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Nota de Repúdio ao Trabalho Escravo 
 

O SPM – Serviço Pastoral dos Migrantes vem a público repudiar as ações e o 

comportamento da Inditex, dona da rede internacional de confecções Zara, 

flagrada e autuada por utilizar trabalho escravo de quinze imigrantes bolivianos 

e peruanos, inclusive um menor de quatorze anos, em sua cadeia de produção 

no centro da cidade de São Paulo. 

Do mesmo modo, o SPM repudia a negligência do Governo do Estado de São 

Paulo que, através da Secretaria Estadual de Educação, contratou a construtora 

Irmãos Moura, que submeteu trabalhadores migrantes nordestinos a condições 

análogas a de escravos na construção de duas escolas nas cidades de Amparo e 

Hortolândia, interior de São Paulo. As ações da empresa Zara e da Secretaria da 

Educação do Governo Paulista evidenciam a escalada de violação dos direitos 

humanos por empresas multinacionais e estatais não apenas em áreas rurais 

(pecuária, carvoarias, monoculturas, etc.), mas também nos grandes centros 

urbanos atingindo, sobretudo, os trabalhadores migrantes. 

 Justiça social e distribuição de renda devem ser o primeiro objetivo do 

desenvolvimento sustentável. É com esta concepção que o SPM reafirma seu 

compromisso de denunciar e repudiar veementemente as violações de direitos 

humanos e confirma sua missão de promover o respeito aos migrantes e 

imigrantes, em prol de uma sociedade justa, sustentável e solidária. 

SERVIÇO PASTORAL DOS MIGRANTES – SPM 

São Paulo, 31 de Agosto de 2011 

                                   Ano: 03                                  Edição: 23                                    Agosto de 2011 
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Comemoração dos 186 anos da Independência da Bolívia no Memorial da América Latina 
 O Memorial da América Latina, em São Paulo, nos dias 6 e 7 de agosto foi palco da 
festa dos 186 anos da Independência da Bolívia, a Virgem de Copacabana e a Virgem de 
Urkupinha.  A festa contou com o desfile de várias danças típicas, como a morenada, 

caporales e tinkus, muitas músicas e comidas típicas da cultura boliviana. 
 A comemoração abriu espaço para que outras pessoas pudessem conhecer a riqueza 
cultural que a Bolívia tem e que seu povo leva consigo aonde quer que vá. Brasileiros, 
japoneses, americanos e gente de outros países da América Latina também participaram dos 
festejos. 

“Viva mi patria Bolivia… Una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón”  

Carla Lucero Larico Yanapa – CAMI-SPM 
 
Centro de Apoio ao Migrante organiza jantar de comemoração da independência do Peru 

 A festa de Independência do Peru celebra a libertação do povo peruano por José de San 
Martín. O Centro de Apoio ao Migrante – CAMI realizou um jantar no dia 28 de julho, em São 
Paulo, para comemorar este significativo fato histórico daquele país andino. 
 A ocasião contou com  a diversidade culinária do Peru, onde foram servidos pratos 
típicos como o ceviche e o seco de carne acompanhado de papas a la huancaina, e contou 
com a participação de pessoas de diversas nacionalidades como Bolívia, França e Brasil, além 

de migrantes do próprio Peru. 
 

Centro de Apoio ao Migrante mantém luta por políticas públicas de inclusão política e 
social de imigrantes latino-americanos no Brasil 

 O Centro de Apoio ao Migrante (CAMI) prestou assistência a duas famílias que vivem em 
em condições sociais que endossam o quanto o trabalho precário deixa o imigrante ainda mais 
vulnerável. As duas famílias procuraram o CAMI durante o mês de Julho: uma em busca de 
ajuda, outra para denunciar situação abusiva no trabalho. 
 A primeira, que estava totalmente envolvida com o trabalho, teve que se mudar da 
casa do patrão e este, como não tinha dinheiro para pagá-la, deu-lhe em troca apenas  duas 
máquinas de costura. Sem dinheiro, a família inteira (cinco pessoas), incluindo crianças, 
ficaram sem alimentação. A outra família, foi mandada embora do trabalho e, além de não 
receber o pagamento, teve seus pertences “guardados” pelo dono da oficina. Sem ter para 
onde ir, a mulher grávida, o marido e três crianças foram albergados na Casa do Imigrante. 
 A equipe do Cami se envolveu nos dois casos para buscar uma solução, o que só 
reforçou o trabalho de lutar por dignidade e políticas públicas de inclusão social de imigrantes 
latino-americanos. 

Marina Novaes – CAMI/SPM 
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Imigrantes Paraguaios Solicitam Refúgio 
 A Pastoral dos Migrantes da Arquidiocese de Campo Grande acompanhou o processo de 
solicitação de refúgio de sete paraguaios vindos da cidade de Horqueta, departamento de 
Concepción-Py. Os mesmos pertenciam à OCN-Organização campesina do Norte que luta pelos 

direitos de produção dos campesinos. Eles foram presos por um ano e meio sem justa causa. 
Com a intervenção da CODEHU-PY- Coordenadoria de 
Direitos Humanos do Paraguai foram libertados, mas 
continuaram recebendo ameaças de serem capturados 
novamente. Com medo, fugiram para São Miguel do 
Iguaçu-PR-Brasil.  Por causa da perseguição, foram 
encaminhados pela Cruz Vermelha do Brasil, para Campo 
Grande-MS, onde fizeram o pedido de refúgio. Eles foram 
acompanhados pela equipe da Pastoral dos Migrantes que 
os orientou sobre obtenção de refúgio, abrigo, 
documentação como CPF e carteira de trabalho. Agora, 
poderão escolher uma cidade brasileira e recomeçar suas vidas novamente.  

