
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA NACIONAL DO MIGRANTE 
Dom Demétrio Valentini – presidente do SPM 

 
          Domingo, 19 de junho de 2011, por anteceder ao dia 25 de junho, é o Dia Nacional do 
Migrante, segundo o calendário pastoral da CNBB. 
          Isto significa que a Igreja faz questão de colocar a realidade migratória no contexto do 
domingo, dia destinado à celebração do mistério cristão. Colocado o domingo como 
referência, fica fácil ampliá-la para uma semana, como de fato se tornou tradição do Serviço 
Pastoral dos Migrantes, incumbido pela CNBB de acompanhar de perto os problemas vividos 
pelos migrantes em nosso país, nos diversos contextos em que se encontram. Em cada ano, 
precedendo o dia 20 de junho se realiza a “Semana do Migrante”.   
          Quando a celebração é de um dia só, a data se limita a ser uma efeméride vazia, mas 
quando se propõe uma semana, é para encarar a realidade com mais atenção, entender o que 
ela nos diz e tomar as providências que ela nos sugere. 
          Que a realidade migratória é complexa, se comprova pelo fato de a própria bíblia ter 
assumido um paradigma migratório como sujeito representativo da humanidade. Seja 
individualmente, na pessoa de Abraão -  “Meu pai era um arameu errante”, diz o livro do 
Deuteronômio (26, 05) -, seja coletivamente, na experiência do povo de Israel, que forjou sua 
identidade na experiência da penosa e longa migração através do deserto, saindo da 
escravidão do Egito, em busca de sua libertação humana e espiritual.  
          A realidade migratória acaba expressando a problemática humana, que perdura ao 
longo da história.  
           Entre tantas facetas do problema migratório, sempre inquietou uma contradição que 
perdura e se acentua cada vez mais. No mundo globalizado de hoje, o sistema econômico 
mundial faz questão de defender, e de exigir, a absoluta liberdade de migração dos capitais, 
enquanto forja obstáculos cada vez maiores para impedir a migração dos trabalhadores.   
             Não é nenhuma indiscrição perguntar por que. Pois se temos o dever de dar a razão 
das nossas esperanças, como São Pedro nos anima a fazer, temos também o direito de saber 
as razões de nossas desgraças.  
            Olhando a grande facilidade que tem hoje o capital, sobretudo o financeiro, de 
buscar as aplicações que mais lhe garantam dividendos, seja onde for, em qualquer bolsa de 
valores ou em qualquer banco do mundo, compreendemos que ele se move na busca do maior  
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Apresentação 
 

Neste número, as notícias versam principalmente sobre a Semana e o Dia do Migrante, 

celebrada de 13 a 19 de junho, na Igreja do Brasil. A Semana é um espaço de grande 

mobilização das comunidades e grupos que atuam com migrantes. 



lucro que ele pode auferir. Assim, a grande migração de capitais especulativos tem a cândida 
e evidente razão do lucro, que os move e direciona. 
             Ao passo que a tenaz e cada vez mais sofisticada política de coibir os fluxos 
migratórios humanos se entende a partir do objetivo de impedir que mais pessoas venham a  
auferir as vantagens do sistema econômico globalizado.  
           Assim, no topo da globalização, encontramos a mesma tensão das origens do 
capitalismo: quanto menos se remunera o trabalho, mais dividendos sobram para o capital. 
Estamos ainda no mesmo mundo.  
           Com uma diferença a ser advertida com seriedade. Tempos atrás, os prejudicados 
eram os trabalhadores, considerados singularmente. Agora os prejudicados podem ser os 
países. Pois com a mesma facilidade com que vêm, os capitais podem sair de um determinado 
país, quando eles não têm mais vantagens de lá permanecer. Este cenário começa a se 
desenhar quando se verifica uma forte tendência à desnacionalização da indústria, e também 
da agricultura, e em estágio mais grave quando se acentua o processo de desindustrialização 
de um determinado país.  
    É muito conveniente que o Governo comece a fazer as contas, para verificar a quantas 
anda nossa dependência externa e em que medida se acentua o processo de 
desindustrialização do Brasil.   
     Assim, os migrantes continuam cumprindo sua saga, mas também seu indispensável serviço 
de alerta sobre os rumos da humanidade. Eles continuam testemunhando que o mundo ainda 
não entrou nos eixos da fraternidade.  

 

BISPO DE SANTA CRUZ DO SUL – RS, FALA SOBRE SEMANA DO MIGRANTE  
 

O tema proposto para reflexão em 2011 – Migrações e mudanças climáticas: o que 
temos a ver com isso? - tem por base a Campanha da Fraternidade. É um convite a olhar para 
as pessoas que são obrigadas a migrar por causa das intempéries da natureza, como as 
ocorridas no Japão, Haiti, Chile e Rio de Janeiro. Conforme dados do Texto Base da 26ª 
Semana do Migrante, “entre os anos 2000 e 2004, cerca de 262 milhões de pessoas foram 
afetadas por desastres naturais”. Existem projeções de que até o ano de 2050, mais de 200 
milhões de pessoas vão ser obrigadas a migrar por causa do aumento do nível do mar, 
terremotos, enchentes, deslizamentos e secas. 
Ao lado das pessoas que migram por causa das mudanças de clima, existem aquelas que 
migram por questões econômicas, sociais e culturais. São muitas as pessoas que migram do 
interior para a cidade por falta de terra ou de subsídios para a agricultura. Outras tantas que 
migram de uma para outra cidade em busca de melhores oportunidades de emprego ou 
estudo. Outras ainda que migram dentro de uma mesma cidade por causa do aluguel, do 
perigo de enchentes ou para se proteger da violência. 
A região da Diocese de Santa Cruz é uma região com muita migração. Basta olhar para nossas 
principais cidades, onde os complexos habitacionais se multiplicam rapidamente, novos 
loteamentos surgem do nada e novas casas nas periferias são erguidas diariamente. Ao mesmo 
tempo, no meio rural é cada vez mais abundante o número de propriedades abandonadas, 
casas fechadas e galpões destruídos. Enquanto as comunidades urbanas incham, as 
comunidades rurais se esvaziam. Nas cidades, a Igreja não consegue se organizar para acolher 
as famílias que vem, e no interior as comunidades tem dificuldades em manter suas capelas. 
Frente a tudo isso, o Dia do Migrante nos sugere um reforço à Pastoral da Acolhida e à 
Pastoral Social. As pessoas que chegam à cidade precisam sentir a acolhida das lideranças de 
Igreja. Precisam também se sentir apoiadas nas eventuais necessidades materiais que possam 
ter. Aquelas pessoas que eram animadoras comunitárias em seus locais de origem podem ser 
reforços ao trabalho evangelizador na sua nova comunidade. 

Dom Canísio Klaus 

 



 

MENSAGEM DO ARCEBISPO DE TERESINA-PI 
 

A 26ª Semana do Migrante com o seu lema atual e desafiador – Migrações e mudanças 
climáticas. O que temos a ver com isso? - está em sintonia com a Campanha da Fraternidade, 
que neste ano recorda que “a criação geme em dores de parto” (Rm 8,22), tendo presente os 
graves problemas sócio-ambientais. A destruição da natureza e as agressões ao meio 
ambiente significam a destruição da vida e da nossa casa comum, o planeta, fazendo sofrer 
ainda mais os empobrecidos. O aquecimento global e as mudanças climáticas causadas pela 
destruição da natureza, dentre outras conseqüências desastrosas, podem levar muita gente a 
ter que migrar em busca de sobrevivência por falta de condições de vida em seu meio 
ambiente. Por isso, o assunto destacado pela Campanha da Fraternidade e pela Semana do 
Migrante é atual e importante. Temos muito a ver com isso! Não podemos assistir 
passivamente à destruição da vida e do meio ambiente em que vivemos. A Semana do 
Migrante nos dá oportunidade de conhecer melhor e refletir sobre as mudanças climáticas e 
sobre a realidade dos migrantes, tornando-nos mais fraternos, solidários e corresponsáveis 
pela defesa do meio ambiente. Por isso, vamos assumir juntos esta Semana do Migrante, 
rezando e refletindo em comunidade, identificando as situações que causam migrações 
forçadas em nosso Estado, buscando ações concretas em favor da preservação da natureza, 
assim como, em favor da dignidade e dos direitos dos migrantes. Deus abençõe a todos os 
migrantes! Deus abençõe o Serviço Pastoral do Migrante pela valiosa presença entre nós. Que 
a Semana do Migrante fortaleça a nossa esperança de vida nova, animados pela fé no Deus da 
Vida! 
                                                                                                           Dom Sergio da Rocha 
 

                                                                                           

SEMANA DO MIGRANTE EM SÃO PAULO - SP  
 
Comunidades marcam presença na Sé no Dia Nacional do Migrante 
 Começamos a nos reunir no Pátio do Colégio, na manhã do domingo, dia 19 de junho. 
Migrantes e imigrantes, com faixas, bandeiras, roupas típicas de seus países de origem, 
encontrando amigos de caminhada, parentes e conhecidos.  

 Neste Dia do Migrante, nos unimos à mobilização 
nacional da Igreja do Brasil, com caminhadas, celebrações, 
debates, festas, que compõem a Semana do Migrante, cujo 
lema deste ano foi: “Migrações e Mudanças Climáticas: o que 
temos a ver com isso?”. Saímos em caminhada pela Praça da 
Sé, lugar de circulação permanente de migrantes, 
trabalhadores e moradores de rua.  
 Durante a caminhada, cantamos “Nossos direitos vem. 

