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RESIDÊNCIA PERMANENTE PARA IMIGRANTES – LEI DE ANISTIA 
  
 A anistia foi o tema do Seminário “Regularização Migratória” que contou com a participação do 
Secretário Federal de Justiça, Senhor Paulo Abrão e do Cônsul do Peru, Senhor Carlos Jaime 
Berninzon. Debateu-se a possibilidade de transformar de provisório para permanente o registro 
nacional de estrangeiros dos imigrantes beneficiados pela Lei de Anistia, em 2009. 
 O Secretário de Justiça destacou que a Anistia tem por objetivo a inclusão e regularização da 
vida social da vida dos imigrantes no Brasil. Nesse sentido, não pode ser enxergada com ações 
restritivas ao desejo das pessoas de se regularizarem. Ela deve ser realizada da forma mais acessível e 
ampla à seus beneficiários, garantindo todas as conquistas de direitos humanos. 
 Uma das exigências que mais dificulta o acesso dos imigrantes à anistia é a comprovoção 
formal do exercício de “profissão ou emprego lícito”.  Muitos imigrantes que vivem no Brasil 
trabalham na informalidade como artesãos, costureiros, cozinheiros, faxineiros, vendedores 
ambulantes, etc. Os imigrantes e lideranças presentes fizeram vários questionamentos sobre o 
cumprimento do prazo (150 dias antes do vencimento da autorização temporária) e a obtenção de 
documentos legais exigidos para a regularização. Para eles, essas dificuldades fazem com que a 
maioria dos imigrantes indocumentados não tenha acesso aos direitos.  
 Diante das questões apontadas, Paulo Abrão observou que o processo de anistia tem por 
objetivo proporcionar o acesso a direitos ao maior número possível de imigrantes. Seria a base “para 
uma transformação social”. Nessa perspectiva, a Secretaria Nacional de Justiça e a Polícia Federal 
trabalharão juntas para evitar informações contraditórias e tornar o processo o mais abrangente, 
flexível e dinâmico possível. 
 O Secretário propôs que as entidades representativas das comunidades de imigrantes 
formassem um Grupo de Trabalho - GT e, a partir das realidades de trabalho e jurídica dos imigrantes, 
elaborassem uma lista de documentos alternativos, de fácil acesso aos imigrantes, como declarações 
de próprio punho, cartas de empregadores, que pudessem substituir os documentos exigidos pela lista 
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Apresentação 
Caros leitores, neste SPM INFORMA vocês encontrarão notícias sobre: a Lei de Anistia – 2011  e a transformação 
do visto de residência provisória em visto de residência permanente para imigrantes indocumentados no Brasil; a 
intensificação da chegada de imigrantes haitianos na Região Norte, especialmente em Manaus e suas demandas 
por acolhida, documentação e trabalho; a missão da Pastoral do Migrante em Elesbão Veloso-PI; o vai e vem dos 
Migrantes em Teresina-PI; a retomada das atividades do Ponto de Cultura do CAMI-SPM viabilizando arte e 
criatividade no exercício da cidadania; o Coletivo de Formação da Pastoral do Migrante da Diocese de Ji-Paraná, 
com o tema “Nós e Planeta”; os ‘fazeres e saberes’ de grupos que trabalham com geração de renda no Vale do 
Jequitinhonha-MG; a migração de trabalhadores com e sem registro em carteira para o corte de cana; trabalhos 
acadêmicos sobre o SPM e a CPT como entidades que combatem o trabalho escravo; Seminários sobre discussão 
de Políticas Públicas e participação popular. Há também o “Espaço da Arte” que, nessa edição, apresenta um 
belíssimo texto sobre a páscoa a partir da experiência concreta dos haitianos na reorganização de suas vidas após 
o forte terremoto no Haiti Janeiro de 2010. Por fim, a seção “Vai acontecer”. Façam ótima leitura! 
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da Polícia Federal, como carteira de trabalho, comprovante de renda, etc. A lista de documentos 
alternativos seria apresentada ao Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça, 
que não medirá esforços para incorporar as sugestões e facilitar o máximo possível o acesso à anistia.  
Além disso, a Secretaria Nacional de Justiça se compromete a elaborar uma Portaria esclarecendo os 
termos do Decreto sobre a mudança do “visto de temporário” para “visto permanente”. A USP, o 
CEDHC e a Pastoral dos Migrantes se apresentaram para coordenar os trabalhos do referido GT. 
 O Seminário foi organizado pelo Consulado do Peru e o CDHC e realizado em 15 de Abril de 
2011, na Secretaria Estadual de Justiça do Estado de São Paulo. Participaram entidades que prestam 
serviços e apoio aos imigrantes, pesquisadores, lideranças comunitárias e imigrantes. Cerca de 250 
pessoas no total. 

