, foi natural que nossa
parceria acontecesse. Criou-se, então,
um novo projeto, chamado Cosmópolis, que corresponde ao convênio
entre a USP e a Prefeitura. Mas o Educar para o mundo continua existindo
de forma autônoma, com uma importante participação nas atividades
do Cosmópolis. Nossa ideia é colaborar na formulação das políticas para
migrantes da cidade de São Paulo, e
trazer para a formação dos internacionalistas uma formação mais rica,
da qual realidade dos direitos humanos e das migrações internacionais
são elementos fundamentais.

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) 2384-2275
E-mail: secretaria@cdhic.org.br
Site: www.cdhic.org.br.
Facebook: cdhic imigrante
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Opinión

• Por Cleyton Wenceslau Borges*

Conferência Nacional sobre Migrações e Refugio:
oportunidade para imigrantes e refugiados serem ouvidos
O ano de 2014 pode se
tornar um marco no Brasil
no que diz respeito às definições e implementações de
políticas migratórias. Além
disso, é uma oportunidade no que tange à garantias
de direitos e promoção da
dignidade dos imigrantes e
refugiados que aqui residem.
O Centro de Direitos Humanos e Cidadania do
Imigrante/ CDHIC, organização que integra a rede
sul-americana Espaço Sem
Fronteiras e o Fórum Social
Mundial de Migrações vêm
pautando desde seu surgimento a necessidade de
uma mudança nos paradigmas que orientam as leis e
os órgãos responsáveis pela
imigração no Brasil, hoje baseados em um modelo legal
herdado do regime ditatorial
militar, com ênfase na segurança nacional, controle
policial dos imigrantes, diversas restrições para a vida
civil, além de procedimentos caros e burocratizados.
Outro modelo vigora em
paralelo, o que trata dos imigrantes pelo viés do trabalho
remunerado, no qual sua
presença e de sua família no
pais quase sempre está condicionada a ter um trabalho.
A isso se soma o princípio
ainda vigente de privilegiar vagas de empregos para
trabalhadores nacionais e/
ou atrair de modo seletivo
a chamada “mão-de-obra
estrangeira qualificada” apenas estes itens, por si só,
exigiram de nós um outro

debate, o que não é o objetivo deste artigo.
O CDHIC juntamente com
diversas organizações e movimentos sociais que atuam
nesta área, defendem o fortalecimento de um novo viés
para as políticas migratórias,
que se baseia nos direitos
humanos de todos os imigrantes e refugiados, se
paute pela premissa de que
os imigrantes são sujeitos
de direitos e protagonistas
de suas vidas, e mais, tenha
a imigração como uma característica inerente ao ser
humano, que por isso não
deve ser criminalizada.
É nesse contexto que surge
a I Conferência Nacional
sobre Migrações e Refúgio
- Comigrar, prevista para ocorrer de 30 de maio a
01 de junho de 2014, na cidade de São Paulo, uma
antiga reivindicação das organizações, movimentos e
ativistas que militam com o
tema migratório, especialmente nós que defendemos
a participação política e social dos imigrantes nos
espaços de poder e tomada
de decisões! Mais que uma
conquista da sociedade civil,
a COMIGRAR se insere num
conjunto de ações voltadas a
dar consistência e efetividade à políticas de promoção
de direitos de imigrantes,
refugiados e brasileiros residentes no exterior.
A Conferência possui
coordenação do Ministério
da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Justiça/

Departamento de Estrangeiros/DEEST, em parceria
com o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério
das Relações Exteriores. É
possível acessar mais informações, inclusive sobre
a participação de pessoas,
entidades ou grupos interessados no tema, por meio de
Conferências Preparatórias
presenciais ou virtuais.
Vale destacar que em 2013
aconteceu a I Conferência Municipal de Políticas para
Imigrantes na cidade de São
Paulo, com características e
resultados importantes, que
sem dúvida incidem nesta
fase preparatória da COMIGRAR, como por exemplo o
formato de sua Comissão Organizadora, envolvendo 14
secretarias municipais e14
organizações da sociedade
civil, realização de diversas etapas mobilizadoras e
pré-conferências livres distribuídas por temas e regiões
da Capital, participação
de mais de 400 pessoas – a
maioria imigrantes de 40
nacionalidades, eleição de
50 delegados titulares e 16
suplentes e elaboração/votação de 57 propostas para
políticas de nível municipal, estadual e federal. Entre
as prioridades apontadas
pelos participantes em São
Paulo está a proposta de
mudança na Constituição
Federal, para que os estrangeiros possam votar e ser
votados nas eleições brasileiras. Além disso, algumas
propostas indicam neces-