Se não vem nossos direitos, o Brasil perde também”; “Oi leva eu, povo migrante, que eu 
também quero ir, povo migrante”; “Fé em Deus e pé na tábua, não podemos desistir”.  
 Chegamos até as escadarias da Catedral, 
bolivianos, paraguaios, chilenos, peruanos, 
nordestinos, mineiros, haitianos, entre outros. 
Gente do CAMI, Centro de Apoio ao Migrante, do 
Centro Pastoral do Migrante, das associações de 
imigrante, dos grupos de nordestinos 
(canudenses, carinhanhenses, guajeruenses, 
piauienses, mineiros, gaúchos, entre outros.).   



 Todos com seus cartazes virados de frente para a praça, provocando a curiosidade das 
pessoas que transitavam por ali. Era o Dia do Migrante. Dia de luta e festa. Com o microfone 
aberto, foram feitas inúmeras denúncias: as mortes dos cortadores de cana por excesso de 
trabalho, a burocracia que está impedindo a realização da anistia aos imigrantes 
indocumentados, o trabalho escravo a que trabalhadores e trabalhadoras são submetidos, o 
preconceito, a falta de moradia, etc.  
 Novamente foi dado o grito pelo direito ao voto do imigrante, tão limitado em seu 
direito humano. Mas, sobretudo, emergiu a força dos migrantes e imigrantes que hoje se 
organizam em comunidades, associações, rádios comunitárias e fazem um  trabalho de 
conscientização em seu. Depois, seguimos para a celebração na Catedral da Sé. Uma grande 
procissão entrou pelo corredor central, com a fé na cidadania plena dos filhos e filhas de 
Deus. Esta fé que nos motiva a lutar por nossos direitos e a ser solidários com os demais. 
Subimos a escadaria do altar com nossos cartazes e reivindicações, ao lado do bispo emérito, 
Dom Angélico Bernadino que, emocionado, nos acolheu.  

 Na missa, os grupos lembraram o compromisso 
com a defesa do planeta terra e com os migrantes 
climáticos que já são milhões. Foi bonito ver os 
paraguaios levando o globo, no momento do Glória; as 
crianças da periferia, bairro Terezinha, levando a Bíblia; 
as leituras em várias línguas e uma grande procissão de 
ofertório, com comidas típicas, como a farofa, o pão de 
queijo, o pão caseiro – alimentos que foram partilhados 
ao final da missa.  

 Dom Angélico falou diretamente ao coração das pessoas ali presentes. Agradeceu a 
todos e falou da Trindade Santa, a melhor comunidade, cuja comemoração felizmente 
coincidiu com o Dia do Migrante.  
 Houve também uma procissão com as imagens de  santas e santos da devoção popular 
de vários países do Continente Latino americano. Ao receber a procissão com as Nossas 
Senhoras de cada país, como a mãe que visita seus filhos fora do país, rezou-se uma Ave-
Maria. Em seguida, Dom Angélico chamou ao altar as mulheres bolivianas com seus trajes 
típicos. Juntos foram os chilenos, peruanos, paraguaios, nordestinos, mineiros.  
 Nesse momento, todas as pessoas se sentiam em casa, para além das fronteiras que  
dividem, para além dos muros que se erguem.  
 Ao sair da Catedral,  vários grupos da coletividade boliviana inundaram a Praça da Sé 
com cores, ritmos e alegrias. O povo parou para assistir à festa do Migrante e Imigrante. A 
Praça da Sé, que guarda histórias de tantas lutas contra a ditadura, pelas Diretas, lutas dos 
trabalhadores, segue sendo lugar de referência dos povos migrantes e imigrantes que querem 
justiça e vida digna.  

Secretaria SPM 
 

MISSÃO PAZ E SEMANA DO MIGRANTE EM SÃO PAULO - SP 
Através de diferentes atividades coordenadas e articuladas juntamente com o SPM e o 

CAMI, conseguimos atingir vários níveis da população, com o objetivo de divulgar o tema da 
Semana do Migrante, refletir sobre as causas da migração forçada e de suas conseqüências,  
Na caminhada, dia 19/06, saímos fortalecidos na fé, na esperança e no compromisso com a 
cidadania. 
Participamos no programa Tribuna Independente na Rede Vida de Televisão (rede nacional) e 
realizamos seis  programas de Rádio (9 de Julho, Bandeirantes e Milícia da Imaculada). 
Participamos também da AM e alguns meio de Imprensa escrita. 
 



 Participamos da organização da Audiência Publica 
realizada na Câmara Municipal de São Paulo, no dia 
13 de junho, com o tema “Migrantes e suas 
condições sócio-econômicas”. 
Tivemos vários encontros com autoridades civis e 
governamentais para tratar o assunto específico da 
renovação da anistia – documento provisório para 
permanente. 
Estivemos também em contato permanente com a 
Polícia Federal e os Consulados para tratar do tema 
de documentação e da acolhida dos migrantes. 
 

Com as comunidades de imigrantes, organizamos, no Memorial da 
América Latina, o lançamento de um documentário sobre o mundo 
andino e a cultura latina. Apoiamos o Bicentenário da Independência 
do Paraguai, no Memorial da América Latina,  e celebramos o Dia da 
Mãe Latino Americana, na Igreja da Paz, com a presença de um grande 
número de mães imigrantes. Além da celebração, foi organizado um 
almoço, seguido de tarde cultural. 

 
Como Igreja Peregrina, celebramos novenas nas comunidades boliviana, chilena, paraguaia e 
peruana. Celebramos em mais de 30 bairros diferentes da grande São Paulo e, todo último 
domingo, celebramos na Igreja Nossa Senhora da Paz. Nos primeiros e terceiros domingos do 
mês, na Igreja Maria Auxiliadora, do Bom Retiro 
e no segundo domingo na Igreja Matriz de Santo 
André. 
Toda esta caminhada foi uma preparação para 
o Dia Nacional do Migrante, com uma grande 
celebração na Catedral da Sé, com a presença 
do Bispo D. Angélico e um grande número de 
imigrantes de vários países do mundo. Foi 
muito participada e bem preparada pelo SPM , 
pela Missão Paz e pelos migrantes. Que a Mãe 
dos migrantes nos acompanhe sempre e 
abençoe a todos.                                                                                     

Pe.  Mário Geremia, CS 
 

SEMANA DO MIGRANTE NA BRASILÂNDIA – SÃO PAULO 
 

No final de semana, dias 22 e 23 de junho, aconteceu a festa do migrante na paróquia 
São Luis Maria de Montfort, com missa, barracas típicas, com comidas nordestinas e grande 
variedade de músicas e danças de várias regiões do país. A equipe local da Pastoral dos 
Migrantes participou intensamente mobilizando os fiéis para a Semana do Migrante.  
 

No dia 24 de junho, dia de São João, o Pe. Valdiran participou do programa de rádio 
Construindo Cidadania. Durante 30 minutos, respondeu  várias  perguntas sobre o tema 
“Festas dos Santos Populares e Migração”. Certo momento, o Pe. Valdiran falou: “Num país, 
onde há tantas quadrilhas que roubam o povo todo o dia, é bom o povo dançar uma quadrilha 
diferente, contra todo o tipo de corrupção”. 
 
 



 
Fraternidade Missionária Emáus acompanha moradores de rua. Vários jovens e casais da 

Fraternidade Emaús, ligada à Pastoral dos Migrantes, acompanham de perto o sofrimento dos 
moradores de rua da Cachoeirinha e Bom Retiro-SP, levando uma palavra de conforto, 
escutando o povo e oferecendo marmitex, cobertores e orientação. Graças a esse trabalho, 
um casal  conseguiu emprego, alugar uma casa e viver uma vida normal. Numa dessas visitas, 
à noite, encontraram um jovem do Piauí, morando na rua e catando latinhas. Perguntaram a 
ele por que estava na rua. Ele respondeu que era por falta de trabalho e oportunidades. 
Quando perguntaram o que mais ele queria na vida, ele começou a chorar e falou que, se 
pudesse, voltaria para o Piauí. Então, a equipe se prontificou a ajudá-lo. No dia 30 de junho, 
às 10 horas da manhã, ele embarcou para seu Estado natal e já ligou de lá, ele e a mãe dele, 
para agradecer.  
 
Festa nordestina da semana do migrante – Paróquia Santa Terezinha 
  Dia 03 de julho, domingo, foi um dia 
especial para a Paróquia Santa Terezinha, na 
Brasilândia. A Missa do Dia do Migrante contou 
com a participação de todas as comunidades da 
paróquia e migrantes de Suzano e Brasilândia. 
Migrantes de vários estados do Brasil. Toda a 
Liturgia foi permeada de ritmo, símbolos e 
músicas nordestinas. Na homilia, destacou-se o 
migrante como protagonista de uma nova 
sociedade e de uma nova história, bem como as 
questões do preconceito, do cuidado com a vida 
do planeta e a situação do migrante nordestino 
em São Paulo. Na procissão das oferendas, os 
migrantes, dançando, levaram para o altar símbolos dos nove Estados do Nordeste. Após a 
missa, foi servido almoço no salão paroquial, ao som de Luiz Gonzaga. Foram servidos 
variados pratos típicos: baião- de-dois, mocofava, dobradinha, sarapatel, tapioca. Também, 
muita música e forró; foi uma linda festa.                                                                                                       
 
Missões com migrantes na paróquia Santa Terezinha 
  Nos dias 01 a 10 de julho, seminaristas e diáconos da Arquidiocese de São Paulo 
estiveram em missão nas cinco comunidades da paróquia Santa Terezinha. Eles entraram em 

contato com a realidade sofrida dos migrantes que vivem nas 
favelas e são vítimas do descaso do poder público, do crime 
organizado, da violência e prostituição infantil. Participaram da 
missa dos nordestinos e do almoço, com presença maciça de 
todas as comunidades da paróquia. Na terça-feira, 05 de julho, 
receberam a visita de Dom Odilo, Cardeal de São Paulo, que 
almoçou com o povo e também conheceu a realidade local. No 
domingo, 10 de julho, Dom Milton, bispo da Região, presidiu a 
Eucaristia de encerramento dessa etapa missionária. Após a 

missa, foi servido almoço de confraternização no salão paroquial, preparado pelas 
comunidades.  
 
