
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPM em ação 

 

Seminário “Rompendo fronteiras com os migrantes” celebra os 
25 anos do SPM 
 

Em mais uma celebração de seu ano jubilar, o SPM renovou compromissos com a causa 

dos migrantes no seminário 

“Rompendo fronteiras com os 

migrantes”, realizado no dia 1º, na 

Central Intersindical das América, em 

São Paulo-SP. Cerca de 50 pessoas 

participaram do evento, 

representando sete entidades. A 

abertura do seminário foi feita por D. 

Demétrio Valentini, presidente do 

SPM, que apontou o marco de 25 anos 

como um “momento oportuno” 

(kairós) para avaliar a caminhada e 

abrir novos caminhos. “Opções 

acertadas merecem ser potencializadas, como a Semana do Migrante assumindo a Campanha da 

Fraternidade, o elo de trabalho origem-destino dos migrantes, a valorização da cultura, a luta 

pelos direitos, a sintonia com as Pastorais Sociais, o compromisso com as Semanas Sociais e o 

Grito dos Excluídos.  

Apresentação 
O ano de 2010 está chegando ao fim e esta edição do SPM Informa traz mais uma síntese 

de ações realizadas. As celebrações do ano jubilar renovaram nossos compromissos e 
trouxeram forças adicionais para a continuidade do trabalho em defesa dos direitos dos 

migrantes. Boas festas! 

                Ano: 02                       Edição: 15                      Dezembro de 2010            
                 

 

 

 

 



 2 

Estar sintonizado com as grandes causas tem sido uma marca do SPM, atualmente atento 

aos novos fluxos migratórios e às questões ambientais, entre outras’. O professor Hélion Póvoa 

Neto, da UFRJ, tratou da temática “Crises Globais e Fluxos Migratórios”. O migrante é cada vez 

mais visto como causa de crises diversas. Multiplicam-se os muros, os campos de reclusão de 

imigrantes e a militarização das fronteiras, situações que devem ser denunciadas. José Carlos 

Pereira, integrante do SPM e doutorando da 

Unicamp, trouxe elementos de sua pesquisa no 

Vale do Jequitinhonha, destacando como os 

processos de migração interna se conectam 

com os de emigração em algumas regiões de 

Minas Gerais, viabilizados pelas redes de apoio 

informais dos próprios migrantes.   

A professora Walküre Lopes Ribeiro da 

Silva, da Faculdade de Direito da USP, 

abordou as novas formas de escravidão e 

servidão. Ela recordou que um grande lobby, 

que inclui grandes grileiros de terras, 

pressiona o poder judiciário e o Congresso Nacional. A forte bancada ruralista não aceita a PEC 

438/2001 – a chamada PEC do trabalho escravo –, que traria importantes avanços no combate às 

formas modernas de trabalho escravo.  

Na parte da tarde, quatro oficinas trabalharam temas abordados no âmbito do VI Fórum 

Social Mundial das Migrações, em Quito, Equador, em outubro de 2010:Tráfico de seres humanos; 

Interacionismo nas fronteiras amazônicas; Desenvolvimento sustentável e economia solidária; e 

Políticas migratórias. Os debates foram ricos e contribuíram para fortalecer nossa compreensão 

da complexa realidade das migrações e nosso compromisso com as lutas cotidianas junto aos 

migrantes. 

SPM presente no Grupo de Articulação por Políticas Públicas 

O SPM participou, durante todo o ano de 2010,  das reuniões do Grupo de Articulação por 

Políticas Públicas, em São Paulo-SP. O processo, que envolve diversas entidades parceiras, conta 

com o apoio da Misereor (entidade episcopal alemã), e consiste em um espaço de formação 

política e metodológica, além de promover a reflexão sobre o Estado e temáticas urbanas. Na 

reunião de 16 de novembro, decidiu-se promover seminários e oficinas em torno de três eixos: a) 

Estrutura (Estado, Mercado, Sociedade Civil); b) Questões urbanas e ambientais; c) Lutas 

populares. Sugeriu-se que a deputada federal Luiza Erundina e o jurista Fábio Konder Comparato 

sejam assessores dos debates. Em 9 de dezembro, foi realizada outra reunião, na qual se decidiu 

fazer o seminário com a assessoria de Luiza Erundina no final de fevereiro de 2011.  

Lideranças do SPM participam de mais uma etapa de estudos 

Com o objetivo de aprofundar a reflexão sobre a realidade migratória, 30 lideranças de 

base se reuniram em São Paulo de 2 a 5 de dezembro.  

No primeiro dia, cujo tema foi “Realidade conjuntural”, uma equipe preparou a 

apresentação do livro Geografia da Fome, de Josué de Castro. A assessoria ficou com José Carlos 

Pereira, da equipe do SPM. Josué de Castro estuda a temática da fome inserida no meio 

ambiente e na cultura, tratando-a mais como questão de distribuição do que escassez de 
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alimento. Em seu tempo, já apontava que a expansão da cana de açúcar (ou seja, a monocultura 

e o latifúndio) aumentava a fome, classificada por ele de “epidêmica”.   