sidade de descentralização
de
serviços
públicos,
aperfeiçoamento dos procedimentos para concessão de
vistos e reestruturação das
leis migratórias em nosso
país, a partir do paradigma
de direitos humanos.
Nós do CDHIC participamos de mobilizações
posteriores à Conferência
Municipal de São Paulo,
com os delegados eleitos e
também com associações e
comunidades de imigrantes,
nas quais se percebe uma
intenção comum: “queremos participar, ter voz ativa,
queremos que os governos
nos ouça!” Exemplo disso
é o processo de eleição para o Conselho Participativo
das Subprefeituras em São
Paulo, em que os imigrantes
poderão votar e ser votados,
processo fortalecido na Conferência. É este o sentimento
e a expectativa que vamos levar para a COMIGRAR, uma
iniciativa que se consolida a
partir da participação social,
um espaço novo que merece
todo apoio social de quem
atua com esta temática, do
conjunto dos movimentos
sociais e organizações defensoras de direitos humanos.
*Cleyton Wenceslau Borges,
assessor jurídico do Centro de
Direitos Humanos e Cidadania
do Imigrante é membro do
Comitê de Acompanhamento
pela Sociedade Civil sobre
ações de Migração e Refúgio/
CASC-Migrante da Secretaria
Nacional de Justiça.
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VI Foro Social Mundial
de las Migraciones tendrá
lugar en África del Sur
Entre los días 5 y 8 de diciembre de 2014, se realizará en África
del Sur, en la ciudad de Johannesburgo, el VI Foro Social de
las Migraciones (FSMM), esta vez bajo el lema “Migración
en el corazón de la humanidad:
defendiendo los derechos humanos y repensando la movilidad,
el desarrollo y la globalización”.
El FSMM es un proceso de articulación global de entidades de
migrantes y de ONG’s, investigadores y activistas dedicados a
trabajar con migrantes y/o sobre
la temática migratória, que tienen
en común la lucha por la Ciudadanía Universal y el pleno respeto
a los derechos humanos de las
personas migrantes y sus familias.
Para la edición de 2014, se espera la

participación de unos 3 mil delegados/as del mundo entero, aunque la
presencia africana será mayor dado
que el evento tendrá su sede en dicho
continente. África vive una dramática
situación migratoria; aunque es difícil saberlo con exactitud, se estima
que existen 20 millones de africanos
en Europa y Estados Unidos, y unos
40 millones de migrantes dentro del
mismo continente, de los países más
pobres o conflictivos hacia los más
ricos y estables. Estos flujos son intensos, constantes y complejos. Por
lo tanto, la realización del FSMM
en África es una necesidad para poder analizar esta realidad y diseñar
estrategias de acción entre todos los
movimientos y organizaciones que
trabajan el tema.
Por parte de Brasil, el CDHIC

forma parte del Comité Internacional del FSMM y la CUT se
integró recientemente; espacios
como el Fórum Social pelos Direitos Humanos e Integração dos
Migrantes no Brasil – FSDHIMBr, por su parte, pueden también
participar e informarse sobre los
contenidos, programación y condiciones de participación en el

evento. Próximamente, el CDHIC
convocará una reunión informativa con la mayor cantidad posible
de actores y organizaciones que
puedan estar interesadas, para
informarlas sobre el FSMM y facilitar que las organizaciones se
articulen para estar presentes.
Por la Ciudadanía Universal, ni un
paso atrás, ni un derecho menos!

De igual manera, lamentamos el
fallecimiento de nuestros hermanos,
exigimos el cese a la violencia y la re-instalación del diálogo como único
así primen las reglas básicas para optimizar la paz enVenezuela, dentro del
respeto a la voluntad popular y a la democracia duramente conquistada por
el pueblo venezolano en la última década y media de revolución popular.

En ese sentido, hacemos un llamado
urgente a UNASUR, CELAC y otras
instancias soberanas de la región a
defender los mecanismos de diálogo
para Venezuela y poner por delante al
gobierno democrático del Presidente
Nicolás Maduro.
Convocamos a todas las instancias
de articulación de los movimientos
sociales a movilizarse en defensa de
la democracia en la región y convocar
a espacios para la reflexión-acción de
la sociedad civil frente a este nuevo
escenario, que ahora amenaza a Venezuela, pero que sin duda buscará
extenderse en todos los países de la
región, conforme se radicalicen las
agendas y transformaciones en cada
uno de ellos.
Ahora, al cumplirse este 23 de febrero los 80 años de la partida del Gral.
Augusto César Sandino, asesinado
por los testaferros del mismo Imperio
que hoy amenaza a Venezuela, recordamos a este prócer más que nunca
como símbolo de unidad e integración latinoamerica. Hoy la memoria
de Sandino fluye por el corazón de los
movimientos sociales unidos con Venezuela y firmes en su defensa. ¡Viva
el Presidente Nicolás Maduro!