AS MISSÕES, UAI! 

O Estado de Minas Gerais, com grande fluxo migratório, é um campo fértil para as 
missões da Pastoral dos Migrantes. Por ser territorialmente grande, com sua variedade de 
regiões, culturas, é enriquecedor o contato com os migrantes nas mais diversas situações. A 
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Semana após a Páscoa foi uma semana missionária em duas regiões: centro e sul de Minas. 
Visitamos famílias, celebramos, fizemos algumas orientações e tivemos contatos com jovens. 
Saímos impressionados com a fé, a cultura e a acolhida calorosa desse povo mineiro.  
                                                                                                              Pe. Valdiran Santos                                                                                                                                                            
 

SEMANA DO MIGRANTE EM VICENTE DE CARVALHO-SP 
A missa do dia do Migrante, em Vicente de Carvalho-SP, teve a participação efetiva das 

17 comunidades que pertencem à paróquia. Na procissão de entrada, foram apresentadas as 
bandeiras de 5 países: Japão, México,  Portugal, Haiti e Espanha. Também houve a entrada 
das Bandeiras do Município, do Estado de São Paulo e do Brasil, motivando efusivos aplausos 
dos fiéis. Após a missa, houve confraternização no salão paroquial, com comidas típicas dos 5 
países acima mencionados e das regiões do Brasil. 

Antonio Lopes Filho   

SEMANA DO MIGRANTE EM ITUIUTABA – MG 
No dia 19/06, várias paróquias da Diocese celebraram a Missa do Migrante.  Aqui, na 

cidade de Ituiutaba, este ano temos uma nova realidade: a usina Trialcool contratou os 
migrantes nas regiões de origem ( Piauí, Alagoas e Vale do Jequitinhonha-MG)  para o corte da 

cana colocando-os em quatro hotéis da cidade. O maior 
número de migrantes veio do Piauí. Os migrantes 
chegaram em 28/05, em média de 70 pessoas por hotel.  
Os migrantes foram acolhidos pelos párocos e  equipe  
da Pastoral do Migrante para participarem da missa do 
Dia do Migrante. Esta acolhida e a participação na 
celebração favoreceu a integração dos mesmos em sua 
nova comunidade. Estamos realizando os encontros dos 
círculos bíblicos  nos hotéis e com as famílias do Bairro 
Novo Tempo I. No dia 26 de junho, realizamos a Festa 
do Migrante.                              

  
 

FESTA DO MIGRANTE – ITUIUTABA-MG 
No dia 26 de junho, domingo, a Pastoral do Migrante, em parceria com a UFU- Campus 

Pontal, realizou a Festa do Migrante, na Escola Municipal Nadime Derze, no Bairro Novo 
Tempo I. 
Esta festa promoveu a acolhida e confraternização de 
migrantes vindos recentemente dos estados de Alagoas, 
Piauí e Minas Gerais – Vale do Jequitinhonha, hospedados 
em quatro hotéis na cidade, além de outros migrantes 
também destas regiões, já residentes na cidade, todos 
trabalhadores do corte da cana. 
O evento contou com a animada participação do Trio Asa 
Branca, grupo musical da cidade que se dedica à divulgação 
da cultura nordestina, proporcionando aos participantes 
relembrar com alegria momentos de confraternização 
vividos em seus lugares de origem. 
A Universidade Federal de Uberlândia, campus Pontal, 
esteve representada por professores e estudantes dos Projetos Conexões de Saberes – Diálogos 
Culturais e Brinquedoteca, do Curso de Pedagogia. A Pastoral do Migrante, assim como os 
professores, consideram fundamental a possibilidade de ampliar o contato com os migrantes 



que se deslocaram para Ituiutaba e região em decorrência de oportunidades de trabalho 
geradas pela recente expansão da agroindústria. 

Equipe da Pastoral do Migrante 
                                                                                  http://www.jornaldopontal.com.br/index.php?ac=news&id=5208 

                                                     

SEMANA DO MIGRANTE EM TERESINA PI 
A Comissão do Serviço Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Teresina esteve reunida   

durante todo o dia 29 de maio para estudar o texto base 
da 26ª Semana Nacional do Migrante, com o tema: 
“MIGRAÇÕES E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: O que temos a ver 
com isso?” Estiveram presentes, além das irmãs 
scalabrinianas, membros de outras comunidades de 
periferia que são acompanhadas pelo SPM  da Arquidiocese 
de Teresina. Após a mística, foram colocados ao chão  
papelotes contendo nomes de alguns desastres naturais, 
como por exemplo: terremotos; furacões; tornados; 
tufões; inundações; tsunamis; poluição dos rios, lagos e 
mares; desertificação do solo, desaparecimento de rios 
perenes, etc. Em seguida, cada participante foi convidado 
a colocar os papelotes em uma pequena árvore com os galhos secos, a qual no final foi 
colocada em um jarro em frente à mesa. Depois, foi apresentado um cartaz contendo fotos 
de alguns desastres naturais. Foram divididos três grandes grupos para ler a parte do JULGAR 
e responder a algumas perguntas pertinentes ao tema em discussão, para depois serem 

compartilhadas as respostas em plenário.   
Finalizamos o nosso estudo de formação com um 
almoço e ficou decidido que no próximo encontro da 
comissão de pastoral do migrante realizaremos um 
estudo sobre o Código de Postura de Teresina, para 
conhecermos e entendermos acerca de sua aplicação. 
Assessoria geral: Gracinha, Isânio, Camila, Prof. 
Alborino, Professora Socorro, Ir. Maria.  
 
 
 

 
DIA 01 DE JUNHO - Missa em comemoração as 25 anos do SPM Nacional, no Centro de Pastoral 
Paulo VI, tendo como celebrante Dom Sergio da Rocha, arcebispo de Teresina, e 
concelebrantes,o  vigário geral, Pe. Tony Batista, Pe. Francimilson.  Na homilia, Dom Sergio 
salientou  a importância da presença das irmãs  e do  SPM, sem os quais, com certeza, a 
arquidiocese não seria a mesma.  A celebração contou com a presença das bases do SPM, as 
coordenações de pastoral e movimentos, parcerias e outras, trazendo os símbolos da semana 
e do próprio serviço local, com mais de 200 pessoas, as quais, no final partilharam um bom 
café. 
 DIA 12 DE JUNHO - A Caminhada da Fraternidade, na parte da manhã, reuniu cerca de 70 
mil caminhantes, sob organização da Arquidiocese, em beneficio de suas atividades em 
Teresina; 
Grande abertura da Semana do Migrante  no Piauí ocorreu na paróquia de São João 
Evangelista, com missa celebrada por Dom Sergio da Rocha e Pe. Osório, com a presença da 
comissão do SPM-PI e uma grande multidão. Na celebração comemorou-se, também, o dia do 
Espírito Santo. Na presença dos parceiros, fez-se a ligação entre a realidade dos migrantes 
forçados e a festa do Espírito Santo. 



DIA 14 DE JUNHO - Celebração da Eucaristia com os caminhoneiros migrantes, contando com 
a presença de algumas parcerias e simpatizantes.  
DIA 15 DE JUNHO – Um grande Ato Público, no Teatro de Arena, centro de Teresina, reuniu  
escolas do Ensino Religioso  e casa de Zabele. Migrantes deram seus depoimentos e contou-se 
com a presença do prof. Dr. Antonio Façanha da UFPI e com um grupo da UFCE. 
DIA 16 DE JUNHO - Visita missionária às famílias da comunidade Santo Antonio, da paróquia 
Santa Teresinha, no Satélite, onde fomos muito  bem acolhidos pelas famílias, reafirmando o 
compromisso de participar, também, na missa de encerramento da Semana do Migrante, 
naquela comunidade Santo Antonio, no dia 19, ás 17 horas. 
DIA 17 DE JUNHO - Seminário sobre “MIGRAÇÕES  E MUDANÇAS CLIMÁTICAS “, com os 
expositores: Professor de Geografia e História,  Drº Carlos Sait de Andrades, da UFPI, no 
tema: “Mudanças Climáticas e a realidade Nacional e Global”; Drª Paula Mazullo –SRTE-PI;   
com o tema “Mudanças Climáticas e Trabalho Escravo”, e Tânia Martins, jornalista e 
ambientalista, com o tema “Mudanças Climáticas e a Realidade do Piauí”. Nos debates, foram 
aprofundadas as causa e as conseqüências desta mudanças, principalmente no Piauí. 
No Mocambinho,  região norte da capital,  foi debatido nas escolas  o tema “Migrações e 
Mudanças Climáticas”, pela primeira vez  com os alunos do turno da noite. 
DIA 18 DE JUNHO - Grande arraial Junino na comunidade São Sebastião no Pio XII, 
com quadrilhas juninas, comidas típicas, e forró. Participaram comunidades, parceiros  e os 
da Comissão do SPM, em todas as atividades. 
DIA 19 DE JUNHO - Missa na TV Clube, às 06 horas; missa na comunidade do santuário da Paz, 
pela rádio  Pioneira, da arquidiocese; missa de encerramento, na comunidade de Santo 
Antonio,  na região norte da capital, com grande participação  da comunidade local e das 
comunidades vizinhas.  Nós aqui, do outro lado da cidade, fretamos um ônibus para organizar 
e participar, colaborando com os da Comissão do SPM e demais pessoas desta Celebração. O 
Celebrante foi o coordenador de Pastoral da Arquidiocese, Pe. Deodato F. Costa  e o vigário 
local, Pe. Ronaldo. 
AVALIAÇÃO: Neste ano, tivemos avanços na Semana do Migrante: formação nas comunidades; o 
Ensino Religioso teve mais participação nas escolas; na região norte da capital, debates; o seminário 
foi o ponto alto da Semana, com debatedores especializados nos temas: “Migrações, Mudanças 
Climáticas e Trabalho Escravo”; Migração forçada, Meio Ambiente e Realidade do Piauí.  