CAMI-SPM 
  

 
 Uma equipe de missionários do Serviço Pastoral dos Migrantes de Teresina-PI realizou uma 
Missão Popular no Interior do município de Elesbão Veloso, Paróquia de Santa Teresinha, nas 
comunidades Chapadinha, São João, Pedra Branca, Várzea de Caraíbas, Capitão de Campo, I Várzea, II 
Várzea, e Escondido.  
 Há pouco tempo, essas comunidades, foram contempladas com o Programa LUZ PARA TODOS, o 
que elevou a auto-estima dos moradores e viabilizou a saída do isolamento social, pois antes não havia 
interesse das pessoas pela comunidade. A energia elétrica propiciou uma melhoria significativa nas 
condições de vida das famílias. Todavia, suas experiências são fortemente marcadas pela migração. 
De acordo com o Sr. Joaquim, agente comunitário de saúde, noventa por cento dos homens foram ou 
são migrantes temporários no corte de cana e outros monocultivos em São Paulo e Mato Grosso. Quase 
todos eles possuem moto (carro de pobre, como eles 
dizem), antena parabólica e eletrodomésticos, adquiridos 
ao longo de anos no trabalho de corte da cana. 
  Os missionários foram recebidos com carinho e os 
moradores participaram animados nas atividades da 
missão, visitando as famílias, realizando encontros, 
celebrações e participando de cantorias e festas. A pedido 
das pessoas, durante as visitas, os missionários orientavam 
as famílias sobre como se reza o terço de Nossa Senhora, 
composto por mistérios, ladainhas e outras orações. Ao 
final, toda a comunidade reuniu-se para rezar o terço. 
Momento de rica aprendizagem coletiva. 
 Também foi organizada uma noite cultural com muita festa. Realizou-se a espiritualidade da 
benção do fogo e da água com o tema “Luz do Mundo e Água Viva”.  
Espiritualidade da Bênção do Fogo e da Água: cuidadosamente, é montada e acesa uma fogueira pela 
equipe festeira. Todos os participantes se voltam para o brilho e calor do fogo. Invoca-se a memória 
de São João Batista, profeta anunciante da vinda de Jesus, a “Luz do Mundo”, a “Água Viva” (Jo 4, 1-
15). Nesse momento, procede-se à dramatização do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana junto 
ao poço. O rito chega ao seu momento crucial, no qual os participantes mergulham a mão na água e 
traçam o sinal da cruz como símbolo de renovação do Batismo e da Fé. Aplausos, Vivas e uma alegria 
contagiante inundam todo o ambiente. 
 As emoções da noite cultural não se encerraram por aí. Em seguida, foi apresentada a belíssima 
“Dança de São Gonçalo”, o padroeiro dos violeiros. A imagem foi carregada em procissão com velas, 
flores e cantorias. Os cantos foram acompanhados por vários instrumentos, como gaita, agogô, cuias, 
triângulos e violas. Entre cantos e ritmos, iniciou-se a dança com movimentos suaves, leves. Os 
dançarinos-chefes dirigem o “embolado” dos dançadores. A coreografia é apresentada de fila em fila, 
passando um dançador pelo outro seguindo os comandantes da dança. 
  A dança de São Gonçalo é uma manifestação popular de alegria, bênção e fé. Todos podem 
dançar. Mulheres, homens, jovens e crianças aguardavam na fila o sinal para entrar na dança, que é 