Nota de Apoyo a Venezuela
• Por Secretaria Continental del Grito de Los Excluidos

Las organizaciones y movimientos sociales reunidos en la red Grito
de los Excluidos/as Continental, denunciamos ante la opinión pública
regional y mundial la persistente y
reciclada ofensiva de los sectores golpistas y de extrema derecha contra el
Presidente del Gobierno Bolivariano
de Venezuela. Lo intentaron en 2002,
siguieron su política de sabotaje a lo
largo de los años y hoy en día, nuevamente, demuestran su intolerancia
y su irrespeto por la decisión soberana del pueblo venezolano, que eligió
a Nicolás Maduro como Presidente
Constitucional de la nación en 2013,
sucediendo a Hugo Chávez Frías a la
cabeza de la revolución.
Aunque ahora se presenten como
“primaverales”, la lucha de nuestros
pueblos latinoamericanos conoce esta
vieja estrategia, basada en una guerra
mediática sin cuartel y orquestada por
los poderes fácticos globales al servicio
de los intereses imperiales de EEU y
sus aliados de la extrema derecha continental. Estamos convencidos de que
esta oleada de ultraderecha tiene una
intencionalidad regional que busca
“barrer” las experiencias de soberanía
de estado y movimiento popular que

se han afianzado en la región.
La ofensiva contra nuestra hermana República Bolivariana solo
busca sabotear la economía y política del hermano país y contrarestar
los derechos logrados con soberanía
y pujanza en base al esfuerzo y sabiduría de su pueblo con la dirección
implacable y revolucionaria iniciada
por el Hermano Hugo Chavez Frías.

www.cdhic.org.br

São Paulo, Mar/Abr 2014 • Año 5 • Número 19

CONEXION MIGRANTE

5
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Uruguay en la vanguardia de la política migratoria regional
El Presidente de Uruguay, José Mujica, ha ganado fama internacional
por su estilo de vida simple y sin lujos, así como por sus discursos en la
ONU abogando por cambios no solo
en la economía, sino en la consciencia
de las personas.
No obstante, algunas veces la prensa
habla de Mujica como de un hombre
“bonachón” y de esa forma pasa por
alto la enorme importancia de algunas de las políticas aprobadas por su
gobierno, entre ellas para los y las migrantes. Por ejemplo, actualmente el

gobierno uruguayo está planteando
que todos los ciudadanos/as de países
del MERCOSUR tendrán derecho a
la residencia permanente y automática en el Uruguay, revolucionando
los enfoques estrechos que hoy en día
prevalecen en países como el mismo
Brasil, donde la política migratoria
aún refleja una mentalidad autoritaria, propia de décadas anteriores,
lo que redunda en persecución y explotación de las personas migrantes.
Esta medida beneficiaría a los nacionales de Brasil, Argentina, Paraguay,

Venezuela, Chile, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
Otros temas controvertidos, por
ejemplo, la despenalización del aborto
y la introducción de nuevos enfoques
en el combate contra las drogas, mediante la regularización del uso de
la marihuana en el país, han dado
mucho que hablar, en especial a los
sectores sociales y de la prensa más
conservadores. No obstante, estas
medidas pueden contribuir de forma
más eficaz con cuestiones de salud
pública y libertades individuales de

lo que lo han hecho las fracasadas
políticas estilo norteamericano, cuyo
ejemplo más dramático es México,
país donde la “guerra antidrogas” se
ha cobrado la vida de más de 70 mil
personas en los últimos 6 o 7 años.
Desde el CDHIC esperamos ver
cómo evolucionan estas políticas
y celebramos que un gobierno de
nuestra región tome la delantera al
proponer una política migratoria basada en los derechos humanos y con
una verdadera perspectiva de integración regional.

Cartilha sobre regularização migratória
será lançada em 4 idiomas
A cartilha “Migrantes no Brasil: Proteção Social
e Trabalho Decente para Todos/as” será relançada
em 4 idiomas diferentes: inglês, espanhol, francês
e italiano. A iniciativa é uma parceria do CDHIC,
Central Única de Trabalhadores/CUT, Confederação Sindical das Américas/CSA e do órgão de
assistência a migrantes da central sindical italiana (INCA-CGIL). A distribuição das cartilhas
será gratuita a fim de alcançar o maior número
possível de imigrantes. O acesso a informação, a
cidadania e a proteção da dignidade humana são
temas que permeiam a relação do imigrante com
o trabalho. Compareça!