A naturalização da pobreza continua ocorrendo em nossos dias. Josué de Castro criou um 

enfoque articulado para o enfrentamento do problema da fome que não se resume a aspectos 

econômicos. Todo o debate e iniciativas posteriores sobre a fome, com o Betinho, o CONSEA e o 

Bolsa Família, teve alguma influência do autor.  

No segundo dia, com o tema “Migrações na Bíblia” e a assessoria do Pe. Valdiran dos 

Santos, foi feita um abordagem articulando história e teologia para iluminar o momento atual da 

Pastoral dos Migrantes. O migrante representa a Tenda e não o Templo ou a Nação. No Novo 

Testamento, Jesus é o resgate do 

profetismo, em conflito com o templo. O 

povo pobre e excluído é até hoje tachado 

de ignorante religioso. Esta postura revela 

o grau de distanciamento que ainda se tem 

da realidade. É muito pouco ainda o 

acolhimento aos que estão à margem da 

sociedade.  

No terceiro dia, o tema foi 

“Migração e Projeto Político”, com os 

textos “O lugar e o cotidiano”, de Milton 

Santos e “A identidade cultural na pós-

modernidade, de Stuart Hall. O assessor foi o Pe. Alfredo José Gonçalves. Para Milton Santos, 

globalização e localização, globalização e fragmentação são termos de uma dialética que se 

refaz com frequência. O geógrafo está atento, mais que à geografia física, ao espaço como lugar 

de interrelações intensas. O urbano é o lugar onde os pobres abrem brechas e fazem seus 

rearranjos para além do mundo do controle produzido pela elite. A cidade é um grande sistema, 

produto da superposição de subsistemas diversos de cooperação, que criam outros tantos 

sistemas de solidariedade. 

No mundo urbano, o migrante é obrigado a interagir, ganhando e perdendo, 

simultaneamente. Mais que experiência, trata-se de descoberta, que mobiliza energias. Milton 

Santos vê aí uma vantagem em relação ao mundo hegemônico. Ele acredita que este desafio faz 

do migrante um protagonista, através de suas redes.  

Essa reflexão nos ajuda a superar uma visão vitimizadora e paternalista ainda presente 

em práticas eclesiais e em organizações sociais.  Pe. Alfredo apresentou alguns desafios sobre o 

mundo urbano. O urbano aglomera e fragmenta; aproxima e ergue muros. Cria os “de dentro” e 

os “de fora”.  Traz “o outro” para a nossa porta. A Igreja, por sua vez, tem dificuldade imensa 

com a “desterritorialidade”. A Igreja primitiva, pelo contrário, estava assentada no transitório. 

Ao cristalizar-se, a Igreja criou fortalezas, abandonando as tendas. É preciso resgatar os valores 

da diáspora. 

No último dia, cujo tema foi “O migrante me interpela”, sob a coordenação de Dirceu 

Cutti, do Centro de Estudos Migratórios, as pessoas apresentaram suas “cartas de migrante”, 

num emocionante momento celebrativo.  

Num segundo momento, Renata apresentou o texto “Migração, identidade, 

interculturação - Teses e fragmentos para um discernimento teológico-pastoral”, do professor de 
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missiologia Paulo Suess. O texto confronta o movimento dos migrantes e a mística do peregrino 

em contraposição ao sedentarismo eclesial. No texto, Suess propõe uma “poética do exílio”, 

nômade e anti-sedentária, na qual a interculturação visa a uma ação pastoral entre diferentes 

culturas, com hospitalidade, solidariedade e gratuidade. São dois projetos em confronto: o do 

projeto de vida do sistema capitalista e o projeto do Reino de Deus. A migração questiona 

radicalmente o primeiro projeto. Assim, a Pastoral dos Migrantes é expressão, a um só tempo, 

de Igreja profética e samaritana.  

A avaliação do Estudo foi muito positiva: acreditou-se no potencial das lideranças, 

socializaram-se os saberes e experiências, os temas foram bem provocadores e atuais, a 

metodologia incluiu a participação ativa de todos. O desafio é definir como continuar nas bases 

este processo formativo. As sugestões foram muitas. Oportunamente elas serão sistematizadas e 

socializadas.  

Fórum de Participação do V CELAM 

O SPM esteve presente nas reuniões do Fórum do V Conselho Episcopal Latinoamericano 

(CELAM), realizadas nos dias 25 de outubro e 22 de novembro, em São Paulo para tratar de 

questões pastorais, eclesiológicas e teológicas.  

Dentre as questões abordadas em avaliação do ano de 2010, apontou-se para fatos 

importantes ocorridos durante a campanha eleitoral. Lembrando o documento “Exigências 

cristãs para uma ordem política”, avaliamos o equívoco cometido por integrantes do Regional Sul 

1 ao tentar interferir na escolha do candidato à presidência da república. A posição lúcida de 

Dom Demétrio veio oportunamente trazer discernimento à questão.  