 

MISSÃO E RELIGIOSIDADE POPULAR EM ELESBÃO VELOSO-PI 
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também uma manifestação da religiosidade popular com sua 
mística que atravessa gerações. O desfecho se deu com a reza 
do terço, sinal de fé e devoção ao Santo.  
 A Missão foi encerrada com a apresentação do vídeo da 
Campanha da Fraternidade-2011 “Vida no Planeta”. Houve uma 
reflexão profunda sobre o tema, seguida pela celebração da 
Eucaristia. Ao final, Nossa Senhora Aparecida foi aplaudida e 
apresentada como padroeira da comunidade. Como lembrança 
da Missão, foi fincada uma cruz de madeira do sertão, feita 

pelos carpinteiros das comunidades, no local onde será construída a Igreja.  
 As famílias gostaram muito e disseram: “Aqui, nunca teve essas coisas. Nós estávamos 
precisando”. “Aprendemos muito”. A missão,  realizada de 24 a 27 de março de 2011, encerrou-se 
com um almoço de confraternização e pedidos para a equipe missionária voltar ao local. A Missão 
 

       Ir. Cristina Zanchet e Ir. Darcila  
                                                                    Pela equipe missionária de Teresina-PI                                             

 
 

      

 
O VAI E VEM DO MIGRANTE 

 
 O Terminal Rodoviário Lucídio Portella, em Teresina-PI, muitas vezes serve de refugio para 
migrantes. Alem disso, sempre há os que permanecem na rodoviária por não ter como comprar a 
passagem nas empresas de ônibus. As pessoas atendidas são do interior do Piauí e de outros Estados. 
No caso destes, migram em busca de trabalho. Seus destinos mais frequentes são: Fortaleza, Belo 
Horizonte, São Luis do Maranhão, Tocantins e Brasília. Os migrantes do interior do Piauí vêm à capital 
para tratamento de saúde e não têm dinheiro suficiente para comprar a passagem de retorno. O SPM 
procura acolher, orientar os migrantes, dialogar com a empresa para conseguir abatimento nas 
passagens, ou outro tipo de ajuda que os ajudem chegar ao seu destino.  Como recompensa, fica a 
alegria expressa no rosto do migrante que encontra alguém que o ajuda a vencer, a caminhar. 

                            
 Ir. Maria Bordignon- mscs.  Teresina-PI 

 
 

 
PONTOS DE CULTURA – CRIATIVIDADE, ARTE E CIDADANIA 

 
 O Ponto de Cultura do Centro de Apoio ao Migrante (CAMI) reiniciou as atividades do Espaço de 
Informática e Cidadania. O ato de abertura contou com a presença de mais de 60 migrantes, a maioria 
deles bolivianos que vieram a São Paulo trabalhar em oficinas de costura. CAMI vê no projeto de 
inclusão digital uma forma de contribuir com a população 
imigrante na cidade São Paulo.  
 Os Cursos de Capacitação e de formação  
acontecem geralmente aos sábados e domingos. Entre as 
principais atividades desenvolvidas destacam-se: 
• Curso de Informática e Cidadania para jovens e adultos; 
• Curso de Vídeo para Jovens e adultos; 
• Curso de Informática e Cidadania para Crianças; 
• Oficinas de Português para imigrantes. 

 
Equipe do CAMI/SPM 
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“NÓS E O PLANETA - UMA HISTÓRIA” 