                               
                                                                                 Pela coordenação do SPM: Ir. Darcilla 
 

SEMANA DO MIGRANTE EM VITÓRIA - ES 
A pastoral do Migrante, junto com as comunidades eclesiais de base da Arquidiocese de 

Vitória, realizou a Semana do Migrante, 
envolvendo a sociedade, a Igreja, a comunidade 
local e os migrantes para refletir sobre as causas 
da migração e ver como as mudanças climáticas 
interferem diretamente na decisão de migrar.  
Foram realizados círculos bíblicos, celebração da 
palavra, celebrações eucarísticas, teatros, 
confraternizações, festas juninas, encontro com os 
pescadores , nas Paróquias Sagrada Família – Nova 
Rosa da Penha / Cariacica; São José Operário – 
Carapina, São Pedro – Jacaraípe;  Nossa Senhora 
da Penha - Novo Horizonte/ Serra, e no Albergue de Vitória, celebrando as raízes culturais e 
religiosas dos migrantes.  
Sempre caminhando ao lado dos migrantes, essa pastoral realiza visitas aos alojamentos e 
albergues, celebrações, círculos bíblicos, levando até a eles  a Palavra de Deus. É presença da 



Igreja peregrina que vai ao encontro desses que estão longe da família, dos amigos e 
parentes. Escuta os seus desabafos, dores e saudades, por meio de bate papo descontraído.   
 
 
II Seminário Nacional Cátedra Sérgio Vieira de Mello 

Nos dias 13 e 14 de junho de 2011, a Ir. Deonilda Vígolo 
e dois membros da Pastoral do Migrante da 
Arquidiocese de Vitória, participaram do II Seminário 
Nacional Cátedra Sérgio Vieira de Mello, promovido 
pela ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados) e pelo Centro Universitário Vila Velha 
(UVV).  
“O objetivo da Cátedra é difundir o direito 
internacional humanitário, os direitos humanos e o 
direito dos refugiados, promovendo também a formação 

acadêmica e capacitação de professores e estudantes nestes temas. Além disso, desenvolver o 
trabalho direto com os refugiados. A cátedra é parte da estratégia da organização para 
garantir a  proteção e a integração dos refugiados que buscam reconstruir suas vidas no país”.  
O tema central deste II Seminário foi: “Proteção e Integração dos Refugiados nas 
Universidades: Conquistas e Perspectivas”. Contou a presença de estudantes, da sociedade 
civil, professores, represente da ACNUR e autoridades políticas.  
 
Grito dos Excluídos na Arquidiocese de Vitória-ES  
Aqui, na Arquidiocese de Vítória-ES, fizemos várias reuniões em preparação ao Grito dos 
Excluídos, com a participação das entidades, dos movimentos sociais, pastorais sociais, 
sindicatos, entre outras. O estudo em preparação do Grito dos Excluídos foi divido em quatro 
eixos:  Meio Ambiente, Social, Econômico e Juventude (Campanha Nacional sobre violência e 
extermínio da Juventude). Cada eixo compõe um grupo de  15 pessoas. Os participantes estão 
bem interessados e animados. Com certeza, no dia 7 de setembro estaremos  na rua gritando: 
POVO NA RUA CONSTRUINDO UM PROJETO POPULAR.  
                         Ir. Deonilda Vígolo, mscs,Coordenadora da Pastoral do Migrante; irmãs Scalabrinianas 

e Equipe da Arquidiocese de Vitória.  
 

SEMANA DO MIGRANTE EM CURITIBA  
 

A Coordenação da Pastoral do Migrante enviou o kit do material da semana do 
Migrante, preparado pelo SPM, a todas as Paróquias da Arquidiocese de Curitiba, Pastorais 
Sociais, Entidades, Universidades, para as 18 dioceses e arquidioceses do Regional Sul II 
(Paraná).  No dia 17 de abril, fizemos uma primeira reunião para, junto com os migrantes e 
interessados, programar a Semana do Migrante. No dia 20 de maio, com um grupo de 
migrantes, realizamos um breve estudo sobre o texto base da Semana do Migrante. Nos dias 
20 e 27 de maio, jornalistas da Gazeta do Povo estiveram entrevistando alguns imigrantes e a 
Pastoral dos Migrantes. A matéria saiu no jornal do dia 02 de junho de 2011. O Setor de 
Comunicação, da Arquidiocese enviou um resumo sobre a Semana do Migrante e programação 
que saiu nas páginas da web: da Arquidiocese de Curitiba. No dia 07 de junho, fomos 
convidados pela Radio Educativa, AM, para conversar sobre a Semana do Migrante e a questão 
migratória local, regional e mundial: Pe. Gustot Lucien, Elizete Sant’Anna de Oliveira e 
Martin Moyá (peruano). Foram várias as entrevistas por telefone sobre a Semana do Migrante. 
A Gazeta do Povo, principal jornal escrito do Estado, noticiou a conferência realizada no dia 
10 de junho, a abertura da 26ª Semana do Migrante e demais atividades, bem como mais duas 
reportagens sobre a realidade migratória no Paraná. Neste ano, várias comunidades 
realizaram celebrações.  A comunidade São João Neumann, Paróquia São Marcos, realizou, 



dos dias 13 ao dia 18, à noite, celebrações em sintonia com a vida do seu Padroeiro e a 
Semana do Migrante; cada noite, testemunhos de imigrantes do Paraguai (Petrona), do Haiti 
(Laurete), do México (Silvia), da Pastoral do Migrante (Elizete), do Peru (Fanny), Martin e 
filha Nicole), da Bolívia (André). As missas foram celebradas por padres imigrantes, da 
Polonia, do Kenia, do México e do Haiti (Pe. Gustot Lucien) no dia da Festa do Padroeiro- dia 
18 de junho. Na Paróquia São José, capelas São judas Tadeu e Nossa Senhora do Monte 
Bérico, ocorreram celebrações de abertura e final, e também momentos de orações e 
reflexões. No dia 19, com missa festiva, às 19 horas, houve o encerramento da Semana do 
Migrante, com grupos de imigrantes, comunidade local, celebrada por D. Pedro Fedalto, 
arcebispo Emérito da Arquidiocese de Curitiba e, em seguida, uma confraternização no salão 
paroquial, onde cada um trouxe algo para a partilha. Na capela Beato João Batista Scalabrini, 
paróquia Imaculada Conceição, no Bairro Boatiatuvinha, a Semana foi organizada por Ir. 
Alairton, Rosana e Vilmar – Leigos Scalabrinianos. É uma comunidade com cerca de 700 
famílias, vindas de diversas partes do Paraná e de outros Estados do Brasil. Neste dia foram 
celebrados seis batizados, inclusive o do filho do casal Rosana e Vilmar. Na Capela de Santa 
Helena, da Paróquia Santa Margarida (23 de junho), a missa foi celebrada por Pe. Gustot 
Lucien, coordenador da Pastoral do Migrante. Nas comunidades São Luis(19), N. Sra da 
Vitória(11), Nossa Senhora de Fátima(19) e Matriz da Paróquia São Pedro em Umbará (19), 
também foi celebrada por Pe. Gustot Lucien. No dia 23, tivemos a festa de Corpus Christi, 
onde participamos na confecção dos tapetes, nas ruas, com a temática da Semana do 
Migrante e celebração na Paróquia. Dia 11 – Celebração no Santuário Santa Rita de Cassia, na 
Vila Hauer, onde, por primeira vez, se celebrou a Semana do Migrante, coordenada pelos 
padres Dehonianos e presidida por Pe. Gustot Lucien.  
 

Outros Eventos:  
 

Tivemos Círculos Bíblicos nas Comunidades da Paróquia São Pedro do Umbará, 
momento importante em que a palavra de Deus à luz da migração foi também refletida pelas 
famílias. Nos encontros das Pastorais Sociais: Pastoral Afro, Paróquia 
São João Batista(18) e Encontro Interdiocesano das Comunidades 
Eclesiais de Base – São José dos Pinhais e Curitiba, fizeram memoria 
do Dia do Migrante (19). Na Reunião mensal das Pastorais sociais, da 
Arquidiocese de Curitiba, no dia 30, a Pastoral do Migrante, 
responsável pela espiritualidade, convidou as demais Pastorais Sociais 
a rezar pela realidade da migração e mudanças climáticas, 
juntamente com a celebração dos santos populares do mês de junho. 
Encontro com cerca de 300 crianças e adolescentes da catequese da Paróquia São José, em 
Santa Felicidade, com momento de conversa e reflexão sobre a realidade dos migrantes, 

através de músicas, depoimentos, fazendo ligação com a Temática 
da CF 2011. Também no Colégio Imaculada, da Congregação das 
Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, em Santa Felicidade, 
com cerca de 350 crianças e adolescentes, com a matéria intitulada 
Formação Humana orientada pela professora Simone. No mês de 
agosto, nove turmas do ensino 
fundamental irão visitar as dependências 
da Pastoral do Migrante a fim de uma 
interação e conhecimento de nosso 

trabalho com e para os migrantes. No dia 13, ocorreu um encontro 
em parceria com a Casa Latino Americana, onde a Pastoral do 
Migrante sugeriu formar um grupo de estudo sobre a realidade 
migratória no Paraná, a partir de Curitiba. Participaram cerca de 



15 pessoas de várias entidades. O objetivo é formar um grupo para fazer um diagnóstico da 
situação e formatar políticas públicas na perspectiva dos direitos dos imigrantes e migrantes. 
No dia 11 – participação na Festa de 3º Aniversário da Alaic - Associação para Integração 
Latino Americana em Curitiba, com um jantar e baile com ritmos latino americanos. Esta 
associação se organizou a partir dos trabalhos que a Pastoral realizou e realiza junto e com os 
imigrantes latinos residentes em Curitiba. No dia 19 – A Pastoral do Migrante marcou presença 
no almoço mensal, na Casa Paraguaia de Curitiba. Por coincidir no dia do encerramento da 
Semana do Migrante, aproveitou-se o evento para comemorar o Dia Nacional do Imigrante.  
 