Pastoral do Migrante de Campo Grande-MS - 27 de Agosto a 06 de Setembro de 2011. 

 
Povo Potiguara comemora vitórias conquistadas até agora e planejam outras 

Luta para a retomada de terras continua com o povo Potiguara cada vez mais confiante 
  
 O povo Potiguara nas cidades de Rio Tinto, Marcação e Baia da Traição, comemorou a 
festa de oito anos da retomada – que demarcou uma nova caminhada em suas terras, em 
busca do Bem Viver.  A festa foi realizada no dia 4 de Agosto, e, contou com presença das 
lideranças, dos aliados e das 32 aldeias dos quatro cantos do povo Potiguara. 
 As retomadas de terra tem sido o mais eficiente instrumento de pressão dos povos 
indígenas no Brasil para que seus direitos sejam respeitados. Essas ações só acontecem 
quando o Estado brasileiro não dá conta de responder às demandas apontadas pelos povos, e 
quando quase todas as solicitações foram negadas ou engavetadas pelos órgãos 
governamentais. Muitas vezes no judiciário, essas lutas dão a visibilidade e alcançam o 
objetivo de acelerar os processos em torno da regularização fundiária de seus territórios. A 
primeira retomada desencadeia uma sucessão de retomadas até o ponto em que se consegue 
a reocupação territorial, acirrando a tensão entre fazendeiros, usineiros e índios.  
 O relato das transformações na paisagem aparece em várias falas das lideranças: “o 

conflito se intensifica, mas o povo não pode se intimidar com essa situação, pois está em 
jogo à luta pela vida, pela sobrevivência do meu povo”, afirma o capitão Potiguara, uma das 
figuras mais importantes do grupo de lideranças do povo Potiguara na Baia da Traição 
Paraíba. O cacique Bel, da aldeia Três Rios, que está há oito anos na questão da retomada da 
terra, confirma a mesma posição do capitão: “Eu não vou dizer que não tenho medo, mas não 
poderia ficar de braços cruzados vendo os usineiros matando a nossa mãe terra e 
consequentemente nossa vida”. Sempre animado, o cacique Aníbal diz que hoje a terra em 
Três Rios pode respirar, porque “arrancamos mais de 6 mil hectares de cana e plantamos 
diversas outras culturas no lugar, o que antes era um mar de cana da usina passou a ser 
espaço de 150 famílias que vivem da agricultura familiar e da pesca artesanal.” 
 Evidentemente que a vitória não é apenas desses caciques, é uma vitória do povo que 
entendeu e foi em busca dos seus direitos juntamente com suas lideranças. O processo de 
retomada, iniciado há oito anos, possibilitou que o povo enxergasse as transformações sociais 
de sua ação engendrando: elementos do Bem Viver, a solidariedade entre as famílias, o 
respeito à terra, a valorização da agricultura familiar diversificada e a libertação das famílias 
diante da usina. Ainda existe muita terra Potiguara nas mãos dos donos de usinas, mas pode-
se afirmar que esse domínio começa encontrar o seu declínio e o povo organizado tem 

mostrado força na travessia para a libertação.           
José Roberto Saraiva – SPM/Nordeste 
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Pastoral do SPM do Nordeste dá continuidade à formação de seus agentes 
Militantes do Serviço da Pastoral dos Migrantes realizam outra etapa da formação continuada de seus agentes 
de pastoral em Itatuba, Paraíba. 

 
 A cidade de Itatuba, agreste paraibano, uma 
das cidades polo da migração forçada de cortadores 
de cana, recebeu militantes do Serviço Pastoral dos 
Migrantes da Paraíba, no último dia 10 de Agosto, 
para mais uma etapa da formação continuada de 
seus agentes de pastoral. 

 O encontro teve como facilitadores: Célia 
Araújo – SPM/NE, que falou sobre a Sociedade do 
Trabalho e todas as consequências na forma de 
organização; e, Roberto Saraiva – SPM/NE, que 
abordou o tema “Grandes Obras e Migração”, 
relatando um pouco de sua pesquisa sobre o 
impacto das “Obras Faraônicas”, a exemplo da Transposição do São Francisco, nas 
comunidades atingidas pelas construções. 
 Além de participar das discussões apresentadas pelos facilitadores, os participantes 
declararam vontade e disponibilidade para realizar a 16ª Romaria do Migrante, a ser realizada 
na cidade de Fagundes, com data prevista para o dia 13 de novembro de 2011. 

 José Roberto Saraiva - SPM – Nordeste 

 
Caminhoneiros confirmam a importância do trabalho da Pastoral dos Migrantes 

Há alguns anos a Pastoral dos Migrantes desenvolve atividades com caminhoneiros que passam por em 
Teresina, Piauí.  