Lançamento: dia 22/03/2014, às 16:00 h
Local: sede do INCA-CGIL
Rua Doutor Alfredo Ellis 68,
Bela Vista – São Paulo

8 de março,
dia internacional de luta
das mulheres:
O CDHIC se junta às demais organizações nas ruas, para denunciar a
opressão vivida por nós mulheres imigrantes nesse sistema que combina o
patriarcado com o capitalismo, o racismo, a lesbofobia e a xenofobia!
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• Por Stephane Sena

Imigrantes de São Paulo conquistam o direito à candidatura
no Conselho Participativo Municipal
Pela primeira vez no país, uma
cidade abre espaço para que representantes imigrantes tenham o
direito de votar e serem votados no
conselho que ajuda a construir as
políticas públicas da cidade. A comunidade imigrante tem agora a
missão de escolher seu candidato e
comparecer, em massa, no dia das
eleições, que acontecem dia 30 de
março na Praça das Artes.
Ajudar a construir e repensar as
políticas públicas da cidade é o desejo de Luiz Vasquez, boliviano que
mora em São Paulo há 10 anos e,
pela primeira vez, vê a possibilidade
de integrar o Conselho Participativo
Municipal. Em fato inédito no país,
a Prefeitura de São Paulo abre eleições para a criação de uma cadeira
de conselheiro extraordinário nas
subprefeituras em que a presença
imigrante corresponda a, no mínimo, 0,5% da população local. Nas
subprefeituras em que o número de
imigrantes ultrapasse 1% da população local e o número absoluto de
imigrantes ultrapasse 10.000, será
criada uma segunda cadeira.
“Tenho certeza de que essa é uma
conquista importante para que possamos reclamar nossos direitos e
para que as subprefeituras vejam
que nós, imigrantes, precisamos de
melhorias, também somos cidadãos
e contribuímos com os impostos. Devemos ser inclusos como os
brasileiros. Espero que, em breve,
possamos participar, também, das
eleições gerais”, relata Vasquez.
Os candidatos puderam se candidatar até 27 de fevereiro mediante
apresentação de lista de apoio com
a assinatura de, no mínimo, 100

pessoas. “Esta será a primeira ocasião em que os imigrantes poderão
votar e ser votados no Brasil, sendo um marco histórico para o
avanço dos direitos humanos dos
imigrantes”, afirma o coordenador de políticas para migrantes da
Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania, Paulo Illes.
A primeira eleição para os Conselhos Participativos ocorreu em
dezembro e só não teve a participação dos imigrantes porque foi
feita com urna eletrônica, que exige
a apresentação do título de eleitor,
documento que apenas os brasileiros natos ou naturalizados possuem,
de acordo com a legislação vigente.
Nessa segunda eleição, a Prefeitura
usará cédulas, permitindo a participação dos imigrantes, já que será
necessária apenas a apresentação de
um documento com foto.
“Com essa abertura, a cidade de
São Paulo demonstrou estar alinhada ao clima nacional de revisão dessa
legislação arcaica, além de incentivar
a conclusão de uma nova Lei das
Migrações, sob a ótica dos direitos
humanos e da participação social, e
não mais a ótica da exclusão”, afirma
Illes. Nos próximos meses, a Prefeitura deve iniciar as eleições para o
Conselho do Orçamento Participativo (CONOP), que também incluirá
os estrangeiros.
Representação Imigrante na construção da cidade
O senegalês Massar Sar veio a São
Paulo há 6 anos em busca de uma vida
melhor. Até hoje seu principal desafio na cidade é a comunicação. “Aqui
praticamente só se fala Português.