Ética e Ecologia é tema de ciclo de conferências na PUCPR -VI - Ciclo de Conferências 
Filosofia e Vida Religiosa, promovido pelo Curso de Filosofia da PUCPR. Esse ano o evento 
tem como tema a relação entre Ética e Economia, que discutirá temas como a crise da água, 
as mudanças no código florestal, a viabilidade dos agrocombustíveis e a relação entre 
trabalho escravo e desmatamento na Amazônia. No dia 14 de junho, a Pastoral do Migrante, 
marcou presença no encontro que teve como tema: “Agro-combustíveis: Alternativa real?”, 
com a conferencista Maria Luisa Mendonça – Coordenadora da Rede Social de Justiça e 
Direitos Humanos, que trouxe dentre os subtemas a realidade dos trabalhadores e 
trabalhadoras migrantes do corte de cana, bem como toda a realidade em que vivem os 
indígenas no Mato Grosso. Esta proposta continua para os meses de setembro, outubro e 
novembro. No dia 01 de junho, a Pastoral do Migrante, juntamente com a Casa Latino 
Americana, foi convidada a participar de uma tarde: Café Geográfico, dentro da Semana de 
Lutas, organizado pelos alunos do curso de Geografia da UFPR, orientados pela Professora 
Gislene. Estiveram presentes: Elizete, Lucia e Silvia (imigrante do México). Foi um momento 
especial de uma conversa informal sobre a realidade migratória e trabalho junto e com os 
migrantes. Os alunos se mostraram muito interessados  pela temática. Aconteceram duas 
Conferências em parceria com a Universidade Federal do Paraná – Departamento de Geografia 
e Departamento de Direito. No dia 10 de junho, às 19 horas, com abertura da 26ª Semana do 
Migrante. O Tema Geral foi: Migrações e Meio Ambiente. Debatedores: Pe. Gustot Lucien, Cs – 
Coordenador da Pastoral do Migrante, em Curitiba, o  professor Francisco Mendonça da UFPR, 
Pe. Alfredo Gonçalves, Cs – Provincial-Missionários de São Carlos e assessor das Pastorais 
Sociais-CNBB; a professora Chrystiane Paul- da Comissão de Defesa de Direitos – OAB_PR. A 
mediação ficou com a professora Gislene Santos, da UFPR.  Local: Anfiteatro da Biblioteca de 
Ciências Humanas e Educação da UFPR. Rua General Carneiro nº 460, Edifício Dom Pedro I, 2º 
andar, com a participação de 40 pessoas, entre acadêmicos e pessoas da comunidade.  
 
Conferencia: "Migrações, mudanças climáticas e políticas econômicas", promovida pelo 
PPGD/UFPR, Pastoral do Migrante, Fórum de Educação em Direitos Humanos e Centro de 
Estudos de Segurança Pública e Direitos Humanos, dia 20/06/2011, às 19h, na sala de vídeo 
conferências da UFPR (prédio histórico, 3º andar)-Pça Santos Andrade, 50, em comemoração 
ao Dia Mundial dos Refugiados, tendo como palestrantes: Gabriel Gualano Godoy – 
Representante do Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados), Karin 
Kassmayer, professora de direito ambiental da UFPR (Universidade Federal do Paraná) e 
Elizete Sant’Anna de Oliveira, Assistente Social da Pastoral do Migrante. O evento foi 
coordenado pelo Professor Dr. José Antonio Peres Gediel, coordenador do Curso de Pós 
graduação do curso de Direito da UFPR, com a participação de cerca de 40 pessoas, 
estudantes, entidades que atuam com direitos humanos. Nesta data, foi lançada a proposta 
da organização de um Comitê para Migrantes e Refugiados em âmbito de Estado do Paraná, a 
partir da Secretaria de Justiça, com uma proposta intersetorial entre as diversas secretarias e 
com a participação das entidades da Sociedade Civil, ligadas aos Direitos Humanos.  
 
Conclusão: A Semana do Migrante deste ano, em Curitiba, foi um processo construído a várias 
mãos, com avanços consideráveis e importantes. Todos os anos preparamos com carinho esta 



Semana  pois acreditamos que ela é uma grande referência de metodologia de trabalho, com 
reflexões e ações, tornando mais visível a realidade migratória, a situação dos migrantes.  
                                                                                             Elizete Sant’Anna de Oliveira 

 
  SEMANA DO MIGRANTE NA DIOCESE DE ARAÇUAI - MG 

Foi realizado um encontro, na paróquia de Itaobim, com o objetivo de discutir o tema 
da Semana do Migrante “ Migrações e Mudanças Climáticas: o que temos a ver com isso?”  O 
método “Ver julgar e agir” foi utilizado em todo o encontro. 

Foram abordadas os temas das queimadas, do monocultivo do eucalipto, o agravamento 
das mudanças climáticas com a expansão das  
hidroelétricas e do agronegócio, que atingem 
cruelmente as populações mais pobres.  

O Vale do Jequitinhonha apresenta sinais de 
seca e escassez de água potável em centenas de 
comunidades rurais. Essas mudanças se devem à forma 
em que o solo vem sendo utilizado com monocultivos 
e grandes queimadas. 

Através da teologia do livro do Gênesis, os 
participantes foram convidados a olhar para a história 
da criação, respondendo à pergunta “A criação, obra 
de Deus, está como Ele fez?  

O diálogo entre os participantes foi muito rico. Eles apresentaram fortes preocupações 
em relação ao trabalho no campo: “como não queimar, se os trabalhadores pobres não têm 
acesso a trator para trabalhar a terra?”  É preocupante, mas fato é que não há política 
voltada para os agricultores. Como construir uma nova terra com base na sustentabilidade e 
justiça social?  

O Encontro foi realizado na paróquia de Itaobim-MG, em 4 de Junho de 2011, quando 
aconteceu a abertura do primeiro evento da Semana dos Migrantes, abordando o tema 
“Mudanças Climáticas”  dentro do contexto da Migração. Estiveram presente 25 trabalhadoras 
e trabalhadores rurais.  
                                              Equipe Vale do Jequitinhonha. 
 

SEMANA DO MIGRANTE EM CORONEL FABRICIANO-MG    
No dia 14 de junho, estivemos na cidade de Coronel 
Fabriciano, participando de um programa na Rádio 
Itatiaia, onde fomos entrevistados pelo radialista 
Ademir Cunha. Na entrevista, abordamos a Semana do 
Migrante e as atividades desenvolvidas pelo SPM em 
todo o Brasil. Falamos, também, a respeito da região 
do Vale do Aço, bem como da Diocese onde estamos, 
que é uma região de muitos migrantes, em função da 
siderurgia, do aço e da celulose. No mesmo dia, a Missa 
do Migrante, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em 
Ipatinga, foi presidida pelo Pe. Carlito.  Nesta missa, 
foi possível  falarmos sobre a Semana do Migrante, 

sobre as migrações na nossa região e sobre a questão ambiental, retomando o tema da 
Campanha da Fraternidade. Pe. Carlito invocou a bênção a todos os migrantes e aos demais 
presentes.                                              

 Jairo Moura Costa 

 
 



SEMANA DO MIGRANTE EM CAMPO GRANDE - MS 
O serviço Pastoral dos Migrantes da Arquidiocese de Campo Grande realizou na terça feira, 
dia 07 de Junho, no Instituto Teológico João Paulo II, uma Mesa redonda sobre “Migrações e 
Mudanças climáticas: o que tenho a ver com isso?”  A mesa 
foi coordenada pelo Profº Carlos Augusto, coordenador do 
curso de História da UCDB e professor do ITEO, que 
ressaltou a importância dos temas sociais no meio da 
Teologia. O tema da migração tem muito a ver com os 
povos da Bíblia e envolve também uma dimensão religiosa. 
As palestras foram incisivas, com destaque para as 
migrações no contexto das mudanças climáticas,  a 
importância do debate do código florestal para o MS e as 
possibilidades de transformações sociais envolvendo o meio 
ambiente em pequenas áreas de produção de 
assentamentos rurais.Concluiu-se o debate na insistência de que devemos estar atentos às 
questões políticas quando falamos em migração,  meio ambiente e projetos de 
desenvolvimento. 