 
 A profissão de ser caminhoneiro – que adentra na questão da mobilidade humana – é 
contemplada pela Pastoral dos Migrantes. Em Teresina, a Pastoral desenvolve visitas semanais 
aos caminhoneiros nos locais de estacionamento, com a finalidade de marcar uma presença 
solidária e amiga que  ameniza a solidão sofrida por muitos motoristas  que viajam  pelo Brasil 
numa rotina bastante cansativa e pouco rentável. Motoristas são convidados a formarem um 
grupo para rodadas  de conversa  franca e amigável. Outras vezes, o atendimento é feito de 
maneira individual. Os assuntos mais recorrentes são sobre os perigos da estrada, a saudade 
da família e as queixas da profissão e/ou da empresa em que trabalham.  
 Ao participarem de uma celebração eucarística, ouvem com atenção a Palavra de Deus  
que lhes é dirigida no contexto em que vivem. Todos concordam que, ao transportar 
alimentos e utilidades, ajudam a construir a sociedade que todos almejam. Na maior parte de 
seu tempo, estão sozinhos. Por isso, esses homens recebem com muita simpatia e amor as 
visitas da Pastoral, pois os fazem sentir como pessoas lembradas e valorizadas em sua 

dignidade. Eles declaram que é uma visita agradável, com palavras de conforto e alegria que 
dão suporte para continuarem a exercer um bom trabalho. “É a presença de Deus” dizem 
eles.  
 “A Igreja vai onde está o povo”, mantendo contato com os proprietários dos 
estacionamentos, para que ofereçam boas condições e acolhida a esses caminhoneiros, 
embora a rotatividade a que são submetidos pelo trabalho  nem sempre permita que as isso 

seja realizado sempre com os mesmos caminhoneiros. 
Eles são milhares, que andam pelas estradas do nosso 
País. No Posto Magnóllia, Sul de Teresina, por exemplo, 
passam pelo menos dez mil deles por ano. 

                                                      Ir. Maria Bordignon – 
Teresina-PI 
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Amovaje e rede Pacari debatem sobre possibilidades de uso de plantas medicinais no Vale 
do Jequitinhonha 

 
 Numa reunião com o grupo de mulheres da medicina popular de Itinga-MG – as quais 

também fazem parte da Associação das Mulheres organizadas do Vale do Jequitinhonha 
(Amovaje) - juntamente com a coordenadora técnica da rede Pacari, foram discutidos 
assuntos como: sustentabilidade no uso das plantas medicinais do cerrado, uso dos óleos de 
rufão, pequi e do óleo-resina de copaíba, no tratamento de doenças e encaminhamento de 
projetos.  
 Decidiu-se então escrever um projeto com o 
objetivo de capatar recursos para a abertura de uma 
farmácia, gerando emprego às mulheres envolvidas. 
Outra medida criada na reunião é a produção de uma 
farmacopeia para catalogação das plantas medicinais 
da região do Vale do Jequitinhonha – trabalho que será 
desenvolvido junto às mulheres da Amovaje e raizeiros 
(as) da região, tudo com a assessoria técnica da rede 
Pacari. 
 A coleta de informações dessas plantas é 
fundamental para obter e resgatar o conteúdo de suas propriedades medicinais como também 
para o uso em tratamentos de beleza, levando ao melhor aproveitamento das mesmas. Um 
levantamento botânico das plantas medicinais permite um melhor conhecimento delas a 

partir das informações populares já detidas pelas comunidades e possibilita um melhor uso 
delas. 
 Foi debatida também a sustentabilidade, na questão da exploração autossustentável e 
consciente de plantas medicinais da região, com o intuito de conscientizar os participantes da 
importância da preservação das riquezas naturais que crescem à sua volta. A reunião foi 
realizada no dia 23 de agosto – 2011. 

Pastoral dos Migrantes – Vale do Jequitinhonha-MG 
 

Horticultures de Itinga-MG discutem novas formas de cultivar hortaliças 
Canteiros econômicos e sementes crioulas: uma nova forma de cultivar hortaliças 

 
 Horticultores de Itinga-MG se reuniram para discutir novas formas de produção no semi-

árido e uso de sementes crioulas no resgate das tradições. A iniciativa foi da Pastoral dos 
Migrantes de Araçuaí, e teve como objetivo promover um diálogo entre um produtor rural - 
com experiência em levantamentos de canteiros econômico e uso de sementes crioulas - e 
horticultores e associados da Associação Comunitária do Bairro Porto Alegre (ACOBAPA), em 
Itinga, Minas Gerais. 
 A técnica dos canteiros econômicos para produção de hortaliças já vem sendo utilizada 
há algum tempo na região, sendo difundida pelo agricultor Valteir. De acordo com o 
agricultor, o canteiro econômico dura dez anos e as condições naturais do solo são melhores 
utilizadas, bem como o aproveitamento da água. Ele explicou ainda que no mesmo canteiro 
pode ser plantado um pouco de tudo, e ao redor dos canteiros planta-se tomate e pimentão 
para proteger as hortaliças do sol intenso. O canteiro é irrigado uma vez por dia, pois é 
colocada uma lona plástica e material vegetal por baixo do canteiro, mantendo os canteiros 
úmidos por mais tempo.  
 O principal diferencial desse canteiro é que não se perde água por infiltração. O 
agricultor se dispôs a realizar um dia de oficina no dia 6 de outubro para levantar um canteiro 
econômico, como demonstração na propriedade de uma horticultora.  
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 Outro tema discutido foi o uso de sementes crioulas na produção agrícola.  As sementes 
crioulas são adaptadas às condições locais e possuem uma maior variabilidade genética 
quando comparada às variedades obtidas por outros métodos. As sementes antigas originam 
plantas adaptadas às condições locais, toleram variações ambientais, o ataque de pragas e 