Enquanto você não domina o idioma
encontra dificuldades para encontrar emprego, o que atrasa a chance
de conseguir uma casa”, afirma. Para
ajudar a representar os imigrantes
que vivem na metrópole, Massar se
candidatou Conselho Participativo
Municipal e acredita que essa é uma
grande iniciativa para a conquista de
direitos sociais. “Os países se desenvolvem e atraem estrangeiros, que
ajudam no desenvolvimento econômico com seu trabalho. É preciso
incluí-los na política.”
A eleição dos conselheiros extraordinários acontece no dia 30 de
março na Praça das Artes. Os imigrantes deverão comparecer ao local
de votação portando declaração de
residência e um documento oficial
(pode ser do país de origem), com
foto. A máxima adesão da comunidade imigrante é importante não só
para efetivar a escolha dos melhores
candidatos, mas também por essa
ser uma oportunidade inédita de
ter uma representação imigrante na
construção e no monitoramento das
políticas públicas municipais.
Em busca da cidadania plena
Segundo o secretário municipal
de Direitos Humanos e Cidadania,
Rogério Sottili, a inclusão dos es-

trangeiros no Conselho Participativo
Municipal promove a cidadania a todas as pessoas que moram na cidade
“A força de São Paulo está justamente no conjunto de seus diferentes e é
preciso permitir que todos exerçam
a cidadania, o que só é plenamente
possível com o direito ao voto”. Por
isso, o secretário chama a atenção
para a importância de que todos os
imigrantes se mobilizem em torno
das eleições, já que é por meio do
voto que eles vão participar efetivamente das decisões da cidade.
“Esse é só o primeiro passo. Estamos trabalhando para que, em breve,
os estrangeiros também possam participar das eleições gerais. Essa
será nossa principal luta durante a
Conferência Nacional de Políticas
para Imigrantes que vai acontecer
em maio”, completa o secretário.
O Brasil é o único país da América
Latina que não concede o direito ao
voto para imigrantes. A Constituição
só garante esse direito a pessoas que
se naturalizam. Nos Estados Unidos,
país que recebe o maior número de
estrangeiros, a comunidade imigrante tem direito ao voto e representa
grande potencial eleitoral. Com isso,
chamam a atenção dos políticos para
a criação de políticas públicas que os
inclua e atenda suas carências.
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Qué es el
Consejo
Municipal
Participativo?
El Consejo Participativo Municipal es un organismo autónomo
de la sociedad civil. Su creación
busca ampliar la participación
popular y la transparencia en las
Subprefeituras. El papel de los
consejeros es ejercer el control social en la planificación, fiscalizar
las acciones y gastos públicos en
las regiones y proponer acciones y
políticas públicas.

Qué es el asiento de Consejero Extraordinario de
Inmigrantes en el Consejo Participativo Municipal?
El municipio de São Paulo creó
el asiento de Consejero Extraordinario en el Consejo Participativo
Municipal para que los inmigrantes sean parte deste espacio. Sus
miembros serán elegidos por voto
popular de la comunidad inmigrante residente en la ciudad y
van a componer el Consejo Participativo de cada Subprefeitura,
junto con los demás miembros
elegidos para cada Subprefeitura,
actuando en sus propias regiones.
Los inmigrantes pueden votar y
ser votados en las siguientes 20
Subprefecturas: Butantã, Cam-

Yo soy inmigrante y quiero
votar. Qué debo hacer?
Si eres inmigrante (de cualquier país) residente en la ciudad
de São Paulo y eres mayor de 16
años, comparezca al local de
votación, en la Praça das Artes, en el día de las elecciones
portando: - un documento de
identificación con foto. El elec-

tor deberá votar en solamente
1 (un) candidato de la Subprefeitura correspondiente a su
lugar de residencia.Recepción
de candidaturas 16 de marzo
- publicación y difusión de los
nombres de los candidatos 30
de marzo - elección de 8h a 17h

po Limpo, Capela do Socorro,
Casa Verde, Ermelino Matarazzo, Freguesia do Ó/ Brasilândia,
Ipiranga, Jabaquara, Jaçanã/ Tremembé, Lapa, Mooca, Penha,
Pinheiros, Pirituba/Jaraguá, Santana/ Tucuruvi, Santo Amaro, Sé,
Vila Maria/Vila Guilherme, Vila
Mariana e Vila Prudente*. Estas
son las Subprefeituras que atienden a la determinación del Art. 2º
del Decreto nº 54.645, de 29 de noviembre de 2013 de acuerdo al cual
la presencia de inmigrantes represente más del 0,5% de la población.