SEMANA DO MIGRANTE NA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA - DF 
O Tema da Campanha da Fraternidade, em continuidade com o da Semana do Migrante, foi 
muito oportuno, num tempo em que assistimos fenômenos em que nosso planeta nos dá um 
alerta, convidando à reflexão e a desencadear ações concretas de preservação da natureza. 
Nesse tempo, desenvolvemos várias atividades. Dentre elas, a execução do projeto, 
“Capacitação de Mulheres e Jovens” para o artesanato, através de oficinas. Participaram 103 
alunas e foram envolvidas, como colaboradoras, mais de 250 pessoas. 
A abertura da Semana do Migrante contou com celebrações nas comunidades onde atuam os 
agentes da Pastoral. 
Gravação da Missa do Migrante - ás 18 horas, do dia 16 de junho, Irmã Felicita M. Rosset, 
Leocádia Mezzomo, Rosita Milesi e Frei Dimas José de Lima, estiveram na Capelinha N. Sra. 
De Fátima, EQS 307/308 – Asa Sul ,  para a gravação da  Missa do dia do Migrante, pela TV 
Nacional, canal 8,  com transmissão programada para às 8 horas do dia 26 de junho. 
Participaram da gravação várias pessoas da comunidade, levando os símbolos  ao altar, na 
procissão de entrada, com o Banner da Semana do Migrante, o Globo, um ramalhete de flores 
secas, uma planta verde, e o Mapa do Distrito Federal com os nomes dos estados do Brasil, 
lembrando que em  Brasília há migrantes de todo o Brasil. A  gravação foi animada pelo Coral 
Rainha da Paz.  
Rádio - Durante a Semana do Migrante, foram realizadas tres entrevistas  na Rádio Aliança e  
Rádio Maria, por Irmã Rosita Milesi e Wiliam Cesar de Andrade.  
Celebração na Catedral - Às 18 horas do dia 19, o grupo participou da missa de ação de 
graças na Catedral Metropolitana, presidida pelo administrador apostólico, Dom Waldemar 
Passini Dalbello. O grupo de agentes da Pastoral participou da procissão de entrada, levando 
os símbolos alusivos ao tema, e fizeram leituras e preces. O canto foi animado pelo coral da 
Catedral. 
Comunidades - Os grupos celebraram a Semana do Migrante em suas comunidades: Nossa 
Senhora dos Migrantes do Lago Oeste, do Varjão, Itapoã N. Sra. Aparecida, Santa Maria 
comunidade São Vicente, São Sebastião, comunidade Santa Luzia e, em Sobradinho celebrou-
se na paróquia  e nas quatro comunidades, com tríduo e uma belíssima noite cultural, no dia 
25 de junho, na paróquia Bom Jesus dos Migrantes. Foi uma brilhante festa com 
apresentações, comidas típicas, o salão ornamentado com artesanato “peti”,  exposição e 
venda do material produzido pelas alunas do projeto “Capacitação de mulheres e jovens”, 
financiado pela CRB. As comunidades realizaram também os círculos Bíblicos. 

                     Irmã Felicita 
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Migração e mudanças climáticas, o que temos a ver com isso? Esse foi o tema da 26ª Semana 
do Migrante realizada pela Pastoral do Migrante de Rondônia, entre os dias 12 a 19 de junho, 
em Porto Velho, sob a coordenação da irmã Maria Ozânia da Silva e equipe.  
 
O título nos chama à reflexão da importância de um tema dessa ordem, ou seja, o da 
migração atual no Brasil, que se difere em intensidade do período do êxodo rural das décadas 
de 70 e 80 do século passado no auge da modernização da agricultura, mas tão importante 
quanto pela necessidade de compreendermos o deslocamento forçado de trabalhadores de 
suas regiões, estados e cidades para outros espaços do território nacional. Inclui também a 
migração internacional decorrente de catástrofes naturais como o terremoto que arrasou o 
Haiti, obrigando milhares de haitianos a se deslocarem para outros países da América do Sul, 
inclusive para o Brasil. 

Assim, de algum modo todos temos algo a ver com isso, já  que os processos que 
levam o sujeito a migrar é amplo e complexo, decorrente de causas econômicas, sociais, 
políticas, religiosas, culturais e ambientais. Portanto, mantemos um contato direto ou 
indireto com o tema devido ao fato deste ser algo atrelado ao nosso dia a dia, da forma como 
o (i)migrante participa do cotidiano da cidade, dos ambientes de trabalho, dos espaços de 
vivência e, em muitos casos, não tendo direito à cidade, aos espaços públicos e serviços 
essenciais de saúde, educação, lazer, principalmente ao trabalho nos locais aonde chega.  

A 26ª Semana do Migrante foi uma atividade de cunho religioso e, mais que isso, de 
compromisso social com os trabalhadores (i)migrantes, com uma visão progressista, indo além 
do espiritual e subjetivo, com forte atuação na luta por direitos humanos, respeito à vida e 
aos direitos dos trabalhadores: tanto aos trabalhistas, como as condições dignas de vida nos 
locais de trabalho e fora deles. 

Após a abertura oficial da semana, no 
dia 12 de junho, ocorreu, no dia 13, um 
Seminário na UNIR, em parceria com o 
Mestrado em Geografia, com o tema “Grandes 
Projetos e Migração’’, com a participação de 
Dom Antônio Possamai, Ex-Bispo Emérito da 
Diocese de Ji-Paraná; do Prof. Dr. Adnilson de 
Almeida Silva, Coordenador do Mestrado em 
Geografia da UNIR; da Profa. Dra. Maria das 
Graças Nascimento Silva, Vice Coordenadora 
do Mestrado em Geografia; do Prof. Ms. Rafael 
Rodrigues da França e do Prof. Dr. Ricardo 
Gilson da Costa Silva, ambos do Departamento 
de Geografia/UNIR.   

Dom Antônio abordou a migração como fenômeno vinculado à história humana, 
inclusive retratada pela Bíblia, seja livre ou forçada. Destacou a migração na Amazônia 
atrelada inicialmente aos ciclos da borracha e aos processos migratórios decorrentes da 
colonização regional. Abordou dentre suas causas a questão da luta pela terra, a mineração, 
as grandes obras como a ferrovia Madeira-Mamoré e a Transamazônica. Enfatizou também os 
fluxos internos na região Amazônica, principalmente os das regiões Sul e Sudeste que se 
deslocaram para projetos nos estados do Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas. Por fim, 



enfocou a migração mais recente como para as usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio 
no rio Madeira que geraram intensos fluxos para Rondônia, especialmente para Porto Velho, 
que desmembrou em sérios problemas sociais, econômicos, ambientais deixando os migrantes 
a mercê destes processos gerados pela lógica reducionista do modelo que visa somente ao 
lucro e não ao bem estar da população. 

Outra fala que merecem destaque é a do Pro. Rafael Rodrigues da França, que 
debateu como as mudanças climáticas afetam o deslocamento de pessoas, de modo especial 
de refugiados climáticos, chamados  de “migrantes ambientais”. Já o Prof. Ricardo Gilson 
focou o território e a fronteira agrícola na Amazônia a partir dos fluxos populacionais, bem 
como a migração interna após as décadas de 1970/80. Fecha sua análise com as políticas e 
uma “nova geografia da migração” no estado de Rondônia com as UHEs do rio Madeira.  

Representando o migrante, o 
seminário contou  com participação do 
haitiano Samuel, professor em sua terra 
natal. Ele relatou sua drástica 
experiência a partir da imigração 
forçada devido à catástrofe  de grandes 
proporções ocorrida no Haiti no dia 12 
de janeiro de 2010. Samuel faz parte de 
um grupo de haitianos que se 
deslocaram inicialmente para o estado 
do Acre e, posteriormente, juntaram-se 
a outros que estavam no Equador, indo 
para Porto Velho. No momento, estão 
nesta cidade 120 imigrantes, mas no 

Brasil são quase 2.000 haitianos que buscam trabalho para a sobrevivência de suas famílias 
que ficaram no Haiti.  

Também participamos da “Celebração Cultural” no canteiro de obras da Usina de 
Jirau, pertencente ao Complexo Hidrelétrico Madeira, ocorrida no dia 14/06 às 19 horas. A 
atividade foi uma celebração religiosa conduzida pelo Padre José Geraldo da Silva (Juquinha), 
com a coordenação da irmã Maria Ozânia e outros membros da Pastoral do Migrante de RO.  

Estar no canteiro da usina de Jirau foi um desafio devido ao controle por parte do 
Consórcio para a entrada de pessoas na obra, especialmente após a revolta dos trabalhadores 
ocorrida no mês de março. A usina de Jirau é uma grande obra, considerada uma das maiores 
em construção do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). Chegando ao local 
presenciamos essa grandiosidade tanto em termos de engenharia como no número de 
trabalhadores, além da forte estrutura de controle para que a mesma tenha seu andamento 
conforme as regras e prazos estabelecidos pelo Consórcio e a construtora responsáveis pelo 
empreendimento. Carros vistoriados, filmagem e registro fotográfico somente com 
autorização, pressão para manter o itinerário interno, circulação somente nos locais 
previamente autorizados foram protocolos que chamaram nossa atenção.   

Os  trabalhadores foram receptivos. A celebração contou com participação ativa, 
envolvendo-os no ato litúrgico. O celebrante estabeleceu um diálogo franco com os 
trabalhadores, expressando preocupações latentes sobre ser barrageiro e como tais 
empreendimentos hidrelétricos, em sua fase de construção, penalizam o trabalho, suas vidas, 
seus direitos e seus sonhos, pois o que está em jogo não é a qualidade de vida e de trabalho, 
mas o econômico, que rege a ação das empresas.  

A fala do padre Juquinha foi mais um grito, entre os poucos que existem, em defesa 
dos trabalhadores em face do processo de opressão sofrido no circuito das grandes obras de 
produção de energia, onde falar abertamente sobre  direitos,  condições dignas de trabalho 
nos ambientes de labor parece algo proibido, tendo em vista a falsa idéia de que isso poderia 
instigar os operários a atos ilegais e manifestações que levassem à violência. Idéia enganosa, 



mas com forte poder de opressão e controle. Merece registro o clima “pesado de controle 
social”, de pressão psicológica vivido pelos operários no canteiro onde tivemos acesso, o 
receio em falar, como se houvesse um clima permanente de sentinela sobre suas e nossas 
ações.  