Recebemos uma boa notícia: com o apoio da Pastoral Operária, surgiu uma comunidade 

de base em Aparecida, fruto da Tenda dos Mártires em 2007. No final da reunião, o grupo 

concluiu a avaliação do ano e levantou sugestões para 2011. O grupo se comprometeu a escrever 

sobre a vida de alguns mártires da caminhada, visto que as editoras católicas pouco têm 

publicado a respeito.   

 Fórum das Pastorais Sociais define atividades de 2011 

Em reunião no dia 2 de dezembro, o Fórum das Pastorais Sociais decidiu participar da 

construção do Seminário sobre a questão ambiental na metrópole, a ser realizado em 2011 em 

data ainda não agendada. Avaliou-se o ano de 2010, sobretudo nossa participação ativa no 

processo do Congresso de Leigos. A partir das conclusões do Congresso, várias sugestões foram 

levantadas. Dentre elas, citamos a realização de seminário arquidiocesano para divulgar o 

trabalho das pastorais sociais. Neste ano de 2010, percebeu-se que as pastorais saíram 

fortalecidas, após um período em que não estavam 

sendo incluídas no Congresso de Leigos.  

Congresso de leigos reúne entidades 

em São Paulo 

Com a presença de cerca de 1.500 pessoas, 

encerrou-se, no dia 21 de novembro, no Ginásio 

Poliesportivo Mauro Pinheiro, o Congresso de Leigos da 
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Arquidiocese de São Paulo-SP. Foram apresentados vídeos sobre as pastorais sociais, 

comunidades eclesiais de base (CEBs), conselho de leigos e movimentos. Lideranças migrantes do 

SPM levaram banners e representaram os setores urbanos e imigrantes que atuam na 

Arquidiocese. No final, foram entregues os livretos de conclusões das várias oficinas realizadas 

ao longo do ano. Em duas delas os integrantes do SPM foram bastante atuantes: “Problemas da 

Cidade” e “Pastorais Sociais”.  

“Migrações e Mudanças Climáticas: que temos a ver com isso?” 

Este é o lema da Semana do Migrante de 2011, que será realizada de 12 a 19 de junho. 

Em consonância com a Campanha da Fraternidade de 2011 (“Fraternidade e a Vida no Planeta”), 

foi escolhido em reunião da Coordenação Ampliada do SPM, no final de novembro, em São Paulo, 

a partir das várias sugestões apresentadas.  

Migrantes temporários 

Aluna do curso “Educar para Libertar” recebe prêmio no Piauí 

O Fórum de Combate ao Trabalho Escravo no Piauí premiou, no dia 10 de dezembro, 

escolas, professores e alunos vencedores do I Concurso Estadual Educar para Libertar, que teve 

como tema “A Educação no Combate ao Trabalho Escravo”. Foram premiadas trabalhos nas 

categorias poemas, paródias e redações. O evento foi realizado no auditório da Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego do Piauí.  

O Programa “Educar para Libertar” lançou às instituições públicas de ensino do Estado o 

desafio de conhecer e prevenir o trabalho escravo. O programa tem como principal objetivo 

multiplicar o conhecimento sobre trabalho escravo contemporâneo, levando informações sobre o 

tema às crianças, jovens e adultos.  

O Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Escravo é composto por diversas entidades, 

entre elas o Serviço Pastoral do Migrante. A aluna Maria Úrsula Edite, da cidade de Altos, foi 

uma das contempladas e recebeu o prêmio em cerimônia realizada na Unidade Escola Cazuza 

Barbosa, organizada pelo professor Edivaldo Martins. 

Ir. Darcilla Antoniolli 

 SPM Piauí. 

Combate ao trabalho escravo  

De março a outubro de 2010, o Fórum de Combate ao Trabalho Escravo realizou oficinas 

de combate ao trabalho escravo em nove cidades do Piauí. Elas fazem parte do Programa Educar 

para Libertar, uma das iniciativas do Fórum, do qual o SPM faz parte desde a fundação. Em todas 

as cidades que receberam as oficinas, trabalhadores haviam sido resgatados de condições de 

trabalho análogo a escravo. De 2004 a 2009, foram 235 casos.  

As oficinas realizam um diagnóstico da realidade local e apontam caminhos para a 

erradicação de formas de trabalho degradante. Participaram gestores locais, professores, 

educadores e lideranças de movimentos sociais, que se tornam multiplicadores dos conteúdos 

abordados. Além de analisar as formas contemporâneas de trabalho escravo, as oficinas também 

aprofundaram conhecimentos sobre migração, questão agrária, meio ambiente e economia 
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solidária. Os participantes enfatizaram a importância da iniciativa e reforçaram o desejo de que 

elas sejam ampliadas – uma meta importante para 2011.   

Ir. Darcilla Antonelli – SPM Piauí 

 Missão do Migrante vai a Chapada do Norte em janeiro 

O ano de 2011 começará bem em Minas Gerais: de 17 a 23 de janeiro será realizada uma 

Missão do Migrante na paróquia de Chapada do Norte. Os preparativos inciaram-se em outubro, 

em encontro que mapeou as comunidades do município. Em 11 de dezembro, 25 representantes 

das comunidades participaram de mais uma etapa de preparação da missão. Eles se 

comprometeram a elaborar até o final de dezembro um retrato de cada uma das comunidades, 

descrevendo as atividades econômicas, os principais destinos dos migrantes, características, os 

problemas das comunidades, sua vida social e religiosa. Num segundo momento, abordou-se a 

troca de saberes entre os missionários e o protagonismo das comunidades no processo da missão. 

No encontro ainda foram definidas a programação e a logística da missão. 

Ir. Sandra, Irmã Ana e Cléa Silva Fabry – Vale do Jequitinhonha-MG 

Visita a famílias migrantes em Extrema-MG  

Aproveitando o feriado de 15 de novembro, visitamos 10 famílias migrantes de 

Pernambuco e Alagoas no bairro Tenente, em Extrema-MG. Durante a visita, as famílias 

partilharam suas histórias. As famílias, em sua maioria, são caseiras em chácaras da região. 

Falaram das dificuldades que enfrentam no dia a dia, especialmente em relação aos salários. 

Todas as famílias pediram bênçãos para seus lares e, no final do dia, nos reunimos na casa do Sr. 

Daniel e Sra. Lourdes para um momento de oração comunitária, seguida de um jantar com leitão 

à pururuca.  

 Pe. Valdiran dos Santos - SPM 

 

Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo no Mato Grosso 

realiza reunião ampliada 

Centro de Pastoral para Migrantes, integrante da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho 

Escravo (COETRAE) de Mato Grosso, participou, nos dias 9 e 10 de dezembro, da reunião 

ampliada da Comissão. O objetivo dessa reunião foi proporcionar um momento de  

aprofundamento sobre os temas discutidos nas reuniões mensais e a avaliar o Plano Estadual de 

Erradicação do Trabalho Escravo. 

Os temas trabalhados foram: 1) Análise da Conjuntura: Enfrentamento da pobreza e 

erradicação ao trabalho escravo no mundo; 2) Ações pela erradicação do trabalho escravo no 

Brasil e MT; 3) Reflexão sobre a qualificação profissional e elevação da qualidade educacional 

para o público egresso e vulnerável; Pontos e contrapontos; 4) Avaliação das ações de repressão 

e Penalização. 
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Foi realizada ainda uma breve avaliação do Plano Estadual de Erradicação do Trabalho 

Escravo e levantadas algumas metas prioritárias para 2011. O tema ainda será retomado nas 

próximas reuniões da Comissão.  

Centro de Pastoral para Migrantes – Cuiabá/MT 

Movimentos dos Direitos Humanos cobra ações do Governo de 

Mato Grosso 

O Centro de Pastoral para Migrantes de Cuiabá 

participa, junto com outras entidades de luta social, do 

Movimento dos Direitos Humanos (MDH) de Mato Grosso. Após 

uma série de discussões, as entidades que compõem o 

Movimento elaboraram e encaminharam ao Governo do Estado  

um documento que reivindica para 2011 ações efetivas e  que 

visem à garantia da dignidade humana. No mesmo documento, 

o MDH cobra também a implementação imediata dos itens do 

programa de governo apresentado na campanha do governador 

eleito. 

Prometeu, tem que cumprir. Propostas destacadas do programa de campanha: 

1) Ampliar o Programa Rede Cidadã; 2) Ampliar a estrutura e postos de atendimento do PROCON; 

3) Criar a Secretaria Adjunta de Direitos Humanos dentro da Secretaria Estadual de Justiça; 4) 

Aprofundar a transversalidade da política de Direitos Humanos nas diversas políticas setoriais; 5) 

Instituir o Programa Estadual de Direitos Humanos; 6) Instituir o Certificado de Entidade 

Promotora de Direitos Humanos; 7) Ampliar a política de acesso à justiça. 

E propomos mais... O Movimento dos Direitos Humanos acrescenta as suas prioridades: 

1) Criar a estrutura da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, composta por 

servidores capacitados para dialogar com a sociedade civil. 2) Criar o programa estadual de 

proteção à testemunha, levando em conta que há mais de 20 pessoas ameaçadas de morte em 

Mato Grosso e o Estado se mantém omisso. 3) Criar delegacias especializadas nas questões da 

mulher e construir casas de apoio às vítimas. 4) Mudar a competência e a formação do Comitê 

Estadual de Conflitos Agrários. 5) Atuar na saúde e educação escolar indígena. Criar espaços 

para ampla participação dos povos indígenas na definição das políticas que diretamente os 

afetem. 6) Criar um Instituto de Pesquisa Social para que o governo tenha indicadores confiáveis 

sobre a situação humana no Estado. 7) Intensificar a luta contra o trabalho escravo, que o 

Governo já reconhece como prática que persiste em Mato Grosso. 8) Garantir, apoiar e respeitar 

as formas de saúde, educação, cultura e informação popular. 9) Fortalecer a Defensoria Pública 

para garantir às comunidades empobrecidas o acesso à justiça. 10) Coibir a tortura e outras 

formas de perversidade nos presídios e cadeias públicas de Mato Grosso. 

Estamos atentos. 

Centro de Pastoral para Migrantes – Cuiabá-MT 

 



 8 

Migrantes urbanos 

Canudenses do Jaçanã realizam confraternização 

No dia 19 de dezembro, um integrante da sede do SPM participou da confraternização 

dos/das canudenses que vivem no Jaçanã-SP e redondezas. Há 9 anos o grupo se encontra em 

uma quadra de futebol de salão, na rua Lopes da Costa, Jaçanã-SP. Lá, os conterrâneos e amigos 

se encontram para o futebol e a confraternização. Juraci, uma das lideranças canudenses, 

promove uma grande festa junina em Canudos-BA todos os anos, com cerca de 2 mil 

participantes. A iniciativa começou pequena, quando as tradições juninas estavam se 

enfraquecendo numa determinada região da cidade. Então começaram a reorganizar a festa ao 

estilo popular e o sucesso foi total. Hoje a festa é conhecida em toda a cidade. 

Projeto Capoeira Urbana conclui segunda etapa  

 A capoeira é instrumento de resgate de memória coletiva, aprendizado de expressão e 

saúde corporal, integração e promoção da cidadania. É o que vem fazendo o Projeto Capoeira 

Urbana, realizado pelo SPM e financiado parcialmente com recursos do governo do Estado. Em 

2010, o projeto atendeu 250 crianças, adolescentes e adultos de comunidades das Zonas Oeste e 

Norte da capital paulista.  

 As aulas de capoeira aconteceram em quatro espaços: Jardim Rincão (Mestre Magrão); 

Jardim Líbano, Pirituba – (Mestre Soneca); Jardim Peri (Mestre Miguel) e Jardim Guarani 

(Professor Nego). Foram abordados desde movimentos mais básicos, como saltar e movimentar-

se na roda, até a criação de movimentos próprios. Os alunos ainda aprenderam a tocar os 

instrumentos e receberam noções de ritmo e harmonia entre corpo e música. Além das aulas de 

capoeira, os alunos participaram de debates e palestras sobre temas da atualidade, como 

combate à dengue, preservação do meio ambiente, saúde, racismo e xenofobia.  

 No dia 21 de novembro, um encontro reuniu os quatro grupos em uma jornada que incluiu 

a prática de capoeira e formação cidadã. A avaliação da etapa foi amplamente positiva.  Entre 

os resultados alcançados, estão a integração cultural e esportiva, a orientação correta da 

capoeira e a conscientização dos alunos. Os bons resultados servem de exemplo para iniciativas 

futuras: “Por ser expressão de culturas de resistência, a capoeira pode contribuir como 

ferramenta significativa na construção de uma educação integral e libertadora, apropriada para 

o terceiro milênio”, avalia Nelson Bison, da Secretaria Nacional do SPM.  

 

Imigrantes 

 

Migração é tema de destaque na Cúpula Social do Mercosul 
 

Foz do Iguaçu-PR foi o local escolhido para a cúpula deste ano, realizado entre os dias 

14 e 16 de dezembro. As migrações – especialmente os fluxos entre os países do bloco – foram 

tema de debates durante todo o dia 15, quando mais de 60 pessoas participaram das atividades, 

incluindo muitos migrantes. Estavam presentes na cúpula representantes de movimentos sociais 

atuantes em várias áreas: educação, meio-ambiente, agricultura familiar, comunicação, entre 

outros.  
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As discussões iniciaram-se com a análise de conjuntura das políticas migratórias na 

América do Sul e no mundo. Aída Garcia (CEDAL – Peru; Espaço Sem Fronteiras) e Luiz Bassegio 

(Comitê Internacional do 

Fórum Social Mundial de 

Migrações) discutiram a 

tendência restritiva e 

criminalizante das legislações 

migratórias, sobretudo nos 

países do norte e suas 

conseqüências na negação de 

direitos aos migrantes. 

Ressaltou-se ainda que os 

deslocamentos da nossa 

região não ocorrem somente 

em direção ao norte, mas 

também intrarregionalmente. 

Assim, em um contexto de 

integração regional, afirmou-

se ser necessária a 

construção de políticas migratórias comuns que garantam direitos iguais a todos os cidadãos sul-

americanos. 

As dificuldades decorrentes dessas políticas restritivas foram relatadas de forma  

concreta pelos próprios sujeitos, na segunda mesa de discussões. Compuseram a mesa Carlos 

Valderrama (Associação Cultural e Casa dos Imigrantes “Cesar Vallejos” (Uruguai); Claudio 

Schuh, (imigrante brasileiro no Paraguai); Porfirio Leonor Ramirez Villar (imigrante paraguaio no 

Brasil); Jobana Moya (imigrante boliviana no Brasil). Em seus relatos, mencionaram obstáculos à 

obtenção de documentos, procedimento que pode durar anos, como no caso do Paraguai; 

dificuldades no acesso ao trabalho, muitas vezes restrito a determinados setores, como é o caso 

dos bolivianos no setor de confecções em São Paulo; restrições e discriminações no acesso à 

saúde e à educação, tanto em virtude da ausência de documentação, como por razões 

econômicas. 

Por fim, realizou-se uma discussão com o Presidente do Conselho Nacional de Imigração 

do Brasil, Paulo Sérgio de Almeida. O Diretor Geral de Migrações do Paraguai, Julio Benítez 

Albavi; Ilda Conradi (Pastoral de Mobilidade Humana - Paraguai) e Ricardo Alvarellos (Instituto 

Internacional de Estudios y Capacitación Social del Sur ) durante a qual diversas demandas foram 

apresentadas, sobretudo aos representantes governamentais. 

A partir das discussões, foi elaborada a Declaração Final do Encontro de Migrações e 

Direitos Humanos da X Cúpula Social do Mercosul, apresentada na plenária final do evento, que 

reúne as principais demandas consolidadas no encontro. À Cúpula Social, seguiu-se a Cúpula dos 

Presidentes do Mercosul e, também nesta reunião, as migrações foram objeto de uma 

Declaração Especial dos Presidentes dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados em que 

“ratificaram a necessidade de garantir o respeito e a promoção dos Direitos Humanos dos 

migrantes e de suas famílias, independentemente de sua nacionalidade, condição migratória, 

origem étnica, gênero, idade ou qualquer outra consideração discriminatória”. 

Camila Baraldi – Espaço Sem Fronteiras 
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V Marcha dos Imigrantes em Foz do Iguaçu: pela integração dos 

povos  

Em meio à X Cúpula Social do Mercosul, que ocorreu em Foz do Iguaçu-PR, realizou-se a 

V Marcha dos Imigrantes, no dia 16 de dezembro. Foi uma importante mobilização de imigrantes 

das mais diversas nacionalidades e de pessoas e instituições ligadas à causa, que marcharam pela 

garantia de seus direitos e por políticas de integração para todos os imigrantes. A marcha 

ocorreu nas proximidades da Casa do Migrante, instituição criada com o apoio do Conselho 

Nacional de Imigração para atender aos migrantes da região.  

 A V Marcha dos Imigrantes foi marcada pela celebração do Dia Internacional dos 

Imigrantes, pelos vinte anos da Convenção da ONU para Proteção de Todos os Trabalhadores 

Migrantes e Membros de suas Famílias e o primeiro ano de vigência do Acordo de Livre 

Residência no Mercosul, Chile e Bolívia. 

 Pela primeira vez em uma Cúpula Social do Mercosul, se proporcionou espaço e voz aos 

imigrantes, que puderam debater e publicizar suas reivindicações em uma Declaração Final cujo 

lema foi: "Por um Mercosul livre de xenofobia, racismo e toda forma de discriminação". Para ler 

o texto completo da declaração, acesse nosso blog: spmigrantes.wordpress.com. 

Tatiana Waldman – CAMI – São Paulo-SP 

Debate com estudantes universitários aborda realidade dos 

imigrantes em São Paulo  

Em 23 de novembro de 2010, o Centro de Apoio ao Migrante (CAMI) participou da IV 

Semana de Geografia, do Curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal de São Paulo, 

IFSP, abordando os trabalhos desenvolvidos pela entidade desde 2005 com imigrantes bolivianos, 

paraguaios e peruanos”. 

Falamos para 50 alunos do curso de Geografia sobre o trabalho desenvolvido desde 2005 

no CAMI, a contextualização das políticas migratórias, a feminização das migrações, as lutas de 

direitos humanos para todos os imigrantes. Foi apresentado também o vídeo da Marcha dos 

Imigrantes de 2009.  

As alunas e alunos se interessaram pelo tema e também aproveitaram para refletir e 

fazer críticas, como a falta de políticas públicas específicas para os migrantes, sobretudo nas 

esferas municipais e estaduais. O IFSP está localizado em frente à Praça Kantuta, local onde 

ocorre a chamada “feira da Bolívia”. O evento motivou professores e estudantes a frequentarem 

a Praça; “precisamos intercambiar com todas as culturas”, disse uma aluna do segundo ano de 

Geografia. 

Marina Novaes – CAMI  
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Convenção da ONU sobre os Trabalhadores Migrantes é enviada 

ao Congresso para ratificação 

No dia 13 de dezembro, surgiu mais um motivo de esperança entre todos que lutam 

pelos direitos dos migrantes. Na cerimônia de entrega do Prêmio Nacional de Direitos Humanos, 

o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a Mensagem nº 896, que encaminha ao Congresso 

Nacional a Convenção Internacional Sobre a Proteção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e 

dos Membros das Suas Famílias, para que seja ratificada pelos parlamentares. Um parecer de 

abril deste ano, do Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, recomendava ao Presidente 

que a Convenção fosse encaminhada para ratificação, ressaltando que isto “poderia ser estímulo 

ao processo de universalização da ratificação deste importante instrumento de direitos 

humanos”. 

Há anos diversas entidades, grupos de migrantes, ONGs, pastorais e órgãos públicos vêm 

lutando para a ratificação desta importante convenção internacional. “Nossa ação deve, pois, 

voltar-se ao Congresso Nacional; chamamos a todos e todas para participar desta nova etapa 

rumo à tão esperada ratificação”, convoca a Ir. Rosita Milesi, do Instituto Migrações e Direitos 

Humanos (IMDH).  

Migração no mundo  

Divulgado documento final do encontro sobre migração na 
América Latina 

 
Foi divulgado, no 

dia 8/12, o documento 

final do Encontro 

Continental 

Latinoamericano de 

Pastoral dos Migrantes, 

realizado em Bogotá, 

Colômbia, entre os dias 17 

e 20 de novembro. O 

evento foi organizado pelo 

Pontifício Conselho da 

Pastoral para os Migrantes 

e os Itinerantes, em colaboração com a Seção de Mobilidade Humana do CELAM (Conselho 

Episcopal Latino-Americano). 

O encontro teve como tema “Para uma melhor pastoral das migrações econômicas e 

forçadas na América Latina e no Caribe”. O documento destaca a necessidade “urgente” de 

ajudar os imigrantes “e todos aqueles que se sentem deslocados e perdidos neste duro caminho, 

para que se sintam em casa na terra que lhe oferece o pão para viver e na Igreja onde o Pão da 

Vida, alimenta novas esperanças”. “Há um notável aumento tanto da emigração quanto da 

imigração, da migração feminina, das deportações maciças e do tráfico de pessoas, resultado 

também da globalização, da crise do mercado e da economia global, em geral”, destaca o 

documento. 
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O texto traz também recomendações como o convite à comunidade cristã e a todas as 

organizações dos países de destinação “para que apóiem as iniciativas que buscam estabelecer 

organizações de imigrantes para que eles mesmos possam oferecer a sua contribuição como 

atores e interlocutores na sociedade que os acolhe”. Outra recomendação aponta para o 

envolvimento direto dos próprios migrantes em ações ativas em favor de outras pessoas que 

compartilham a sua condição, de forma a criar “sinergia”, e para a importância da formação de 

fé e profissional dos migrantes. 

As comunidades cristãs são convidadas a “fortalecerem as organizações nas áreas de 

fronteira, formando pontes sólidas em favor dos migrantes e daqueles que são forçados a deixar 

suas casas, acompanhando especialmente os deportados ou os expulsos e aqueles que decidem 

voluntariamente retornar aos seus países de origem”. 

Adaptado do Boletim Diário da CNBB, 10/12/2010. 

 
Igreja chama à atuação conjunta e pede proteção para as 
mulheres migrantes 

 
Saly, SENEGAL, 3 de dezembro de 2010 – Mais de 100 especialistas em migrações, 

provenientes de de 50 países, se reuniram no Senegal no início do mês para discutir o papel que 
desempenham as mulheres e meninas na migração, o impacto de suas presença e experiências, 
assim como o trabalho e a capacidade coletiva da Igreja de reduzir essas vulnerabilidades.  

Organizado pela Caritas Internationalis, em colaboração com a Cáritas Senegal, o fórum  

reuniu representantes da Confederação da Cáritas, assim como de instituições sociais como o 

Pontifício Conselho Pastoral dos Emigrantes e Itinerantes, a Comissão Católica Internacional para 

as migrações (CCIM), a União Internacional das Superiores Gerais (UISG), a Organização 

Internacional para as Migrações e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).  

A Secretária Geral da Caritas Internationalis, Lesley-Anne Knight, ressaltou que “a 

migração pode contribuir para reduzir as desigualdades de gênero e incrementar o poder das 

mulheres. As mulheres e as meninas representam um ponto chave das alternativas para a 

redução e erradicação da pobreza. A presença no seio da família, da comunidade e da sociedade  

converte-as em poderosos atores de todos os aspectos da vida”.  

Além de destacar a importância de reunir a Igreja como “uma só” quando se fala de 

migração, também se insistiu na importância de envolver os diversos atores da migração em 

diálogo contínuo e na cooperação – tanto dos lugares de origem como de destino dos migrantes. 

Os participantes também ressaltaram a urgência de unir esforços para obter a ratificação 

e a implementação das convenções internacionais que definem a proteção e as responsabilidades 

dos migrantes. Desse modo, celebraram a adoção simultânea de um novo documento de 

jurisprudência por parte do Comitê de Direitos dos Trabalhadores Migrantes em Genebra, que 

elabora os direitos e as recomendações práticas para a proteção dos trabalhadores domésticos 

migrantes – a maioria dos quais são mulheres – definidos na Convenção Internacional sobre a 

proteção de todos os trabalhadores migrantes, de 1990.  

Traduzido e adaptado de: CCIM, 03/12/2010. 
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O Planeta vai continuar com febre 

A COP 16 terminou na madrugada do dia 11 dezembro em 

Cancún com  pífias conclusões. São conhecidas e por isso não 

cabe aqui referi-las. Devido ao clima geral de decepção, foram 

até mais do que se esperava, mas menos do que deveriam ser, 

dada a gravidade da crescente degradação do sistema-Terra. 

Predominou o espírito de Copenhague de enfrentar o problema 

do aquecimento global com medidas estruturadas ao redor da 

economia. E aqui reside o grande equívoco, pois o sistema 

econômico que gerou a crise não pode ser o mesmo que nos vai 

tirar da crise. Usando uma expressão já conhecida: tentando 

limar os dentes do lobo, crê-se tirar-lhe a ferocidade, na ilusão 

de que esta  reside nos dentes e não na natureza do próprio 

lobo. A lógica da economia dominante que visa ao crescimento e ao aumento do PIB implica 

dominação da natureza, desconsideração da equidade social (daí a crescente concentração de 

riqueza e a célere apropriação de bens comuns) falta de solidariedade para com as futuras 

gerações. E querem-nos fazer crer que esta dinâmica nos vai tirar das muitas crises, sobretudo a 

do aquecimento global. 

Mas cumpre enfatizar: chegamos a um ponto em que se exige um completo repensar e 

reorientar de nosso modo de estar no mundo. Não basta apenas uma mudança de vontade, mas 

sobretudo, se exige a transformação da imaginação. A imaginação é a capacidade de projetar 

outros modos de ser, de agir, de produzir, de consumir, de nos relacionarmos uns com os outros 

e com a Terra. A Carta da Terra foi ao coração do problema e de sua possível solução ao afirmar: 

“Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a buscar um novo começo. Isto 

requer uma mudança nas mentes e nos corações. Requer um novo sentido de interdependência 

global e de responsabilidade universal. Devemos desenvolver e aplicar com imaginação a visão 

de um modo de vida sustentável aos níveis local, nacional, regional e global”. 

Este propósito não se fez presente em nenhuma das 16 COPs. Predomina a convicção de 

que a crise da Terra é conjuntural e não estrutural e pode ser enfrentada com o arsenal de 

meios que o sistema dispõe, com acordos entre chefes de Estado e empresários, quando toda a 

comunidade mundial deveria ser envolvida. A referência de base não é a Terra como um todo, 

mas os estados-nações cada qual com seus interesses particulares, regidos pela lógica do 

individualismo e não pela da cooperação e da interconexão de todos com todos, exigida pelo 

caráter global do problema. Não se firmou ainda na consciência coletiva o fato de que o Planeta 

é pequeno, possui recursos limitados, se encontra superpovoado, contaminado, empobrecido e 

doente. Não se fala em dívida ecológica. Não se toma a sério a crise ecológica generalizada que 

é mais que o aquecimento global. Não são suficientes a adaptação e a mitigação sem conferir 

centralidade à grave injustiça social mundial, aos massivos fluxos migratórios que alcançaram já 

a cifra de 60 milhões de pessoas, a destruição de economias frágeis com o crescimento em 

muitos milhões de pobres e famintos, a violação do direito à seguridade alimentar e à saúde. 

Falta articular a justiça social com a justiça ecológica. 
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O que se impõe, na verdade, é um novo olhar sobre a Terra. Ela não pode continuar a ser 

um baú sem fundo de recursos a serem explorados para benefício exclusivamente humano, sem 

considerar os outros seres vivos que também precisam da biosfera. A Terra é Mãe e Gaia, tese 

sustentada sem qualquer sucesso pela delegação boliviana, e por isso sujeita de direitos e 

merecedora de respeito e de veneração. A crise não reside na geofísica da Terra, mas na nossa 

relação de agressão para com ela. Nós nos tornamos numa força geofísica altamente destrutiva, 

inaugurando, como já se fala, o antropoceno, uma nova era geológica marcada pela intensiva 

intervenção descuidada e irresponsável do ser humano. 

Se a humanidade não se acertar ao redor de alguns valores mínimos como a 

sustentabilidade, o cuidado, a responsabilidade coletiva, a cooperação e a compaixão, 

poderemos nos acercar de um  abismo, aberto lá na frente. 

Leonardo Boff 

Fonte: Envolverde, 16/12/2010. 

 

Mensagem de D. Antonio Possamai ao SPM 
 

 

Amigas e amigos do SPM 

  

Recebi o material que me enviaram. Fico muito agradecido. E, acreditem, acompanho 

sempre com carinho e esperança as notícias que recebo sobre suas atividades. 

Não me levem a mal pelo fato de não lhes ter enviado nada por escrito na ocasião da 

celebração dos 25 anos.  

Ao ler as mensagens escritas na Latino-Americana Mundial – 2011, recordei-me de tantas 

pessoas queridas que desde as origens estão vibrando com a causa do SPM, que é a causa dos 

migrantes e imigrantes. E recordei muitas coisas daqueles tempos. 

Que o Senhor os continue sustentando em seus compromissos. 

E que estas festas natalinas lhes reafirmem a esperança de que a justiça choverá 

e veremos, como já estamos vendo, NOVOS CÉUS E NOVA TERRA. 

Abraços do amigo e irmão 

  

D. Antonio Possamai 



 15 

 