Inmigrante, ha llegado
la hora de votar
ELECCIÓN:
30 de marzo en la Praça das Artes
(Av. São João, 281 - Centro)
de 8h a las 17h.
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• Por Luiz Wladimir Vargas Anda - Cônsul-Geral do Equador em São Paulo

Ecuador y el “Sumak Kawsay”
El concepto del “buen vivir”
toma su terminología “sumak kawsay” de la cosmovisión ancestral
quechua de la vida, Sumak hace
referencia a la realización ideal
y hermosa del planeta, mientras
que kawsay significa “vida”; una
vida digna, en plenitud, que considera a las personas como un
elemento de la “Pacha Mama” o
Madre Tierra.
El concepto del “buen vivir”, es
un modelo de vida o desarrollo
más justo, más sostenible, más ecológico y más humano, porque no
se propugna el crecimiento continuo, sino que busca conseguir y
asegurar los mínimos indispensables, lo suficiente, para que la
población pueda llevar una vida
simple y modesta, pero digna y feliz, en equilibrio con la naturaleza,

tomando solo lo necesario. Los
ciudadanos deben tener acceso a
las mismas oportunidades, con
equidad, respeto a la pluriculturalidad, basándose en una economía
solidaria y no en una economía de
mercado, donde se mida la riqueza
de su población por servicios básicos atendidos, y no por el mero
crecimiento económico.
No hay un modelo único, ni
esquemas predefinidos en la construcción del Buen Vivir. Hay
procesos sociales, autónomos y
soberanos, comprometidos con la
transformación de la justicia social, equidad y desarrollo, donde
el hombre y la mujer son su eje
de inicio y fin en todo el sistema
integral de los medios y modos de
producción. Cada sociedad define sus prioridades, construyendo

sus propios procesos sin apartarse
de una democracia real participativa, en una sociedad incluyente,
no discriminatoria, o racista, respetando la individualidad de cada
ciudadano y conviviendo en esa
maravillosa diversidad. Deben
primar los derechos humanos, los
mismos que no pueden ser negociables.
Con la Constitución del 2008,
el Ecuador decide construir una
nueva forma de convivencia
ciudadana, en armonía con la naturaleza para alcanzar el Sumak
Kawsay. Se reconoce el derecho de
la población a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad.
Se declara de interés público la
preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la

biodiversidad y la integridad del
patrimonio genético del país, la
prevención del daño ambiental y
la recuperación de los espacios naturales degradados. Se promueve
el bien común. El Estado promoverá las formas de producción que
aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que
atenten contra sus derechos o los
de la naturaleza.
El Plan Nacional para el Buen
Vivir está destinado a ser un referente en Latinoamérica, pues
la región está viendo resultados
concretos en el caso ecuatoriano,
siendo necesario no someterse
nunca más al sistema capitalista y
a sus imposiciones, pero sí al fortalecimiento de una Latinoamérica
libre y unida, siguiendo los sueños
de Simón Bolívar y Eloy Alfaro.

Delegados da Comigrar fazem reunião em São Paulo
Como desdobramento da Conferência Municipal de Políticas
para Imigrantes, ocorreu dia 18
de fevereiro um encontro com
os delegados titulares e suplentes eleitos naquela ocasião para
participarem da 1ª Conferência
Nacional sobre Refúgio e Migração – COMIGRAR. O evento
foi organizado pelas entidades
integrantes da Comissão Organizadora Municipal juntamente
com a Coordenação de Políticas
para Migrantes da Secretaria

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, com o intuito
qualificar a participação dos 50
delegados eleitos da sociedade civil de São Paulo e planejar
uma oficina para o mês de abril,
na qual se espera a presença de
organizadores da COMIGRAR /
Ministério da Justiça.
A oficina também abordará
temas de cidadania e direito ao
voto; promoção e garantia de
acesso a direitos sociais e serviços públicos; promoção do

trabalho decente; inclusão social, reconhecimento cultural e
legislação, temas estes distribuídos nas 57 propostas resultantes
da Conferência Municipal.
A professora Denise Dias,
representante da Casa das
Áfricas, realçou a necessidade
de conciliação dos interesses
dos delegados, apresentando
alternativas de participação qualitativa, como é o caso da
organização das etapas livres
fora do município de São Pau-

lo. Oriana Jara, representante
da Presença na América Latina,
salientou “devemos apresentar
propostas que reforcem as legislações existentes de temas
específicos, mas transversais”.
A Conferência Nacional já tem
data definida: ocorrerá de 30 de
maio a 01 de junho de 2014.
A oficina de preparação dos
Delegados está agendada para o dia 12 de Abril, na Rua
Libero Badaró, 119, térreo –
Centro de SP.
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Ministério da Justiça institui Comitê de Acompanhamento
sobre ações de Migração e Refúgio
CDHIC integra o colegiado que será um novo canal de participação social.
Foi realizada no dia 17/02, no
Ministério da Justiça, a reunião
de formação do CASC-Migrante
da Secretaria Nacional de Justiça
(SNJ), instituido através da Portaria nº 455/2013. Integrado por
18 entidades que atuam na área,
a criação do Comitê é inédita
por se tratar do primeiro grupo composto de instituições não
governamentais que irá atuar na
temática. Com caráter consultivo
e orientador no âmbito das políticas, programas e ações públicas para o setor na SNJ, o CASC-Migrante será um espaço para o
aprofundamento dos processos
de participação social.
Entre os pontos discutidos pelos membros, foi destaque a preparação da 1ª Conferência Nacional sobre Migrações e Refugio
(Comigrar), evento do qual o
Comitê participa da organização.
“Um dos enfoques da Comigrar é
o diálogo com as instituições que