doenças, requer pouca utilização de insumos externos, além de dar maior autonomia ao 
agricultor que pode plantar essas sementes e 
colhê-las na safra seguinte, deixando de ser refém 
das grandes empresas que querem dominar o 
mercado de sementes, dominando também a 
produção e a distribuição de alimentos no mundo.    
 Os participantes tiraram suas duvidas a 
respeito do cultivo de hortaliças e receberam do 
agricultor sementes crioulas de hortaliças para 
plantarem em suas propriedades e dar início ao 
resgate dessa tradição e aumentar a utilização da 

biodiversidade local frente ao processo da agricultura moderna. 
Pastoral dos Migrantes – Julho de 2011, Vale do Jequitinhonha-MG.  

 
Pastoral dos Migrantes realiza dois Encontros de Cultura Quilombola 

 Quilombolas se encontram para festejar e trocar conhecimento, sonhos e esperanças em 
evento organizado pela Pastoral dos Migrantes 

  
A manifestação cultural é uma 
das melhores formas de abordar 
assuntos complexos e 
importantes nas relações sociais 
do nosso cotidiano, como 
gênero, direitos humanos e 
sociais, desenvolvimento 
sustentável, infância e 
juventude, questão agrária, educação, saúde, espiritualidade, associativismo, transporte, 

etc. E foi exatamente isso que aconteceu em dois Encontrões de Cultura Quilombola 
realizados pela Pastoral dos Migrantes de Araçuaí em julho deste ano, nos respectivos 
municípios de Araçuaí e Minas Novas.  
 De maneira lúdica e pedagógica, grupos quilombolas apresentaram sua arte, trazendo 
temas para reflexão e aprendizado aos participantes. Houve uma participação intensa de 
homens, mulheres, jovens e crianças, os quais socializaram suas lutas, seus sonhos, suas 
resistências, seus costumes e esperanças.  
 A troca de conhecimento em forma de festa e manifestação cultural foi bem sucedida, 
fazendo com que muitos participantes já reivindicassem novos Encontros para 2012. Cerca de 
800 pessoas participaram dos dois Encontros expressando a cultura de comunidades 
quilombolas rurais e urbanas dos municípios de Araçuaí, Minas Novas, Itinga e Chapada do 
Norte no Vale do Jequitinhonha-MG. 

 
Pastoral dos Migrantes – Vale do Jequitinhonha-MG 
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SPM coorganiza evento sobre mudanças climáticas e justiça social 
 
1ª noite de debate focou nos problemas e preocupações que as mudanças climáticas estão 
trazendo ao planeta 

 
 Integrando o Fórum de Participação do V Celam, em São Paulo, o SPM co-organizou um 
seminário com o tema: “Mudanças Climáticas e Mãe Terra – Responsabilidade cidadã e cristã”.  
 O prof. Dr. Paulo Artaxo – USP que trabalha com física aplicada a problemas 
ambientais, focado nas questões de mudanças climáticas globais, no meio ambiente da 
Amazônia, física de aerossóis atmosféricos, foi o assessor do Semininário. 
 Artaxo apresentou dados estatísticos da ONU, mostrando a evolução da temperatura do 
planeta. Segundo ele, desde 1850 até os dias de hoje houve aumento de 1% na temperatura 
média do globo, o que é preocupante.  
 O atual padrão de consumo e a opção pelo crescimento sem limites, geram uma série 
de problemas de sustentabilidade para a vida. Temas como energia, produção, alimentos, 
transporte, entre outros, necessitam ser repensados em função da defesa do meio ambiente e 
justiça social. 
 O debate foi realizado no Auditório das Paulinas, no dia 24 de Agosto, e, teve como 
tema específico “Mudanças climáticas no mundo: desafios e urgências”. Contou com a 
participação de 40 pessoas.   
 A próxima noite de debate será no dia 14 setembro, 19h30, no mesmo local, com o 
tendo como tema “Mudanças climáticas na cidade de São Paulo: o que fazer?”. A assessoria 

será de Luciana Ferrara, arquiteta e urbanista, doutoranda da FAU-USP. 
Secretaria Nacional do SPM 

 
5ª Semana Social Brasileira debate a função do Estado em buscar pelo Bem Viver de todos 
 A organização de Semanas Sociais teve início em 1991 e elas já fazem parte da agenda 
de discussões e proposições das Pastorais Sociais do Brasil. O objetivo é lançar bases de 
reflexão na sociedade brasileira que possam sugerir novo projeto de Brasil.  
 A 5ª Semana Social tem como tema “A participação da sociedade no processo de 
democratização do Estado – Estado para que e para quem?” e retoma a discussão da 2ª 
Semana Social intitulada "Brasil: Alternativas e Protagonistas", agora tendo em perspectiva o 
Estado. O tema veio se mostrando oportuno com o movimento social empreendendo várias 
iniciativas na perspectiva de democratizar o Estado brasileiro: lutando contra o Estado 
autoritário, empenhando-se por um Estado que incorporasse as demandas populares, no 
processo Constituinte e, recentemente, participando do processo eleitoral pela constituição 
de um governo popular em que o Estado fosse subordinado à sociedade e, sobretudo, a 

serviço dos mais pobres. 
 As discussões versaram sobre a conjuntura brasileira, o papel da democracia e 
participação social no processo de construção de uma sociedade justa. As novas contribuições 
(fundamentações e adequações) ao instrumental metodológico do “BEM VIVER: CAMINHO 
PARA UMA NOVA SOCIEDADE COM NOVO ESTADO” vindas dos grupos de discussões constituídos 
na ocasião, foram sendo inseridas em benefício da produção de um novo e definitivo texto 
base, que servirá de subsídio iluminador e motivador para a efetivação da 5ª SSB pelos 
diversos grupos que se formarão no Brasil. 
      Uma das etapas do processo que conduzirá a 5ª SSB incluirá é a retomada e a 
celebração da contribuição das Semanas Sociais anteriores ao processo de construção de uma 
sociedade que deve alcançar e transformar 
todas as dimensões da vida social a partir do 
Estado, do sistema econômico e político e do 
Judiciário, com ampla participação popular. 
Foi consenso no Seminário que é preciso e 
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urgente aprofundar e educar o povo para a cultura da prática da democracia popular 
participativa, mediante o desenvolvimento de atividades no âmbito de grupos locais, 
paroquiais, diocesanos, regionais, municipais, estaduais e nacional. 
 Aprovada por unanimidade pelos bispos na 49ª Assembleia geral da CNBB, a 5ª Semana 

Social é um convite à sociedade brasileira para se colocar na perspectiva do cristianismo 
libertário inaugurado pelo primeiro bispo destas terras latino americanas, Bartolomeu de las 
Casas, no Chiapas, que questionou profundamente o Estado que se pretendia implantar em 
nosso continente. 
 Hoje, a luta pelo Estado que queremos se inspira nos indígenas, sistematizado no ideal 
de uma sociedade do Bem Viver (qualidade de vida). Em conformidade com o que Jesus 
afirma: "Eu vim ao mundo para que todas as pessoas tenham vida, e vida em plenitude" (cf. Jo 
10, 10), a 5º Semana Social Brasileira quer ser uma ocasião oportuna para repensarmos o 
Estado que temos e o Estado que queremos, considerando o Bem Viver como um critério 
espiritual e social. 
 O Seminário de preparação da 5ª Semana Social Brasileira - SSB foi realizado em 
Brasília e contou com a participação de mais de 100 representantes de Organismos e Pastorais 
Sociais, Organizações e Movimentos Sociais de todos os recantos do Brasil. 

Pe. Antonio Garcia Peres - SPM 
Pe. Nelito Dornelas - Articulador da 5ª Semana Social Brasileira  

 
Pastorais Sociais Promovem Encontros em Brasília-DF 

 
 Coordenadores e assessorias das Pastorais Sociais, dos Organismos, Regionais, Fóruns, 
Regionais e a Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz 
reuniram-se para estudar, dinamizar e adequar a sua missão na atualidade, à luz das novas 
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE), aprovadas em maio/2011 
durante a 49ª Assembleia Geral da CNBB,  em Aparecida-SP.  
        As novas DGAE orientarão, até 2015, o desenvolvimento das atividades da Igreja e a 
inserção do conjunto de suas Pastorais, com seu respectivo carisma e mística, nas realidades 
sociais e religiosas onde atuam. Elas impulsionarão os projetos de cunho missionário e 
pastoral da Igreja, em conformidade com as ações de Jesus Cristo „Caminho, Verdade e Vida‟.  
 Com isso, pretende-se atender ao clamor de muitas pessoas esquecidas em vastos 
rincões do Brasil cujo desejo é o de poder participar de atividades que as capacitem a assumir 
o mandato de Jesus Cristo.  

 As DGAE sugerem que nenhuma 
Pastoral ou movimento eclesial deverá ficar 
de fora do processo que imprimirão em favor 
da missão da Igreja, para que ao evangelizar, 
efetivamente converta, congregue e 
transforme a vida das pessoas e da 
sociedade. Elas sinalizam que o rosto 
amoroso de Deus está,  sobretudo, espelhado 
na fé atenta, simples, mas comprometida e 
solidária das comunidades eclesiais que não 
abrem mão de reivindicar respeito à dignidade  das pessoas empobrecidas e excluídas. 
      O novo assessor da Comissão, Pe. Ari destacou que o foco do encontro foi “dialogar e 
avaliar como as Pastorais Sociais poderão trabalhar para que as novas DGAE possam cumprir 
seu papel no período de quatro anos”. Segundo ele, o Encontro, realizado entre os dias 8 e 9 
de Agosto - 2011, foi marcado por esse estudo que “visa estreitar os laços do novo documento 
com a missão das Pastorais Sociais”. 

Pe. Antonio Garcia Peres - SPM 
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CNBB promove debate sobre a Reforma Política 
  
 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promoveu um debate sobre a Reforma 
Política com o senador Antônio Carlos Valadares e os deputados federais Henrique Fontana e 

Ronaldo Caiado. “Nosso objetivo é provocar o debate e fazer com que os parlamentares 
saibam que a Igreja está acompanhando de perto as discussões da Reforma Política”, explicou 
Pe. José Ernanne Pinheiro, um dos assessores da Comissão da Reforma Política da CNBB. 
 Tanto o Senado quanto a Câmara possuem uma Comissão sobre a Reforma Política, 
além de uma Frente Parlamentar, com Participação Popular. Segundo Pe. Ernanne, o que se 
percebe, é que ninguém tem clareza ainda do que vai ser a Reforma Política. “Por isso 
escolhemos para o debate o tema „Reforma Política – para quê!”, concluiu. 
 O debate ocorreu no auditório do Centro Cultural de Brasília, em 10 de Agosto de 2011, 

e, foi coordenado por Dom Joaquim Mol 
Guimarães, presidente da Comissão nomeada 
pela CNBB para acompanhar a Reforma Política, 
em discussão no Congresso Nacional.  
 Participaram também a Presidência da 
CNBB, lideranças das Pastorais e Movimentos 
Sociais, bispos do Conselho Episcopal Pastoral 
da CNBB e bispos recém-nomeados. Os 
debatedores foram a cientista política, Lúcia 
Avelar, e o jurista Marcello Lavanère Machado, 

ambos membros da Comissão Brasileira Justiça 
e Paz. 

Pe. Antonio Garcia Peres - SPM 

 
II Seminário Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo 

             
           O II Seminário procurou estudar e compreender o panorama do tráfico de pessoas e 
trabalho escravo, verificar e avaliar ações já desenvolvidas, fortalecer e estabelecer novas 
intervenções sócio-pastorais para o enfrentamento do tráfico de pessoas e trabalho escravo. 
Durante as discussões foram apresentadas propostas para o II Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Brasil, em fase de elaboração. O Plano deverá 
contribuir para que a dignidade humana seja efetivamente contemplada por políticas públicas 
e para que todas as pessoas possam exercer a cidadania. 
            Foi problematizada a questão do tráfico de pessoas em âmbito nacional e 
internacional, trazendo importantes informações sobre a CPI do Tráfico de Pessoas, ora em 

andamento no Congresso Nacional. 
              Também se enfatizou a importância do papel da sociedade civil na avaliação do I 
Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e relatou-se como está sendo 
implementada a elaboração do II Plano, informando que o Grupo de Trabalho Interministerial, 
estabeleceu várias modalidades de participação como, consulta virtual no site do Ministério 
da Justiça e a realização de Plenárias Livres em diferentes regiões do país para que as 
especificidades e demandas de cada localidade ou região sejam incorporadas ao Plano.  
            Sugeriu-se que as Pastorais e demais entidades presentes realizassem plenárias nos 
estados e que esse seminário também se configurasse como plenária livre para apresentação 
de sugestões e propostas ao II PNETP. Ademais, 
ressaltou-se a importância de serem enviados à 
Coordenação Nacional relatórios e informações da 
sociedade civil, uma vez que estes são indicativos 
reais do que ocorre pelo país, e, permitem às 
instâncias federais dirigir-se aos governos estaduais 
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propondo-lhes a implementação de aprimoramentos e de ampliação de serviços. 
             O Pe. Elio Gasda apresentou o tema “Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo: lugar 
teológico, clamor ético, missão da Igreja”. Pe. Élio situou a questão do Trabalho Escravo e do 
Tráfico de Pessoas a partir de três eixos: a) as origens teológicas do problema em questão: as 

estruturas de pecado e a idolatria; b) as origens da ética cristã: o clamor das vítimas do 
pecado do mundo; c) os aspectos fundamentais da missão da Igreja em relação a este 
problema. Por fim, Pe. Ermanno Allegri, da Agência Adital  apresentou a “Nossa relação com 
as Mídias: como incentivar o papel político e pedagógico no combate ao tráfico de pessoas”. 
           O Seminário foi promovido pelo Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas e Trabalho Escravo, do Setor Pastoral da Mobilidade Humana, em Agosto de 2011, e, 
contou com a colaboração do Ministério da Justiça do Brasil e da Cáritas dos Estados Unidos.  
 
                   Pe. Antonio Garcia Peres - SPM 

 
Escravos são encontrados em fazenda de dono de TV na Bahia 

  
 Fiscais do governo federal flagraram 22 trabalhadores em condições análogas à de 
escravo na fazendo Rural Verde, no município de Sítio do Mato, Bahia. Segundo a equipe 
responsável pela operação, a fazenda pertence a Sílvio Roberto Coelho – proprietário da TV 

Aratu, filiada ao SBT, e irmão de Nilo Coelho, ex-governador da Bahia. 
 De acordo com Inês Almeida - coordenadora da operação e auditora fiscal do Ministério 
do Trabalho e Emprego -, 17 pessoas atuavam na derrubada de árvores e produção de 
mourões e outros cinco erguiam cercas para a fazenda de gado. A maior parte se encontrava 
na área desde maio, sem salário regular e recebiam produtos alimentícios que eram 
descontados da remuneração, chegando a uma dívida de R$ 80 mil reais: “A situação era de 
servidão por dívida”, explicou Inês. Os auditores fiscais constataram que o local do banho era 
um tanque de água suja que os trabalhadores dividiam com o gado – que bebia neste mesmo 
tanque; toras de madeira eram usadas para montar as camas nos barracos de lona que 
serviam de alojamento. 
 A fazenda recusou-se a pagar os trabalhadores e a reconhecer o vínculo empregatício, 
afirmando que não eram seus empregados e sim do empreiteiro contratado para o serviço. O 
“gato” (contratador de mão-de-obra a serviço do fazendeiro) teria fugido.  
 O proprietário informou, por telefone, não haver problemas na propriedade que possui 
há 35 anos. Disse ainda que não “teve nada” de trabalho escravo e que os 22 empregados da 
fazenda são registrados. O presidente da filiada ao SBT informou que “às vezes tem um 
cerqueiro que faz serviço por empreitada”. De acordo com a fiscalização, o gerente informou 
que a Rural Verde conta com aproximadamente 400 quilômetros de cerca construída. Quando 

questionado mais uma vez sobre a fiscalização, mandou a reportagem “para o inferno” e 
desligou o telefone.  
              (Colaborou Bianca Pyl, da Repórter Brasil. 31/08/2011) 
 

Números sobre trabalho escravo no país apontam para problemas como desigualdade 
social e nível de escolaridade 

Em média, 3,3 mil escravos são libertados por ano, o que equivale a 282 por mês ou nove por dia 

 
 O Ministério Público do Trabalho (MPT) calcula que cerca de 20 mil trabalhadores vivem 
em condições de escravidão no país, entretanto, a realidade se mostra pior. Entre os anos de 
2000 e 2010, quase 40 mil vítimas foram resgatadas e, cada vez mais, a fiscalização vem se 
deparando com esse tipo de problema.  Os estados campeões de irregularidades são Pará e 
Minas Gerais, que tiveram 559 e 511 trabalhadores resgatados em condições de escravidão no 
ano passado, respectivamente.  Destaca-se ainda Goiás (343), Santa Catarina (253), Mato 

Grosso (122), Paraná (120) e Maranhão (119). 

http://www.aratuonline.net/aempresa.html
http://www.aratuonline.net/aempresa.html
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 Quanto mais elevado o nível de pobreza e menor o de educação, maiores são os 
problemas.  No Distrito Federal, ainda não há registros de tirados da escravidão.  Na capital, 
o problema é outro.  Brasília faz parte da rota do aliciamento de trabalhadores.  No Brasil, 
um dos maiores desafios a serem enfrentados ainda é o transporte irregular de trabalhadores. 

A informação é do Correio Braziliense, 28-08-2011 
 

Países do Mercosul pedem à Corte Interamericana direitos para crianças migrantes 
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai solicitaram à Corte Interamericana de Direitos Humanos maior 
regulamentação para crianças migrantes 

 

 A problemática que afeta 25 milhões de latino-americanos fez com que, pela primeira 
vez, os países do Mercosul apresentassem uma posição unitária junto ao sistema 
interamericano de direitos humanos. Na última semana os quatro países do Mercosul 
solicitaram à Corte Interamericana de Direitos Humanos uma maior regulação para crianças 
migrantes. A problemática centra-se nos menores de idade que são presos e ficam em 
dependências policiais  dos países de destino. Em conversa com o Página/12, o secretário 
executivo do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul, Victor 
Abramovich explicou a problemática que afeta milhões de latino-americanos que vivem 
majoritariamente nos Estados Unidos e no Canadá. 
 “Não há um número exato de quantos são crianças, mas é uma parte razoável dos 
migrantes. Vão para se reagrupar com seus pais nos países de destino, ou para tentar 
melhores condições econômicas, sociais ou para escapar de situações violentas”. 
  
Isso se aplicaria ao conceito de refugiados? 
Em alguns casos enquadram-se no conceito porque são casos de perseguição.  
 
Não é o caso dos quatro países do Mercosul? 
Não, mas em alguns casos poderiam enquadrar. Quando pensamos nas crianças que se 

deslocam em razão de temas como a violência na Colômbia. Mas o que há são fluxos mistos, 
porque são migrações, sobretudo, econômicas que podem estar ou não ligadas à perseguição 
política e a outros temas da violência, como crime organizado ou outros tipos de violência 
que impedem o acesso ao atendimento de necessidades econômicas ou sociais. 
 
Esta representação se circunscreve aos quatro países do Mercosul ou de toda a região? 
A Corte fixa uma interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos que se aplica 
para quase todos os países latino-americanos e Caribe. Mas, o debate prévio que acontece e 
que se coloca junto à Opinião Consultiva é sobre como deveriam ser as políticas públicas 
migratórias para respeitar padrões básicos dos Direitos Humanos. É uma iniciativa com 
componente político, de fixar posição do Mercosul frente aos demais países do continente 
para que aconteça um debate global. 
 
Houve casos como o da criança boliviana que a polícia migratória da Espanha prendeu em 
2009 em uma dependência do aeroporto de Barajas. O que se pode fazer num caso 
desses? 
Uma primeira questão é a posição dos países do Mercosul de não aceitar qualquer forma de 
criminalização perante situações de irregularidade migratória. A segunda questão importante 

é a necessidade de incorporar nos procedimentos migratórios um enfoque diferenciado que 
leve em conta as situações de crianças que migram sozinhas. Em muitos países, tanto a 
legislação como as políticas públicas autorizam que se prendam crianças por motivos 
migratórios. Seja porque entram sem permissão do país ou porque as licenças para 
permanecerem tenham expirado. A prisão de crianças é feita como medida cautelar para 
tornar efetiva a ordem de expulsão. Há muitas crianças que são privadas da liberdade por 
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motivos migratórios em prisões comuns, muitas vezes em delegacias e em lugares como 
postos migratórios, como num regime penitenciário. 
 
Além da iniciativa do Mercosul em apresentar esse tema, em que medida está presente 

nas agendas dos estados? 
É um tema importante a nível regional e global. Os países da América Latina têm um forte 
debate com os Estados Unidos e o Canadá em função de sua política migratória e, em 
particular, pelo endurecimento de alguns estados, como a legislação do Arizona. A CI se 
pronunciou sobre aprovar uma Opinião Consultiva acerca dos direitos migratórios trabalhistas 
do México. Também sobre as obrigações de informar sobre o direito de contar com assistência 
consular dos migrantes quando são sujeitos a processos penais. 
 
O especialista espanhol Javier De Luca definiu a União Européia como “um espaço 
decadente” que não garante os direitos dos refugiados da Líbia e Síria que desembarcam 
em Malta e Lampedusa. 
Enquanto os países do Mercosul estão avançando para um maior reconhecimento do direito 
aos migrantes, maior abertura de suas fronteiras e ajustes da legislação migratória, a União 
Européia de um lado, e os Estados Unidos de outro, apresentam cada vez mais, políticas 
restritivas, por isso se trata de um debate político. 

A reportagem é do Página/12, 28-08-2011. A tradução é do Cepat. 

http://www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=43132
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Pertencentes do povo tuaregue, banda Tinariwen faz show com 
diferentes ritmos que refletem cotidiano nômade 

 

 O grupo Tinariwen – composto por pessoas do povo tuaregue, o qual há milênios vive nos recantos 

áridos do Mali, Líbia e Argélia, norte da África - se apresentou em São Paulo, no mês de Agosto. O grupo 

musical surgiu a 30 anos, quando o povo tuaregue ainda sofria as consequências da seca de 1973 e obrigou os 

integrantes da banda a abandonar a pecuária e a migrar para os grandes centros urbanos. O conjunto foi se 

formando à volta de fogueiras, sem luz elétrica. As letras falam da vida nômade e dos exílios para despertar 

a consciência diante dos problemas e o despertar político de um povo. 

 Os ritmos hipnóticos das guitarras e do tambor soam como mantras que expressam a nostalgia de 

quem vive permanentemente em estado de exílio. No deserto onde vivem, falta água, comida, hospitais, tudo. 

Como disse um de seus integrantes, Eyadou ag Leche, “Nosso povo sempre é o primeiro a sofrer as alterações 
climáticas, com o aumento do calor e da população”.  
  A língua tamasheq, apesar de ser compreendida por pouquíssimas pessoas no mundo, existe há cerca 

de 3 mil anos e é passada de “coração para coração”, “falamos através da poesia”. O integrante mais antigo da 

banda, Eyadou, afirma: “nossa música é uma arma contra a falta de esperança”. Alguns integrantes do grupo 

preferem não sair para as turnês mundiais, preferindo permanecer no deserto. O grupo é marcado pela 

simplicidade e informalidade, e não costuma fazer muitos ensaios. Num show, um deles começa cantando,  

logo entram outros num coro de vozes, seguido das percussões do deserto, num balanço repetitivo, como o 

balanço do camelo, embalando quem ouve essa mistura de ritmos. 

 Na década de 1990, é lançado o disco “Tassili”, coincidindo com as revoltas dos tuaregues. Em suas 

letras, o clamor dos nômades é expresso, como forma de fazer política. Abaixo, um trecho da música Assouf, 

termo que pode significar tanto “saudade” como “solidão”. 
 

Nakid Mahedjak ya Assouf Erhlalan  
O que posso fazer com esta saudade eterna? 

Ihanimanin Doulhin Erakhan  
Que habita minha alma e meu coração em chamas 

Kik Imidiwan Indek Issanan  
Meus amigos, quem pode saber 
Awa Issasmadhen Oulh Erakhan  

O que pode esfriar um coração que arde? 
Athassan Adounia Nassadhan Itran 

O mundo dorme e eu a contar as estrelas 
                 Secretaria Nacional -  SPM 

Espaço da Arte 