 
 Esse foi o tema do Coletivo de Formação da Pastoral dos Migrantes da diocese de Ji-paraná, 
realizado em 10 de Abril, na paróquia São Sebastião. O tema foi abordado sob a perspectiva das 
migrações e meio ambiente, conforme propõe a campanha da fraternidade de 2011, com o tema 
Fraternidade e Vida no Planeta, e em sintonia com o tema da Semana do Migrante de 2011: Migrações 
e mudanças climáticas.  
 O Coletivo foi assessorado pela professora Lediane Fani Felzke, do Instituto Federal de 
Rondônia. Ela abordou as primeiras idéias de preservação e a relação do homem com o ambiente até 
chegar aos povos tradicionais. Destacou que homem e natureza são parte da mesma essência. 
 Ao fazer uma reflexão sob a perspectiva histórica apontou que, na década de 1980, o conceito 
de desenvolvimento sustentável surge na Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio 
Ambiente, através do tripé social, econômico e ecológico, como capacidade de satisfazer as 
necessidades do presente sem comprometer as futuras gerações de satisfazerem suas próprias 
necessidades.  
 No que se refere ao sstado de Rondônia, o “desenvolvimento” ocorreu acompanhado de forte 
migração, como nos casos dos dois grandes ciclos da borracha no final do séc. XIX e início do séc. XX; a 
linha telegráfica Rondon; a estrada de ferro Madeira Mamoré; a construção da BR 364. A história da 
cidade de Ji-Paraná está fortemente articulada ao desenvolvimento e à migração, especialmente dos 
nordestinos, expulsos pelas secas de 1895 e de 1932. Mais recentemente, nos 1980/1990, ocorreram 
outros grandes fluxos migratórios, êxodo rural e a migração de rondonienses para outros países. 
Atualmente, há  permanentes fluxos de saída e entrada de pessoas no Estado. Uns se vão, outros já 
retornaram. Nesse vai e vem, a Pastoral do Migrante defende a vida com dignidade, garantias de 
direitos e protagonismo dos migrantes. 

Equipe da Pastoral dos Migrantes de Ji-Paraná 
 

FAZERES E SABERES NO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA: A EXPERIÊNCIA DA ACOBAPA 
  
A associação Comunitária do Bairro Porto Alegre (ACOBAPA), Itinga-MG, promoveu um encontro com 
lideranças de grupos de mulheres que desenvolvem atividades de geração de renda: padaria 
comunitária, horta comunitária e farmácia natural. O objetivo foi avaliar e construir estratégias para 
fortalecer as práticas coletivas e aprimorar os trabalhos de geração de renda. Durante o encontro, 
realizado em março de 2011, as lideranças levantaram as seguintes questões: Quais são os nossos 
fazeres? Quais os nossos saberes? Onde queremos chegar?  
 O Grupo da medicina natural apontou que os seus fazeres são a organização e comunicação da 

equipe, a realização das atividades de organização do 
material de trabalho, preparação de canteiros para 
plantio das ervas medicinais e produção de remédios. 
Destacaram que os seus saberes são: preparação de 
remédios, utilização da argila, acolhida de novas pessoas 
no grupo, conhecimento de plantas medicinais. 
Apontados os fazeres e saberes, o grupo indicou onde 
queria chegar (onde queremos chegar) a partir de sua 
atuação. Buscam fortalecer a articulação entre os 
grupos, participar nas reuniões de outras entidades da 
região, organizar a farmácia para armazenar e vender os 
remédios, instalar computadores e impressoras para 

facilitar o trabalho de rotulação dos remédios, produzir doces e geléias medicinais, prestar 
atendimentos às pessoas, orientar as mães sobre alimentação preventiva, divulgar da farmácia natural 
e encontrar uma pessoa para a venda dos remédios.  
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O Grupo da padaria destacou como seus “fazeres” a produção coletiva de pães, bolos e biscoitos, 
participar de cursos e oficinas de trabalho e geração de renda para aperfeiçoar a qualidade dos  
produtos. Os seus “saberes” consistem em definir critérios para o funcionamento da padaria, 
alimentar a espiritualidade da luta, comunicação entre o grupo e a comunidade, relacionamento 
fraterno e solidário entre os membros. O grupo também apontou “onde chegar”: elaborar produção 
diversificada e de qualidade; ter boa aceitação no comércio, adquirir novos equipamentos de 
trabalho, formar estoque de matéria prima, facilitar a mobilização das vendedoras na cidade, 
transferir a padaria para um espaço mais visível, facilitar a divulgação dos produtos, organizar o grupo 
na associação para concorrer às licitações da prefeitura e realizar a venda direta dos produtos. 
 O Grupo da Horta Comunitária indicou como seus “fazeres” o cultivo da horta com métodos 
agroecológicos, a distribuição e venda dos seus produtos. Sobre os seus “saberes”, o grupo apontou o 
manejo sustentável dos recursos naturais, e, declarou 
onde quer chegar (onde queremos chegar): aprimorar a 
técnica de construção dos canteiros em forma de 
mandalas, articular a sabedoria popular dos agricultores 
ao conhecimento técnico, conhecer outras experiências 
que trabalham com agroecologia e sementes crioulas. 
 Com base nessas reflexões, os grupos se 
propuseram a elaborar seus planos de ação, articulando 
suas experiências, potencialidades e desafios comuns, o 
que, de acordo com eles, fortalecerá a ACOBAPA como 
associação e organização popular de ação política e social, 
bem como de trabalho e geração de renda.            

Ir. Sandra e Teka 
Equipe da Pastoral dos Migrantes de Araçuaí – MG 

 

 
COM REGISTRO E SEM REGISTRO EM CARTEIRA, TRABALHADORES MIGRAM PARA O CORTE DE CANA 

  
Devido à falta de emprego e alternativas de trabalho remunerado na região, o Vale do 

Jequitinhonha apresenta forte e permanente migração temporária, sobretudo de mulheres e homens 
de áreas rurais, em sua grande maioria jovens. Todos os anos eles migram do Jequitinhonha para 
trabalhar nas usinas de cana-de-açúcar, fazendas de laranja e café no sul do estado de Minas Gerais e 
em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, 
Rondônia, entre outros. 

 Algumas Usinas como o Grupo COSAN, Usina Caeté e Usina João Lira possuem convênio com a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Regional Araçuaí (SEDESE) que possibilita o 
cadastramento e contratação dos trabalhadores. Antes, porém, eles fazem exames médicos. Se 
aprovados, assinam um contrato provisório de três meses e embarcam em ônibus contratados pelas 
empresas. Este ano, 4.212 trabalhadores já foram para as usinas mencionadas acima, localizadas nos 
Estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. 

 Antes, o município de Araçuaí era o ponto de encontro e de embarque desses trabalhadores 
que vinham de diversos municípios da região. Mas, já há algumas empresas fazendo o embarque dos 
trabalhadores diretamente nos seus municípios de origem. Com isso, as empresas diminuem os custos 
com transporte. Mesmo assim, trabalhadores de diversos municípios como Chapada do Norte, Caraí, 
Itinga, Virgem da Lapa, Berilo, Coronel Murta, Catuji, Turmalina, Minas Novas e Padre Paraíso 
continuam embarcando em Araçuaí.  

 Contudo, a contratação dos trabalhadores migrantes com registro em carteira de atrabalho não 
é regra geral na região. Há trabalhadores que migram por conta própria e saem sem nenhuma 
segurança ou garantias de direitos. Esses trabalhadores são aliciados e levados pelos gatos 
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(agenciadores de mão-de-obra), que neste ano, já levaram 2.500 pessoas com destino aos Estados do 
Paraná, Rio de Janeiro, Mato grosso e São Paulo. No total, 6.712 trabalhadores já migraram de 
Araçuaí. Há perspectivas de que outros ainda migrem. 
                    Veridiana Franca Vieira 
 
 

MARCADOS PELA DESIGUALDADE – O TRABALHO NA CANA DE AÇÚCAR NO ESTADO DE SÃO PAULO 
(1995-2010) 

 

 
 Esse é o título da tese de doutorado defendida por Antonio Alves de Almeida, em abril de 2011, 
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  Além de apresentar um histórico da CPT e do SPM, 
Antonio Alves compara as estratégias das duas entidades no enfrentamento às situações de exploração 
do trabalhador temporário. O texto, rico em informações, desmistifica o discurso dos usineiros e seus 
parceiros.  Antônio de Almeida destaca que é preciso estar atento às estratégias de resistência dos 
próprios trabalhadores, como a fuga, a denúncia e as greves.  Um dos méritos da investigação é a 
abordagem do trabalho escravo não reduzido a intermináveis discussões teóricas, mas apresentando e 

comparando um amplo conjunto de vozes (até 
dissonantes) dos diferentes atores envolvidos 
na super-exploração deste setor do 
agronegócio. A tese confirma a grande 
potencialidade das redes sociais no papel de 
“novos abolicionistas”, capazes de dar voz aos 
sem voz e colaborar na transformação da 
sociedade. Além de um amplo diagnóstico, 
apresenta sugestões concretas no sentido de 

contribuir na difícil tarefa de compreender, enfrentar e erradicar o trabalho escravo em São Paulo e 
no Brasil.  

Secretaria Nacional do SPM 
 
 

 
SOLIDARIEDADE – DESAFIO DOS HAITIANOS EM MANAUS 

 
 Justin Jean Wilken, de 26 anos, e Mepricia Charles, de 36, são imigrantes haitianos na cidade 
de Manaus. Eles conseguiram emprego de garçom e auxiliar de cozinha, no restaurante Casa do 
Alemão, na estrada da Ponta Negra, São Jorge. Desde então, Justin e Mepricia não pensam em migrar 
para outro lugar. Os dois deixaram o Haiti há dois anos, antes do terremoto que destruiu a maior parte 
do país em 12 de Janeiro de 2010. Saíram do Haiti devido à ação de guerrilhas. Lá deixaram pais e 
irmãos. Conseguiram abrigo no Equador, mas enfrentaram muito preconceito e também não se 
adaptaram ao frio. Então, solicitaram auxílio à Pastoral e conseguiram chegar a Manaus. 
 Embora não estivessem no Haiti quando ocorreu o terremoto, eles se emocionam quando falam 
no assunto. Justin perdeu a irmã de 29 anos na tragédia e Mepricia perdeu a mãe  em novembro do 
ano passado, por conta da cólera, doença que após o terremoto matou mais de 2 mil pessoas e deixou 
11 mil doentes, segundo a Rádio Vaticano. 
 Justin e Mepricia conseguiram emprego por saberem falar português. Porém, vários haitianos, 
sem conhecimento mínimo da língua portuguesa, esbarram em enormes dificuldades para se 
empregarem.  
 Procurando ajudá-los a diminuir as dificuldades com a língua portuguesa, a Pastoral oferece 
aulas de português, ministradas por professores voluntários. Como a demanda é muito grande, 
também há curso  ministrados por professores pagos pelo governo do Estado, em parceria com a 
Universidade Estadual do Amazonas. Além disso, são oferecidos cursos de computação, curso de 
profissionalização de pedreiros, na Igreja S. Geraldo, cursos de corte e costura, artesanato, formação 
e reflexão bíblica e psicossocial e outras ações, voltadas ao fortalecimento da auto-estima dos 
imigrantes, à sua inserção no mercado de trabalho, à conquista de direitos de cidadania. 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO FIRMA TERMO DE APOIO AOS HAITIANOS EM MANAUS 
 
 Como temos noticiando, centenas de imigrantes haitianos estão se deslocando para o Brasil em 
busca de oportunidades de trabalho. Nos meses de fevereiro a abril, a Pastoral dos Migrantes recebeu 
490 haitianos. A primeira ação desenvolvida é a acolhida humanitária, oferecendo abrigo, 
alimentação, ensino da língua portuguesa, apoio para documentação e inserção no mercado de 
trabalho e acompanhamento à saúde. Esse trabalho é reforçado por muitos voluntários que 
demonstram fraternidade e solidariedade aos imigrantes.  
 Um dos desdobramentos da ação é a articulação entre instituições governamentais, entidades e 
Igrejas para viabilizar recursos e condições mínimas para que eles possam participar ativamente da 
vida social na cidade. Nesse sentido, um Termo de Cooperação foi firmado entre o Ministério Público 

Regional do Trabalho do Amazonas (MPRT),  
instituições públicas e empresas privadas para 
viabilizar o acesso de haitianos ao mercado de 
trabalho. O Termo será assinado na Arquidiocese de 
Manaus. 
  A proposta é que todos possam regularizar-se 
para trabalhar de forma digna, conseguir qualificação e 
se sentir à vontade, declarou o superintendente 
Regional do Trabalho e Emprego, Alcino Vieira dos 
Santos. O termo entrará em vigor no dia 1º de maio e 
terá duração de quatro anos. Essa ação pretende 
beneficiar 600 haitianos somente no Estado do 
Amazonas. 

“Um homem só tem o direito de olhar outro de cima para baixo se for para ajudá-lo a levantar-se”. 
      (Gabriel García Márquez). 
 

Ir. Rosa Maria Zanchin, mscs  
 SPM-Manaus  

 
 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS EM DISCUSSÃO  
 
O Grupo de Articulação Políticas Públicas (GAPP) é um fórum de entidades da cidade de São 

Paulo, criado em 2005, por sugestão da Misereor, para formação política e metodológica, discussão do 
papel do Estado e busca de estratégias de ação. O grupo é formado por entidades apoiadas pela 
Misereor, aberto às demais entidades: Centro Social Nossa Senhora Bom Parto, Centro Gaspar Garcia 
de Direitos Humanos, Centro Santo Dias de Direitos Humanos, União dos Movimentos de Moradia, 
Centro Ecumênico de Publicação e Estudo Frei Tito, Pastoral da Mulher Marginalizada e Serviço 
Pastoral dos Migrantes. O fórum reúne-se regularmente para estudar e organizar encontros e 
seminários sobre políticas públicas. A experiência pedagógico-política de auto-assessoria, articulando 
o micro com o macro social para superar visões fragmentadas da realidade, foi avaliada como positiva 
na última reunião, realizada no dia 19 de abril no Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos.   

Os encontros do GAPP têm viabilizado um aprendizado para superar a desarticulação entre o 
discurso e a prática, o que sido possível por meio da articulação entre os temas dos seminários e a 
prática cotidiana das entidades componentes. 

O GAPP irá sistematizar o material dos debates realizados a partir de 2005 e disponibilizá-los 
ao público em geral. 

O próximo seminário, com o lema “Desafios, entraves e perspectivas das lutas sociais para a 
transformação da sociedade”, está previsto para junho ou julho próximo. Foi sugerido o nome do 
Chico Witaker para a assessoria. 
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Páscoa: Beleza pura, com mistura 
Vou começar falando de Natal na Quaresma.  

Li, no final do ano passado, um pregão natalino que dizia: “O natal este ano será no Haiti”. 
Fiquei impressionada porque, justamente, acabava de decidir voltar ao Haiti para colaborar na 
continuidade do Projeto de solidariedade da Arquidiocese de Belo Horizonte. O final do pregão 
dizia: “então, este ano, não vamos a Belém, vamos ao Haiti e lá encontraremos Maria, José e o 
Menino”. Mais impressionada fiquei com a insistência de uma de minhas amigas, Elza, de 84 
anos, que me dizia|: “então, você vai encontrar lá Maria, José e o Menino!”  

Tomei o avião no dia 15 de março, rumo ao Haiti. 
A casa que nos acolhe, na capital, está cercada de barracas de lona por todos os lados. 

Essa é a realidade de todas as praças, ruas e quintais. 
No dia seguinte, a primeira vez que saí de casa, me deparo com uma mulher saindo de 

um dos barracos exclamando: “você voltou”? Fiquei admirada, me aproximei e perguntei 
arriscando falar o Kreyol, língua própria daqui: você se lembra de mim? Ela suspendeu um pouco 
a saia, mostrou-me uma cicatriz na coxa dizendo: “você comprou a pomada que curou minha 
ferida”. Aí me lembrei o nome dela e exclame: Elisabeth? Abraçamos-nos muito felizes. Ela 
apontou para dentro do barraco, entrou e veio trazendo nos braços uma menininha muito bonita. 
Tinha um mês de idade. Tomei-a nos braços e perguntei o nome. “Marie”, respondeu. “Tenho 
mais três, acrescentou, falando a idade de todos eles. 

Na mesma hora saltou da minha memória o pregão natalino. Mas como assim? Encontrei, 
sim, a mãe, e a menina... não foi um menino. A mãe é Izabel (Elisabeth), nome da prima...que 
também experimentou um abraço revelador... Quem quiser que ponha na ordem bíblica os fatos 
e as personagens, por enquanto, todas femininas. 

Faltava, no entanto José. Fiquei meio sem jeito de perguntar pelo pai, levada por tantos 
pré- julgamentos que fazemos sempre: deve ser um de cada pai... 
             Saí dali intrigada e fui comprar algumas coisas de que precisava. Na volta, lá estava ela. 
Sentei-me, então na “porta” do barraco e conversamos. No meio da conversa, perguntei 
despistadamente: você tem marido? Estava na hora de completar o quadro meio disforme. 
             Com olhos brilhantes, quase em lágrimas, me disse: “ele tinha morrido na véspera do 
dia que a senhora passou aqui! Era pedreiro, perdeu uma perna no terremoto e, 4 meses depois, 
não resistiu... eu estava grávida”...Aí os olhos que brilharam foram os meus. 
             Compreendi que ali estava uma Maria sem José, vítima da fatalidade de 12 de janeiro. E 
que, naquele barraco, se misturavam muitos mistérios: natal, paixão, morte e ressurreição. Por 
isso essa reflexão também pode ser de Páscoa. Misturei com ela os versos de João Cabral de 
Melo Neto, no auto de Natal pernambucano: Morte e Vida Severina. Ele apresenta os pobres 
trazendo presentes ao menino que acabava de “saltar pra dentro da vida”. Frutas, coisas 
pequenas da região.  
              Entrei e fui buscar algo que poderia trazer de presente à pequena Marie. Acabei 
encontrando partes de uma fralda que minha irmã mais velha tinha cortado em quatro, para eu 
enxugar o rosto no tempo de muito calor. Peguei três pedaços, dobrei bem, sem papel de 
presente, e levei... Momentos plenos de sentido e de simplicidade. Sem necessidade de teorizar: 
Natal? Paixão? Páscoa? Menino ou menina? E a mistura bíblica? Personagens fora de tempo e de 
lugar? De qualquer forma a gente acaba consultando “os botões” da teologia. E vai se 
convencendo de que hoje não é o caso de procurar o menino-homem, Jesus histórico. É o caso 
de encontrar a humanidade: homem-mulher, assumida na encarnação. De perceber que o 
mistério da ressurreição já penetrou o nascimento a paixão e a morte que continuam 
acontecendo hoje. E que a vitória é da VIDA. Tive, então, vontade de cantar com o Gonzaguinha 
que a “vida é bonita, é bonita e é bonita”. Vou continuar matutando: “Vida Severina, mas de 
qualquer forma, VIDA”!!!  E você? Quer continuar?  

Espaço da Arte 
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Seminário Arquidiocesano 
da Caridade Justiça e Paz 
“Eu vim para servir” (Mc 

10,45).  
 Dia 4 de junho, das 8:30 

às 18hs.  
 Local: FAPCOM – R. Major 

Maragliano, 191 – Vila 
Mariana (prox. Estação Ana 
Rosa do Metrô) – Inscrições 
até 01.06.2011 – (SPM tem 

10 vagas); 
- Seminário Mudanças 

Climáticas e Justiça Social 
– Impactos e desigualdade 

no Mundo Urbano 
Data: 08 e 09 de 

julho/2011 (sexta e 
sábado). Local: Casa 

Sagrada Família – Ipiranga – 
São Paulo. SPM tem uma 
vaga, além da pessoa que 
já está na organização. 

 

                               Vai Acontecer 

 
 
 

 
 Semana do Migrante  

 Retoma a temática da CF 2011, 
estimulando a reflexão do tema 
na perspectiva das migrações. 

Mudanças climáticas 
frequentemente desencadeam 

fluxos migratórios.  
A Semana do Migrante também é 

um momento de aprofundar a 
presença pastoral junto às 
populações mais frágeis e 

ameaçadas pelo 
desenvolvimento predatório e 

apoiá-las em seus esforços para 
alcançar a equitativa 

distribuição da terra, da água, 
dos espaços urbanos, conquistar 
dignidade humana, justiça e vida 

fraterna. 

 