integram a formação social do
atendimento aos migrantes, potencializando a rede entre o que
já é desenvolvido e as propostas
de uma política pública para o
tema”, declarou o Diretor do Departamento de Estrangeiros da
SNJ, João Guilherme Granja.
A Comigrar será um processo de participação cidadã, com
discussões que irão subsidiar a
construção de uma Política e um
Plano Nacional sobre Migrações e
Refúgio, pautados pelos Direitos
Humanos. Durante a reunião, o
representante da Pastoral do Migrante no Rio de Janeiro, Mario
Geremia, destacou que “esses debates são um marco histórico na
questão da migração no Brasil”.
Para Cleyton Borges, do CDHIC,
“a Comigrar é uma conquista valiosa dos movimentos que atuam
na área migratória”. Já Fábio Balestro, do Grupo de Assessoria a
Imigrantes e Refugiados (Gaire)

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

0800-770-9242
O Projeto 0800 continua sendo desenvolvido pelo CDHIC:

condições de trabalho análogas
à escravidão.

cujo objetivo é atender e dar

Os relatos podem ser feitos

encaminhamentos jurídicos e

via telefone, preservado o ano-

sociais a relatos de imigrantes

nimato, ou com identificação

de quaisquer nacionalidades,

(a critério do imigrante), ou

que queiram denunciar situ-

por meio de atendimento pes-

ações de discriminação e/ou

soal agendado.

no Rio Grande do Sul, informou
que estão planejadas oito etapas
preparatórias na região. “Os debates irão abranger municípios
localizados no interior do estado
e fronteiriços, além da Conferência Livre prevista para ocorrer na
universidade”, enfatizou Balestro.

Mais informações:
1ª Conferência Nacional sobre
Migrações e Refúgio (Comigrar).
Fones: (61) 2025-9362/2025-7950
comigrar@migrantes.gov.br
www.migrantes.gov.br

Oficina com a Guarda Civil
Metropolitana discute
direitos dos imigrantes
O CDHIC e Coletivo Educar
para o Mundo foram convidadas pela Secretaria Municipal
de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) e a Coordenação
de Políticas para Migrantes para
apresentarem uma oficina no
dia 25/02 no curso de Mediação
de Conflitos e a Promoção dos
Direitos Humanos no Centro de
Formação da Guarda Civil Metropolitana, no Belezinho/SP.
Cleyton Borges, assessor jurídico do CDHIC, ministrou parte
da oficina com o tema imigração, cujo objetivo foi passar aos
guardas municipais conceitos bá-

sicos sobre políticas migratórias,
enfrentamento de preconceitos,
diversidade cultural, prevenção
a atitudes agressivas e discriminatórias, legislação e principais
políticas que precisam ser implementadas para imigrantes em São
Paulo. Outro ponto interessante
foi sobre os procedimentos dos
GCM´s, como devem acionar redes de apoio institucional em se
tratando de questões práticas ligadas aos direitos dos imigrantes.
O curso envolve também outros
temas como idosos, população
LGBT, população de rua, crianças
e adolescentes

10

CONEXION MIGRANTE

São Paulo, Mar/Abr 2014 • Año 5 • Número 19

Cultura y Acontecimientos

www.cdhic.org.br

Alasitas: oficialmente uma feira da cidade de São Paulo!