No entanto, pudemos manter com alguns um diálogo sobre as reais condições de vida 
no ambiente de trabalho, da vivência longe da família, da terra de origem, dos dramas vividos 
no canteiro de obras.   A celebração permitiu o contato direto com od trabalhadores, o 
diálogo sobre o dia a dia longe da família, suas preocupações e anseios.  

Também  participamos da Noite cultural, na 
igreja Nossa Senhora dos Migrantes, no dia 18/06, que 
contou com uma Missa em comemoração aos seus 20 
anos, além de um jantar comunitário organizado pela 
Paróquia e Pastoral do Migrante.  

Nossa participação na 26ª Semana do Migrante 
de Rondônia permitiu compreender a importância deste 
evento que tem como foco de reflexão a problemática 
da migração na Amazônia nos dias atuais, em especial 
envolvendo o deslocamento de trabalhadores e suas 

famílias para a luta laboral na construção de grandes obras de produção de energia 
hidrelétrica na região, sendo o Complexo Madeira um caso singular. Além disso, pode-se 
considerá-la um canal importante de divulgação do tema para a sociedade local e regional 
devido ao papel do migrante, de ontem e de hoje, na construção da sociedade rondoniense.   

José Alves 
Professor do Curso de Geografia/UFAC 

Doutorando PPG em Geografia da FCT/UNESP, P. Prudente/SP 
bairral@hotmail.com 

 
HIDRELÉTRICA JIRAU – MAIS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES 
 

No dia 14 de junho, tomamos conhecimento de mais um ato de violação dos direitos 
humanos pela empresa Camargo Corrêa em cima de seus operários. Desta vez, aconteceu com 
oito jovens trabalhadores,  entre 18 a 22 anos, todos da região nordeste. No dia 15 de junho, 

fomos ao local em que estavam sobre 
proteção – Ministério Público do 
Trabalho, Procuradoria Regional do 
Trabalho da 14ª Região e do Sindicato da 
Construção civil. Por duas horas ouvimos 
o relato dos fatos.  Tudo começou 
quando foram abordados pela Força 
Nacional e pela Segurança da empresa 
dizendo que os levariam para uma 
reunião. Alguns deles encontravam-se 
em atividade no trabalho. Foram levados 
para uma sala e lá os humilhavam com 
palavras e ameaças.  Um dos 
trabalhadores migrantes nos contou que 
a Força Nacional e prepostos da empresa 

o obrigou a trocar de roupas com a porta aberta do local onde estava, na presença dos 
colegas e terceiros, fato que o fez se sentir humilhado.  
Foi narrado por eles que a Força Nacional procedeu à revista pessoal de forma agressiva, 
quase atingindo com golpes as partes genitais. As agressões verbais continuaram através de 
xingamentos tais como: “vagabundos”, “ladrões”, “vândalos”. Contaram-nos que foram 



ameaçados por parte da Força Nacional e da Guarda Municipal, inclusive com uso de armas, 
agressões físicas, utilizando de todos os meios que podiam para exercer pressão psicológica 
sobre os trabalhadores para  que eles declarassem que sabiam dos fatos ocorridos no dia 13 
de março de 2011, inclusive confessar participação e autoria. 
Ouvimos o relato de que um dos policiais da Força Nacional desferiu um tapa em um dos 
trabalhadores sem qualquer motivo. Um dos encarregados da empresa Camargo Corrêa 
obrigou os trabalhadores a assinar documentos sem lhes informar o conteúdo ou dar 
possibilidade para lerem. Contaram-nos ainda que receberam um telegrama da empresa 
solicitando que retornassem ao  canteiro de obra. No entanto, quando ligaram ao número 
fornecido pela empresa solicitando o dinheiro para as passagens, foram informados de que 
poderiam vir por conta e depois far-se-ia o repasse. Todos tomaram dinheiro emprestado, uns 
pagando juros de 10%,  e agiram assim para não serem acusados de abandono de emprego.  
Um deles não havia ainda recebido o reembolso.  Assim se manifesta o contraste, que precisa 
ser superado: uma economia guiada unicamente pelo critério do lucro e da exploração da 
fragilidade política dos trabalhadores, numa negação radical dos direitos humanos. 
 
                                                                                                               Ir. Maria Ozânia 

                                                                                    Serviço Pastoral dos Migrantes  
 

NÚMERO DE IMIGRANTES É O MAIOR EM 15 ANOS, APONTA ONU  
 

Mais de 43,7 milhões de pessoas atualmente fogem de seus países de origem, o maior 
número registrado em 15 anos, dos quais mais de 15 milhões são refugiados. A informação foi 
divulgada hoje pelo Acnur (Alto Comissariado das nações Unidas) para os Refugiados na 
ocasião no Dia Mundial dos Refugiados.  
De acordo com o relatório "Global Trends 2010" apresentado hoje em Roma por António 
Guterres, alto comissário da ONU, dentre os imigrantes 80% são recebidos em países em 
desenvolvimento, enquanto nos países industrializados se vê uma crescente hostilidade contra 
os estrangeiros.  
Dentre os 43,7 milhões, 15,4 milhões são refugiados, 27,5 milhões são fugitivos dentro de seu 
próprio país por causa de conflitos internos e 850 mil são requerentes de asilo político.  
Paquistão, Irã e Síria têm o maior número de refugiados - 1,9 milhões, 1,1 milhões e um 
milhão, respectivamente. O relatório não incluiu os números dos deslocamentos forçados que 
ocorreram no primeiro semestre deste ano, como os da Líbia, Costa do Marfim e Síria, onde se 
sabe que cerca de 10 mil fugiram para a Turquia.  
Guterres considerou ainda "particularmente angustiante" a informação de que 15,5 mil 
pedidos de asilo são apresentados por menores de idade sozinhos, sendo que boa parte deles 
são somalis ou afegãos.  
Na apresentação dos dados do relatório, ele aproveitou para condenar a política de impedir o 
atracamento de barcos como os que cruzam o mar Mediterrâneo com imigrantes ilegais da 
África para a Europa e defendeu que a repatriação só pode ser realizada caso os imigrantes 
não tenham direito a asilo político.  
"Somos absolutamente contrários a qualquer forma de rejeição"; "a melhor forma de resolver 
a situação não é rejeitar barcos, mas garantir o acesso aos territórios", afirmou Guterres em 
coletiva à imprensa. Ele ressaltou que "quem tem direito ao asilo político deve ser acolhido, 
enquanto os outros podem ser devolvidos de volta [ao país de origem], no respeito do direito 
internacional".  
Questionado sobre o crescimento de partidos xenófobos na Itália e na União Européia, o 
comissário respondeu que as Nações Unidas lutam "pelos valores da tolerância e a supremacia 
da razão contra o uso do medo e do ódio como condicionamento da opinião pública", "coisa 



que é usada em propagandas populistas e em mídias irresponsáveis", acrescentou Guterres, 
que se encontrou hoje com representantes da Chancelaria italiana.  
Na Itália, o número de refugiados é de 56.397, sendo que destes, 4.076 requerem asilo e 854 
não tem pátria. Segundo o comissário, os números do país são baixos "em termos tanto 
absolutos quanto relativos, em comparação com outros países da União Européia".  
"Na Dinamarca, Países Baixos e Suécia, os refugiados são entre três e nove entre mil 
habitantes. Na Alemanha, são sete, no Reino Unido, são quase quatro, enquanto na Itália são 
menos de um entre mil habitantes", informou.  

DA ANSA - 20/06/2011  

 

TERRAS NAS MÃOS DE ESTRANGEIROS  
 

Cerca de 20% do território de Mato Grosso está nas mãos de estrangeiros. É o Estado 
brasileiro com maior percentual de terras sendo ocupadas por pessoas ou empresas de outros 
países. No total, 19,99% das propriedades rurais mato-grossenses são de estrangeiros não-
residentes no Brasil. O percentual corresponde a nada menos que 180,581 mil km² dos 
903,357 mil km² da área total do território mato-grossense. Para se ter uma ideia, isto 

equivale a quase um estado do Paraná ou à Dinamarca, Croácia e 
Hungria juntas. Também representa 34% de toda a área do 
território brasileiro adquirida por estrangeiros, 535,203 mil km², 
que por sua vez equivale a 6,2% do Brasil, ou seja, quase uma 
França.Depois de Mato Grosso, o Estado com maior percentual de 
terras nas mãos de estrangeiros é São Paulo, com 13,48%. Em 
seguida, aparecem Mato Grosso do Sul (11,70%), Bahia (9,41), 
Minas Gerais (7,73%), Paraná (7,59%) e Goiás (6,23%). Observe-se 

que são Estados com forte presença do agronegócio e não é coincidência que a maioria dos 
estrangeiros proprietários atue neste setor. São empresas multinacionais do agronegócio. Um 
dado curioso é que a ocupação da Amazônia por estrangeiros é muito reduzida, ao contrário 
do que se imaginava. Provavelmente porque nesta região a força do agronegócio ainda é 
tímida. Uma exceção é Mato Grosso, que tem praticamente a metade de seu território na 
Amazônia Legal. Tirando o Pará, que tem uma presença significativa (5,84%), os demais 
Estados da região possuem poucos estrangeiros ocupando terras: Amazonas (2,51%), Tocantins 
(2,59%), Rondônia (0,86%), Roraima (0,59%), Acre (0,34%), Amapá (0,16%) e Maranhão (1,61%) 
que, embora pertença geopoliticamente ao Nordeste, tem boa parte de seu território dentro 
da Amazônia Legal. Mas não é só a agropecuária que estimula o interesse dos estrangeiros 
pelo Brasil. Muitas terras ricas em minérios estão dominadas por eles. Estrategicamente, 
indivíduos e grandes corporações foram adquirindo essas áreas. Sem falar nas ocupações de 
terras ricas em biodiversidade. De olho no aumento da aquisição de terras por estrangeiros no 
Brasil, deputados federais resolveram agir e criaram, dentro da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, uma subcomissão especialmente para 
fiscalizar a aquisição e destinação de propriedades rurais por estrangeiros. Os trabalhos são 
presididos pelo deputado mato-grossense Homero Pereira (PR). Ele acredita que é necessário 
analisar e propor medidas sobre o processo de aquisição dessas áreas rurais e fiscalizar suas 
utilizações. Para tanto, o parlamentar levanta até a possibilidade de rever a legislação 
vigente. “Impera uma situação de descontrole fundiário no Brasil, portanto, o Congresso 
Nacional precisa se posicionar sobre a matéria”, disse. O debate sobre uma lei específica para 
tratar do tema já teve início na Câmara e deve ser intensificado dados a ser apresentados a 
partir de investigações da subcomissão. O tema é considerado controverso por tratar da 
aquisição de áreas em solo brasileiro por estrangeiros. Mas há quem entenda como proibição. 

João Negrão, de Brasília.  
 

 



BIENAL DO MERCOSUL ABORDARÁ MIGRAÇÕES 
 

Visitar uma bienal batizada com o nome de um tratado de livre-comércio chamou tanto 
a atenção de José Roca que agora, como curador-geral da oitava edição da Bienal do 
Mercosul, ele decidiu explorar a relação entre identidade cultural e geopolítica, nesse canto 
da América onde uma cultura permeia diversas nações. A terra e a gente dos pampas vão da 
Argentina ao Paraguai, passando pela mesma Porto Alegre que recebe o evento em setembro. 
Para fazer uma bienal “menos expositiva e bem mais ativa”, os curadores chamaram 106 
artistas de 32 países, que foram anunciados na terça 24. A mostra da bienal propriamente 
dita, a exposição batizada de Geopoéticas, voltará aos galpões do cais do porto e abordará as 
definições sobre nação no mundo globalizado e como os fluxos migratórios chacoalham a 
geopolítica. Assim, as formigas do chileno Yanagi Yukinori voltarão ao Brasil para bagunçar os 
mitos que envolvem os conceitos de nação e território. Yukinori ficou conhecido por suas 
caixas de vidro cheias de areia colorida formando bandeiras de países e ligadas por tubos por 
onde transitavam formigas, que moviam a areia, recriavam as bandeiras e traziam a discussão 
sobre o impacto dos movimentos transnacionais na identidade cultural. Mercosul, versão feita 
para a bienal, fará o mesmo com bandeiras do Cone Sul. O argentino Alberto Lastreto 
mostrará suas animações feitas com manipulações sobre fotografias antigas, com referências 
a uma história política transnacional. Em El Prócer, o herói pula de pedestal em pedestal ao 
som de uma marcha. Mark Lombardi trará diagramas que mostram ligações entre políticos e 
Osama bin Laden. Khaled Hafez, que participou dos protestos contra o ditador, trará colagens 
com referências clássicas e modernas ao Egito. E Khalil Rabah virá com obras que criticam 
noções de nação, no paroxismo da Palestina. Além da exposição, que outros tantos artistas, 
seis “ações” terão espaço. Como uma antiga casa alugada para virar lugar de convívio e 
integração durante a bienal. Ou a homenagem ao chileno Eugenio Dittborn, que aborda a 
“transterritorialidade” em suas pinturas aeropostais. Desde os anos 1980, Dittborn faz 
colagens de imagens em uma tela que é dobrada e enviada por correio. A obra é então aberta 
e exposta com suas dobras e o próprio envelope, rastreando esse cruzar de territórios. É a 
síntese da bienal. 

Willian Vieira  

 

MÃO DE OBRA NEGRA SUSTENTA AGRONEGÓCIO, DIZ SECRETÁRIA  
A mão de obra negra é o eixo que movimenta o agronegócio, diz a secretária de 

Políticas de Ações Afirmativas da Presidência da República, Anhamona Silva de Brito. 
Anhamona esteve em Ribeirão Preto, a 313 km de São Paulo, um dia depois de a presidente 
da República Dilma Rousseff lançar na cidade - considerada capital do agronegócio - o Plano 
Agrícola e Pecuário 2011/2012, que destinará R$ 107,2 bilhões à agricultura empresarial. A 
secretária participou do Fórum Social de Ribeirão, braço municipal do Fórum Social Mundial 
que, neste ano, aconteceu em Dacar entre 6 e 11 de fevereiro. Para ela, discutir racismo na 
cidade que cresceu com o agronegócio é um avanço. "Pautar essa questão como algo 
emergencial e urgente é uma forma de perceber os elementos da opressão, como o racismo e 
o sexismo", diz. Anhamona diz que migrantes que vieram do nordeste para trabalhar na 
agricultura da região conduziram o agronegócio em Ribeirão. "Se retroagirmos no tempo, 
veremos que essas pessoas são descendentes de africanos e africanas. Se pegarmos essa 
população, perceberemos que eles não têm os mesmos direitos [que os demais]." Como 
política de governo para a população negra, a secretária Anhamona cita o plano de 
erradicação da miséria. Com ele, o governo federal pretende tirar, até 2014, 16,2 milhões de 
pessoas da pobreza extrema. O aporte do governo federal para esta ação será de R$ 20 
bilhões - cinco vezes menos que os recursos destinados ao agronegócio.  

Elida Oliveira 
DE RIBEIRÃO PRETO  

 



SEMINÁRIO SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E JUSTIÇA SOCIAL 
 

Com o tema: Impactos e Desigualdades no Mundo Urbano, aconteceu nos dias 08 e 09 
de julho de 2011, no Colégio Sagrada Família, no bairro Ipiranga, em São Paulo, o Seminário 
sobre Mudanças Climáticas e Justiça Social. O evento foi promovido pela Rede Jubileu Sul, em 
conjunto com pastorais e movimentos sociais da Grande São Paulo e contou com a 
participação de militantes de várias cidades desta região e outras 
vizinhas. 
Assessores: o professor e físico, Paulo Artaxo, que coordena o 
Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da 
Universidade de São Paulo (USP) e é membro do Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC); a ativista 
ambiental e professora da Pontifícia Universidade Católica (PUC-
SP), Marijane Lisboa. 
O aquecimento global tem provocado mudanças climáticas que afetam todas as formas de 
vida, dentre as quais a vida das populações mais pobres. Isto implica repensar o modelo de 
sociedade, a matriz energética, os modos de produção e de consumo e o próprio modelo de 
desenvolvimento que vem sendo marcado pela economia de mercado capitalista que promove 
o consumo exacerbado, a precarização das condições sociais e a exploração a todo custo dos 
bens naturais. 
Nas cidades, o quadro não é nada animador. O modelo como foram se expandindo questiona e 
faz pensar a quem, de fato, estão servindo. Entre os maiores problemas que fazem parte do 
contexto urbano estão: transporte, impermeabilidade do solo, uso irregular do solo e 
especulação imobiliária, grande quantidade de carros tornando o trânsito caótico, poluição, 
produção de lixo doméstico e poucas políticas de reciclagem, indústria e eletrônicos, 
canalização de córregos, ocupação de áreas de risco, dentre outros. 
Ivo Poletto lembrou que precisamos construir novos instrumentos de enfrentamento e 
produzir uma mudança cultural, mudança nas nossas relações com as pessoas e com todo o 
ambiente. Para exemplificar essa busca por novas relações com o planeta, citou a fala de um 
indígena, o presidente da Bolívia, Evo Morales: 
"Se nós, povos indígenas da América Latina, sobrevivemos a cinco séculos de decreto de 
extermínio, deve ser porque somos portadores de valores que talvez venham a salvar a 
humanidade!" 
 (Trechos do texto de Beatriz Catarina Maestri - Catequista Franciscana e missionária do Cimi SP ) 
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A propósito do Dia Mundial do Refugiado, 20 de junho, a organização Médicos Sem 
Fronteira expressou sua desaprovação para com a decisão do governo italiano de estender 
para 18 meses a duração máxima de permanência dos migrantes irregulares nos Centros de 
Identificação e Expulsão (CIE). Esses centros recebem as pessoas que chegam ao país “sem 
papéis” e as alojam enquanto fazem o processo de reconhecimento e de avaliação de cada 
caso e então decidem se mantém ou não o requerente como um refugiado.   
Para a Organização Médicos Sem Fronteiras as conseqüências dessa detenção são muito 
danosas para a saúde física e psicológica dos migrantes, visto que as condições de vida ali são 
inaceitáveis. “As pessoas dormem em barracas e os serviços médicos são largamente 
insuficientes. Falta eletricidade, as condições higiênicas são péssimas e o acesso à água é 
escasso”, explicou o chefe da missão da Organização na Itália, Rolando Magnano, referindo-se 
a esses dois Centros do Estado meridional. “Ao invés de endurecer as medidas de detenções, 



expulsões e controle nas fronteiras, as autoridades italianas deveriam concentrar seus 
esforços nas condições de acolhimento dos migrantes”, ponderou. Já em relatórios anteriores 
– de 2004 e 2010 – a Médicos Sem Fronteiras havia denunciado as más condições desses 
Centros e pedido o seu fechamento. (ED) 

 
 

São Paulo 30 de junho de 2011. 
 

 

 