Carlos Porto

Carlos Porto

Carlos Porto

Carlos Porto

Carlos Porto

Carlos Porto

A Feira de Alasita ou Alasitas, atividade tradicional de La Paz, reuniu
35 mil pessoas no Parque Dom Pedro e foi reconhecida pelo Decreto
54.788/2014, assinado pelo Prefeito
Fernando Haddad na própria data
celebrativa, na qual é feriado para os
Bolivianos. Com esta oficialização a
Feira passa a constar no Calendário
de Eventos da Cidade de São Paulo
Originalmente boliviana de La Paz,
realizada em diversos países do mundo é uma atividade já tradicional da
comunidade boliviana em São Paulo,
desde 1999.
Em 2014 a Feira alcançou seu maior
momento no Brasil: reuniu mais de
35 mil pessoas no Parque Dom Pedro
II, Centro de São Paulo e foi oficializada de forma inédita pela Prefeitura
de São Paulo.
O evento foi promovido pela
ASSEMPBOL – Associação de Empreendedores Bolivianos da Rua
Coimbra com apoio do CDHIC e
da Prefeitura de São Paulo através
da Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania foi um grande sucesso de público, organização e
repercussão, e recebeu a visita de 8
secretários municipais, subprefeitos,
do vereador Nabil Bonduki, do Coordenador de Políticas para Migrantes,
Paulo Illes, do Deputado Federal
Carlos Zarattini e dos Consules da
Bolívia e do Equador.
Em nome do Prefeito Haddad, o
Secretário Municipal de Direitos

Humanos Rogério Sottili falou aos
participantes: “Temos que ajudar e
pressionar muito o governo federal
para que as políticas para migrantes
sejam mais efetivas, desburocratizando o processo de vistos. Nossas escolas
têm de combater a xenofobia e o
bullying. É um processo longo de
inversão da cultura de violação de direitos humanos que temos na cidade.”
Nem a chuva do final da tarde diminuiu o brilho da Festa que teve
atrações artísticas, gastronomia típica
e venda de miniaturas da vasta cultura boliviana.
A feira também foi realizada em outros bairros da Capital: Jardim Brasil,
na Zona Norte, e Barra Funda (Memorial da América Latina), na Zona
Oeste, ambos com grande público.
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O CDHIC, a Associação Latino Americana de Arte e Cultura Andina - ALAC e
o Consulado Geral do Peru em São Paulo
convidam a todos para o “3º Festival Cultural de Carnaval Andino YUNZA 2014”
que será realizado no dia 05 de abril, no
Parque Dom Pedro II.
O termo YUNZA significa “Cortamonte” e consiste na derrubada de uma
árvore para colher os seus frutos, uma
apologia a “PACHA-MAMA”, “mãe
terra”, “universo” que tudo nos dá. Tradicionalmente, a festa se realiza em todo
território do Peru, principalmente nas
regiões serranas, costeiras e selvas.
Nesta 3º edição o evento contará com
a grande variedade da culinária típica
peruana, além de bebidas, artesanatos,
apresentações musicais e danças típicas
do Peru. Por conta de seu caráter multicultural, o evento não irá contar somente
com a presença de peruanos, espera-se
também a presença de bolivianos, paraguaios, africanos, brasileiros e outros
imigrantes de diferentes países. Para este ano a expectativa é de que cerca de 10
mil pessoas compareçam ao Parque Dom
Pedro II. Para além do aspecto festivo
da evento, vale ressaltar que a YUNZA
permite uma experiência enriquecedora
de convivência com a variedade e pluralidade cultural dos povos migrantes que
compõem a cidade de São Paulo.
Segundo os organizadores do evento
Tania Bernuy, coordenadora executiva
do CDHIC, e Miguel Angel Mautino
Figueroa, presidente da ALAC, a importância da preservação e valorização das
culturas ancestrais é essencial para a boa
convivência e integração dos povos migrantes na sociedade paulista.

Data: 05/04/2014
Horário: das 13h30 as 19h
Local: Parque Dom Pedro II
(Ao lado do terminal Parque
Dom Pedro e Museu Catavento).

Carlos Porto

Parque Dom Pedro II, no Centro de São Paulo, será palco
da 3ª Edição do Festival Cultural de Carnaval Andino
“YUNZA 2014”.

3 o FESTIVAL CULTURAL DE CARNAVAL ANDINO

APRESENTAÇÕES CULTURAIS
DANÇAS . COMIDAS TÍPICAS
SORTEIOS de PASSAGENS AÉREAS

PARTICIPAÇÃO
de AUTORIDADES
POLíTICAS do
BRASIL e PERU
SOWS COM GRUPOS MUSICAIS:
. PERÚ INKA´S . BANDA KAUSACHUM . ASI ES MI TIERRA
. CARNAVAL CUZQUEÑO . JARANA CRIOLLA . UNIÓN CULTURAL
CORAZÓN PERUANO e muito mais! INGRESSO LIVRE

Data: 5/04/2014 . 11:30h às 19:00h . Local: Praça Ulisses Guimarães, Parque Dom Pedro II . Centro . São Paulo - SP
Apoio:

Ciprian Baca
y Yuri Yhiro
padrinhos da Yunza

Organização:

