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1. Apresentação

A questão de que tipo de cidade queremos não pode ser divorciada do

tipo de laços sociais, relação com a natureza, estilos de vida, tecnologias

e valores estéticos que desejamos.

David Harvey, 2012.

O Informe “Ampliando Redes de Cidades Solidárias”, iniciativa da Rede Sem

Fronteiras (RSF), com apoio do Comité Catholique Contre la Faim Et Pour Le

Développement (CCFD) - Terre Solidaire, traz um panorama comparativo de três

modelos de boas práticas em políticas de integração local das pessoas migrantes e

refugiadas.

Interculturalidade, Transversalidade, Sustentabilidade e Protagonismo Migrante

(Participação Social) foram os eixos transversais da pesquisa realizada entre os meses

de outubro de 2021 e abril de 2022, a qual buscou aprofundar o conhecimento sobre

práticas direcionadas para a viabilização do acesso universal aos direitos. A defesa de

políticas locais de integração das pessoas migrantes e refugiadas envolvendo alianças

entre autoridades locais e sociedade civil faz parte dos princípios fundacionais da RSF.

Desde 2008, quando aconteceu o Segundo Fórum de Autoridades Locais, no

âmbito do Fórum Social Mundial de Migrações em Madrid, Espanha, e, desde então, a

RSF passou a levar esse tema para debate junto aos movimentos sociais

latino-americanos, em especial nas Cúpulas Sociais do Mercosul – Mercado Comum do

Sul.

Um ponto importante desse processo ocorreu em 2013, em São Paulo, com o

início da implementação da primeira política municipal de migração do continente, que

foi institucionalizada no ano de 2016 por meio da Lei Municipal nº 16.478/2016,

sancionada pelo prefeito Fernando Haddad, durante o evento de abertura do VII Fórum

Social Mundial de Migrações, realizado na Universidade Zumbi dos Palmares, sob

coordenação da RSF.

Em 2015 a Rede Sem Fronteiras aderiu à Organização Por Uma Cidadania

Universal – O.C.U, uma iniciativa que envolve redes europeias, africanas, asiáticas e

latino-americanas, que defende a livre circulação de pessoas. Além disso, fomenta um

modelo alternativo de governança migratória com protagonismo dos governos locais e

sociedade civil, pautado no direito a uma cidadania universal.

A partir dessa iniciativa internacional, a RSF vem participando e promovendo

atividades de pesquisas e trocas de aprendizados, além de fortalecer os vínculos entre

a diversidade de atores nos territórios.
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É importante entender o território na perspectiva apresentada por David

Harvey1 que afirma que o direito à cidade está vinculado ao direito de mudar a si

mesmo a partir da mudança da cidade, ultrapassando interesses e desejos individuais.

A (re)construção da cidade com garantias de acesso a direitos humanos,

independentemente de seu local de origem, perpassa por uma administração

democrática e, acima de tudo, pelo poder coletivo em direção à mudança. A luta para

que cidades universais sejam conquistadas deve ser global, fortalecendo, integrando e

direcionando as ações da sociedade civil e do poder público local, assim como todas as

pessoas que nelas habitam, para esse objetivo comum. A inspiração para a revolução

urbana vem do filósofo marxista e sociólogo francês Henri Lefebvre, e a RSF entende

que essa revolução perpassa a pluralidade intercultural.

Por fim, também é importante ressaltar que este conceito dialoga

estreitamente com os princípios da Aliança Migração, uma dinâmica entre

organizações da sociedade civil e autoridades locais de diferentes regiões do mundo.

Lançada em 2019 pela Associação Nacional das Cidades e Territórios Acolhedores da

França - ANVITA e a O.C.U, a iniciativa defende, com base em experiências concretas, a

implementação de políticas alternativas de acolhida digna, do nível local ao global.

Nos últimos dois anos, os membros da Aliança Migração vêm trabalhando para

identificar boas práticas tanto na América Latina como na Europa, sendo nesse

contexto que ocorreu a seleção das cidades de San Fernando del Valle de Catamarca,

na Argentina, e Cuiabá e Recife, ambas no Brasil, para integrarem o Informe da Rede

Sem Fronteiras.

2. Método de Trabalho

A pesquisa para elaborar esse Informe da Rede Sem Fronteiras foi desenvolvida

no período de novembro/2021 a abril/2022, totalizando 6 meses de duração, e contou

com três etapas de levantamento de dados e obtenção de informações que

possibilitaram a leitura estratégica de cada cidade, assim como a análise integrada dos

três territórios estudados.

Inicialmente, na primeira etapa, foram realizadas pesquisas documentais e

revisão bibliográfica, mapeando o contexto político, econômico, histórico e

sociocultural das três cidades escolhidas, bem como seus processos migratórios

contemporâneos. Nesse momento, foram identificadas as estruturas da administração

pública e os órgãos implicados na consolidação e institucionalização de políticas

migratórias locais, também foram mapeadas organizações da sociedade civil, grupos de

1 HARVEY, David. O Direito à Cidade. Lutas Sociais, São Paulo, n.29, p.73-89, jul./dez. 2012.
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estudos e academia, coletivos e lideranças que atuam na defesa dos direitos humanos

das pessoas migrantes e refugiadas em cada território.

A segunda etapa consistiu na realização de entrevistas em profundidade. Para

tanto, foram elaborados roteiros de entrevistas semiestruturadas considerando as

particularidades e características de cada cidade estudada. Ao todo, 14 entrevistas

foram realizadas, sobretudo de maneira virtual, entre representantes do poder público,

da sociedade civil e lideranças migrantes.

Com base nos dados e informações obtidas nessas duas primeiras etapas, foi

iniciada a terceira que consistiu na consolidação e, posteriormente, em nova pesquisa

documental em busca de insumos para complementar a leitura estratégica e

aprofundar a análise integrada com base nos quatro princípios que nortearam o

estudo.

Além de coletar e operacionalizar informações e dados para a produção do

presente Informe, a realização das entrevistas e pesquisas documentais tiveram como

objetivo a preparação para uma segunda fase desse projeto: a concretização de uma

reunião virtual de trabalho com representantes chaves do poder público, organizações

da sociedade civil e lideranças migrantes, estimulando o debate e a reflexão conjunta

entre as três cidades.

É importante mencionar que, como parte do processo de diálogo e

alinhamento aos trabalhos já desempenhados nas cidades europeias que compuseram

a experiência piloto do projeto de referência da Aliança Migração, foram realizadas no

período do estudo, para troca de informações e experiências metodológicas, duas

reuniões entre a as equipes da RSF e da O.C.U.

Durante todo o estudo houve o acompanhamento técnico que ocorreu de

maneira sistemática e periódica por meio de reuniões semanais entre representante da

Secretaria Técnica da RSF e a equipe de voluntárias, o que possibilitou o

acompanhamento do estágio e avanços das ações nos três diferentes territórios e, por

vezes, o redirecionamento das estratégias para conclusão das atividades, conforme o

calendário estipulado no início do projeto.

Por fim, cabe mencionar que o projeto também conta com a estrutura de uma

Metodologia Participativa, valorizando a construção coletiva de conhecimento entre os

diferentes atores dos territórios, mantendo sempre, para isso, seu rigor científico. A

elaboração do presente texto possui, além da pesquisa realizada pelas voluntárias, a

revisão textual e conceitual da equipe técnica da RSF e contribuições de todos os

envolvidos no processo. Todas as ações foram realizadas estabelecendo o diálogo e

fortalecendo as redes entre o que se denominou “cidades solidárias”, a fim de que

sejam conjugados o conhecimento científico e a experiência prática de cada município.
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3. San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina

San Fernando del Valle de Catamarca (SFVC), capital da província argentina de

Catamarca, foi fundada em 5 de julho de 1683. Situado às margens do Rio del Valle e

perto das Serras de Ambato e Ancasti, fica a mais de 1000 km da capital argentina,

Buenos Aires. A província de Catamarca, localizada no noroeste do país, faz fronteira

com as províncias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba e La Rioja, e com a

República do Chile. A fronteira entre os dois países é formada pela Cordilheira dos

Andes, o que confere ao lugar características geográficas únicas. A paisagem

montanhosa e a área de terras férteis têm orientado as atividades econômicas para a

produção agrícola.

A região, colonizada pelos espanhóis em meados do século XVII, era até então

habitada pela população nativa, o que significa dizer que, como em qualquer outro

território latino-americano, San Fernando del Valle de Catamarca tem sua própria

história, com uma identidade cultural anterior à que foi oficializada após a colonização

espanhola. 

O processo que culminou com a fundação da cidade é um tema importante do

período colonial em Catamarca, já que sua fundação esteve diretamente ligada ao

movimento de apropriação das terras dos povos nativos pelos espanhóis2. É

importante mencionar que San Fernando del Valle de Catamarca foi a última cidade

fundada na prefeitura de Tucumán, erigida em 1683, após tentativas fracassadas de

fundá-la no oeste da região devido à resistência tenaz dos povos indígenas3.

De acordo com o último censo populacional, realizado no ano de 2010, a cidade

de San Fernando del Valle de Catamarca totalizava 159.139 mil habitantes, o que

representa 43% de toda Província de Catamarca. Dos quase 160 mil habitantes do

município, estima-se que 3% são migrantes, pouco mais de 4.700 pessoas de diferentes

nacionalidades, expressando uma grande diversidade cultural.

Atualmente, a cidade é um centro turístico por excelência, sendo sua

arquitetura colonial um de seus atrativos, tais como suas catedrais, igrejas e museus.

Além disso, SFVC serve de ligação a muitos pontos turísticos regionais, principalmente

paisagens naturais montanhosas e balneários naturais com águas cristalinas, a exemplo

3 DE LA ORDEN,  Gabriela. In: Folia Histórica del Nordeste. Instituto de Investigaciones Geohistóricas-
Conicet; Instituto de Historia-Facultad de Humanidades-UNNE, 2020. Disponível em:
<https://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/article/view/4165/4027> acesso em 30 mar 2022.

2 VARELA, Norha Alicia Trettel de, MORENO Alicia del Carmen, OVIEDO Marcelo Ariel Gershani. LA
CIUDAD Y SU FUNDADOR San Fernando del Valle de Catamarca: La historia de una ciudad que nació con
historia. Ediciones Mucicipales. Municipalidade de Catamarca, 2007. 
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da vila turística Las Juntas. Ainda, é um importante centro religioso, com destaque para

um dos seus principais eventos que é a peregrinação na qual centenas de peregrinos

chegam a San Fernando del Valle de Catamarca para visitar a Igreja da Virgen del Valle

(1694), onde se encontra a venerada imagem de Nossa Senhora do Vale.

3.1. Características da migração 

Apesar de seu isolamento dos centros administrativos da Argentina, como

Buenos Aires, a cidade de San Fernando del Valle de Catamarca, principalmente devido

a sua geografia, sempre foi receptora de grupos migratórios de cidades e vilas

vizinhas4, assim como de pessoas de outros continentes.

Os perfis migratórios presentes no município de SFVC não diferem muito

daqueles encontrados no contexto nacional argentino5. Entre o século XIX e o início do

século XX, a cidade foi marcada por migrações europeias, principalmente de origem

italiana, espanhola e francesa; além das migrações do continente asiático, de países

como o Líbano, Israel e Síria.

Após a primeira metade do século XX, foram as migrações orientais,

especialmente as japonesas, que se destacaram entre esses fluxos migratórios.

Finalmente, desde o final do século XX e início do século XXI, a presença da migração

latino-americana foi reforçada, especialmente em termos de fluxos dos países mais

próximos, como o Peru, a Bolívia e a Colômbia.

Hoje, mais de 30 nacionalidades diferentes vivem em San Fernando del Valle de

Catamarca, como resultado de duas grandes correntes migratórias: a primeira, a mais

antiga, da qual descende a maioria dos habitantes da cidade, e a mais recente, a

corrente migratória principalmente latino-americana.

3.2. Legislações Migratórias e Estruturas de Participação e Garantia de Direitos

A atual Lei Nacional de Migração da Argentina, nº. 25.871, foi promulgada em

17 de dezembro de 2003 e regulamentada sete anos mais tarde pelo Decreto nº.

616/2010. A alteração da antiga lei de migração, também conhecida como a "Lei

Videla", deu ao país um exemplo de política de migração orientada pelos direitos

humanos, tanto no âmbito regional como globalmente. É importante observar que a

5 Uma peculiaridade da cidade de San Fernando del Valle de Catamarca é a comunidade Amish, um
grupo religioso cristão anabaptista dos Estados Unidos e Canadá. Os habitantes das zonas rurais, longe
da cidade, preservam os seus próprios valores e formas de educar os seus filhos. Um dos seus costumes
está relacionado com a restrição do uso de dispositivos electrónicos. Este auto-isolamento torna difícil o
acesso e a recolha de dados sobre este grupo de migrantes.

4 Ibidem.
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Lei nº 25.871 determina que os migrantes têm garantidos todos os direitos sociais,

culturais e econômicos; independentemente de seu status de residência regular ou

irregular.

Contudo, mesmo sendo considerada uma lei de vanguarda no momento de sua

criação, coletivos migrantes destacam a falta de uma perspectiva de gênero,

principalmente em relação à população Lésbicas, Gays, Transgêneros, Travestis,

Queers, Intersexuais, Assexuais e outras variações da sexualidade (LGBTQIA+).   

As políticas de migração muitas vezes ignoram a dimensão de gênero,

evitando situações de vulnerabilidade que afetam muitos migrantes ou

vitimizando-os de tal forma que impedem seu reconhecimento como

atores sociais. (...) Quando falamos de empoderamento de gênero,

estamos falando de algo mais do que abrir o acesso à tomada de

decisões; Deve incluir também os processos que levam as pessoas a

perceberem-se como tendo a capacidade e o direito de ocupar esse

espaço decisório ou, no nosso caso, ter consciência do que lhes

corresponde6.

Estrutura da administração pública, órgãos implicados na temática: Aspecto Nacional

Em nível nacional, o Ministério do Interior é responsável pelas questões

migratórias e tem um órgão descentralizado específico chamado Direção Nacional de

Migração (DNM), criado em 1949 durante o governo de Juan Domingo Perón. Ligada ao

DNM está também a Comissão Nacional para Refugiados (CONARE), um órgão

encarregado de organizar, controlar, orientar e disseminar dados e informações sobre a

situação da população refugiada.

Além do CONARE, o DNM mantém as Delegações de Migração em sua

estrutura. Em setembro de 2021, o Governador Raúl Jalil anunciou a abertura de uma

unidade em Catamarca, o que é essencial para facilitar a regularização migratória.

Atualmente, os migrantes devem viajar para a província de La Rioja, localizada a mais

de 150 km de San Fernando del Valle de Catamarca, o que representa um gasto

considerável em vista de sua já vulnerável situação social. Em alguns casos,

dependendo da proximidade de cada município, os migrantes viajaram para outras

províncias para regularizar seus procedimentos. A presença dessa agência nacional

permite controlar a situação migratória e, também, as condições sociais dos migrantes,

6 COHEN & MERA (2005) apud ESPERÓN; DANTUR & CARNERO (2012). In: Migración, Género y
Derechos. V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, Montevidéu, Uruguai, 2012.
Disponível em:
https://mininterior.gob.ar/asuntospoliticos/pdf_/seminario-migracion-genero-derechos.pdf
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coordenando com outras agências municipais e provinciais a garantia de seus direitos,

evitando situações de tráfico de pessoas e exploração do trabalho.

O Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social da Nação também trata

de questões migratórias, através da Subsecretaria de Articulação Territorial e da

Diretoria de Assuntos Internacionais. Neste sentido, em março de 2021, foi lançado o

Manual para o Orientador em Questões do Migrante, utilizado como base para a

formação de agentes que trabalham nas Agências Territoriais e Escritórios Municipais

de Emprego. O documento que teve o objetivo de instrumentalizar os profissionais na

identificação, intervenção e reorientação para outras instâncias, tais como situações de

tráfico de pessoas, trabalho forçado e trabalho infantil.  

Nos casos em que não é possível regularizar sua situação migratória em um

primeiro momento, recomenda-se a entrada novamente no país por vias regulares. No

entanto, os funcionários públicos são orientados a trabalharem a favor da

regularização. Por fim, é importante ressaltar que a Lei Argentina de Migração

determina que mesmo as pessoas migrantes ainda não possuam residência devem ter

garantidos todos os direitos sociais, culturais e econômicos.

Identificação dos processos consolidados/em construção de institucionalização de

políticas locais

Em primeiro lugar, é necessário ressaltar que a estrutura do Estado argentino

não oferece muita autonomia para a criação de leis que respondam a demandas

específicas em nível local, o que significa que, em matéria legislativa, a cidade de San

Fernando del Valle de Catamarca segue a Lei Nacional de Migração. 

No entanto, em termos de consolidação das estruturas institucionais locais, em

2020 a cidade criou, através de uma ordenanza municipal7, o Conselho Municipal de

Imigração (CMI). Este é um dos principais marcos do governo local de San Fernando del

Valle de Catamarca, demonstrando sua preocupação e compromisso com as instâncias

que promovem a participação e a inclusão da população migrante nos espaços

políticos e sociais.

Em termos de ações governamentais destinadas à população migrante, o

município reúne programas nacionais de assistência à renda e à moradia, como o

Programa de Auxílio Infantil Universal (AUH), que garante pagamentos mensais às

famílias com crianças e adolescentes até a idade de dezoito anos, ou no caso de

deficiência ou incapacidade, sem limite de idade. Além disso, os migrantes podem ter

acesso a uma Casa Hogar ou Casa Niñez, um programa habitacional que oferece

7Ordenanza Municipal, é um ato normativo por meio do qual se expressa o Conselho Deliberativo sobre
temas de interesse geral e permanente para a população. Representa a Norma de maior hierarquia
emitida pelo Conselho.
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assistência social do governo argentino a toda a população, independentemente de sua

nacionalidade.

Quanto à regularização da migração, o procedimento atualmente pode ser feito

virtualmente. Se na primeira apresentação tudo estiver de acordo, a residência

precária é concedida e uma senha para uma segunda etapa, desta vez pessoalmente, a

fim de registrar as impressões digitais e finalizar o processo. O órgão responsável pela

regularização da imigração é o DNM e o CMI fornece o espaço físico para as

abordagens territoriais de aconselhamento da Delegação de Migração de La Rioja.

Conselho Municipal do Imigrante (CMI)

Apesar das características sociais e demográficas apresentadas, a agenda

migratória só tomou forma na agenda pública da cidade nos últimos anos. Em

setembro de 2020, por iniciativa da população migrante, representada por Ciro Daniel

Yndigoyen (Colectivo Peruano), a Conselheira Ivana Ibáñez apresentou o Conselho

Municipal do Imigrante (CMI), por meio da Portaria Municipal nº 7564/2020. Criado

durante a administração do Prefeito Gustavo Saadi e sob a responsabilidade da

Secretaria de Governo e Coordenação, o CMI opera no âmbito dos Conselhos

Multisetoriais, juntamente com o Conselho Municipal para Idosos e o Conselho

Municipal para Pessoas com Deficiência8.

Em outubro de 2020, durante o Fórum Social das Américas sobre Migrações

(FSAM), com sede no Uruguai e realizado de forma virtual, San Fernando del Valle de

Catamarca apresentou o recém-criado CMI. Desta forma, reforçou seu objetivo de ser

um espaço de consulta, apoio, aproximação e treinamento na proteção e defesa dos

direitos dos migrantes; promovendo e ampliando a participação social e o papel de

seus membros como sujeitos ativos no processo de construção de políticas públicas.

Nesta participação, foi promovido um diálogo horizontal entre comunidades migrantes,

autoridades locais e a Rede Sem Fronteiras (RSF).

Trabalhando por meio de uma abordagem interdisciplinar com vários

profissionais nas áreas de direito, migração e diversidade cultural, assistência social e

psicologia, o CMI visa garantir o acesso a direitos universais bem como assessorar a

população migrante a alcançá-los, fortalecendo, assim, sua atuação interinstitucional e

elaborando políticas que fomentem o desenvolvimento coletivo e a inserção da

população migrante na sociedade de forma integral. Entre suas funções e objetivos,

destacam-se:

 

i. Legitimar perante a sociedade a relevância da equidade do migrante

para o fortalecimento da democracia, através de políticas públicas que

8 Página virtual oficial do Município de Catamarca Capital, 2020
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contribuam para a superação das diversas formas de discriminação

contra os migrantes e assim promover as condições sociais adequadas

para a garantia de seus direitos. 

ii. Oferecer assessoramento, atenção, contenção e formação, diversidade

de forma gratuita a todos os migrantes que precisem do Conselho, assim

como oferecer oficinas abertas a escolas, instituições, bairros, centros

de saúde e questões sociais sobre temáticas relacionadas. 

iii. Oferecer assessoramento jurídico, orientar, informar e acompanhar as

alternativas que existem para enfrentar suas diversas problemáticas

judiciais e administrativas.

iv. Fortalecer a articulação interinstitucional no âmbito municipal,

provincial e nacional através do Conselho. 

v. Reforçar o desenvolvimento cidadão constante a nível social, laboral,

habitacional, educativo, esportivo e cultural. 

vi. Elaborar políticas que sejam promotoras do desenvolvimento coletivo

da cidade em movimento, priorizando os direitos, garantias e deveres de

todos os migrantes que residem no município.

Em relação aos serviços prestados pelo CMI, são oferecidos à população

migrante orientação sobre documentação e regularização migratória, acesso e auxílio

quanto a questão de informática, visto que a solicitação de documentos é realizada

majoritariamente de forma virtual.

A estrutura do Conselho é participativa, inclusiva e intercultural. É composto

por um conselho multissetorial, formado por representantes de comunidades

migrantes. O Conselho é administrado por representantes de migrantes, que são

eleitos por voto entre as comunidades que vivem na cidade. Na primeira eleição, com

um mandato ad honorem de um ano, Miguel Miyashiro (Japão) foi eleito Secretário

Executivo, Wilson Pescador Arbeláez (Colômbia) Secretário Executivo Adjunto, Víctor

Fleitas (Cuba) Secretário da Ata, e Mauro de Souza (Brasil) Secretário Adjunto da Ata.

Como ainda nem todas as nacionalidades estão representadas no CMI, está

sendo trabalhada a expansão de suas atividades e o perfil inclusivo do órgão.

Atualmente, a administração municipal está em contato direto com 12 nacionalidades

do CMI, e segue com ações de integração de duas migrações mais recentes na cidade,

da Venezuela e do Senegal. De todo modo, o Conselho representa um espaço de

integração, diálogo e apoio, nas palavras do imigrante cubano Víctor Fleitas.

O CMI é um símbolo de respeito e envia uma mensagem clara à

sociedade argentina: que somos cidadãos iguais, trabalhadores que

merecem respeito e dignidade, seres humanos que carregam raízes

culturais e históricas, como qualquer outra pessoa. Quando os
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imigrantes se sentem integrados, eles estão mais ansiosos para

permanecer neste país, sentem-se motivados e contribuem para a

melhoria do país.

Outro ponto a considerar é o fato de que a população migrante é atravessada

por questões de gênero, raça, classe e outros fatores de vulnerabilidade. O papel do

Conselho neste sentido é articular-se com os outros Conselhos Multissetoriais para

responder a estas demandas intersetoriais, o que significa agir além de uma

perspectiva de serviço de emergência para migrantes.

Adriana Fadel, então assessora do governo, completa por fim que o Conselho

também possui forte importância em relação à integração das duas correntes

migratórias anteriormente mencionadas. Para isso, atividades culturais são realizadas e

propostas pelos próprios migrantes, fomentando espaços de diálogo e relações

interculturais, além de apresentar a grande diversidade cultural presente na cidade.

Como coloca o Ministro de Segurança Gustavo Aguirre, é necessário apoiar

fundamentalmente todas as coletividades da província, assim como integrá-las e

aprender com a cultura de cada uma delas.

Censo Municipal Migrante

Embora não exista um banco de dados que permita o acesso a informações

detalhadas sobre migração na Argentina, é importante mencionar que o primeiro

Censo Municipal de Migrantes está sendo preparado, em coordenação futura com

outros municípios. Seu objetivo é fornecer informações sobre as condições de trabalho

e moradia dos migrantes em San Fernando del Valle de Catamarca, assim como mapear

o local onde eles moram. Como Adriana Fadel (ex-conselheira da Secretaria de

Governo e Coordenação) aponta: 

Estamos na tarefa de começar a escrever informações sobre migrações

em Catamarca. Há alguns anos, a questão da migração não estava na

agenda pública e é por isso que este conselho para migrantes no

município de San Fernando del Valle Catamarca é importante.

Voto migrante

É essencial registrar como conquista histórica o direito de voto dos migrantes

em San Fernando del Valle de Catamarca, o que significa que esta parcela da população

pode votar em nível municipal. Hoje, os migrantes estão pressionando para que esse

exercício de cidadania, o direito de voto, seja estendido ao nível provincial, tornando

possível a eleição de um representante para o governo.
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Feira de Coletividades

No primeiro ano de criação do CMI, foi realizada a "Feria de las Colectividades",

na qual foram apresentadas várias exposições sobre a gastronomia e a cultura das

coletividades migrantes e seus descendentes, que vivem em SFVC. Danças típicas e

pratos tradicionais de seus países foram apresentados em um dia de muita

participação. O evento foi acompanhado por autoridades municipais, provinciais e

nacionais.

Adriana Fadel comenta que o Conselho também desempenha um papel

importante na integração das comunidades migratórias. Para isso, são organizadas

atividades culturais propostas pelos migrantes, promovendo espaços de diálogo e

relações interculturais, além de tornar visível a grande diversidade cultural presente na

cidade.

Por sua vez, Gustavo Aguirre, ex-Secretário de Governo e Coordenação do

Município e atual Ministro de Segurança da província, afirma que é necessário apoiar

fundamentalmente todas as coletividades, assim como integrá-las e aprender com a

cultura de cada uma delas9.

Desafios

Entre os principais desafios enfrentados pelo CMI está o de garantir a

participação de todas as nacionalidades presentes em SFVC, bem como o de assegurar

que as autoridades governamentais continuem seu compromisso com os direitos dos

migrantes. Além disso, resguardar a continuidade do apoio financeiro para continuar

realizando aulas de dança e de idiomas, ações que permitiram a integração entre as

coletividades, assim como os eventos simbólicos e festivos culturais.

Atualmente, devido a casos de exploração de mão-de-obra e tráfico de pessoas,

principalmente nos setores agrícolas da região, existe uma proposta de criação de um

Conselho Provincial de Migrantes, já que estes casos não chegariam ao Conselho

Municipal, pois ultrapassam os limites geográficos de San Fernando del Valle de

Catamarca. Para eles, é necessário fortalecer os laços com organizações

governamentais e não governamentais, juntamente com as comunidades migrantes

em outros departamentos de Catamarca.

3.3. Considerações Relevantes

9 Apertura de sesiones del Consejo Municipal de Inmigrante. Trabaja en el asesoramiento legal, psicológico y de ayuda
social a los migrantes. Diario de Catamarca, publicado em 18/03/2022.

15



San Fernando del Valle de Catamarca vem, nos últimos anos, conquistando

diversos avanços em relação à prática de acolhida à população migrante que garanta

acesso aos direitos humanos. Especificamente, em relação aos quatro princípios que

nortearam este estudo, observa-se que eles são plenamente atendidos com as ações

desenvolvidas, especialmente aquelas organizadas e articuladas pelo CMI.

A Interculturalidade pode ser vista na organização e implementação de Feiras

de Coletividades, como aquelas organizadas pelo CMI. Também é possível mencionar

os espaços de diálogo e articulação das ações promovidas pelos migrantes.

O serviço interdisciplinar que envolve vários profissionais de diferentes

diretorias e secretarias municipais para garantir a recepção e o monitoramento da

população migrante mostra, por sua vez, práticas de Transversalidade e

Interseccionalidade. Em nível nacional, a Agência Territorial promove a inserção no

mercado de trabalho formal e outras ações para fortalecer a atuação integrada do CMI

e de outros municípios.

O princípio da Sustentabilidade foi observado no trabalho conjunto dos

conselheiros do Conselho Deliberativo da SFVC, para o estabelecimento de uma

Ordenanza Municipal que estabeleceu a criação do CMI. Tal iniciativa também

evidencia a articulação com uma Política Municipal para a população migrante,

demonstrando que estas instâncias de participação podem ser implementadas nas

esferas do poder local quando há vontade política, contando apenas com a legislação

nacional específica sobre o assunto. Além disso, esse princípio abarca o direito de voto

dos migrantes, um exercício que representa o poder de eleger seus representantes e a

inserção da população na vida política como sujeitos ativos, o que foi implantado no

município de San Fernando del Valle de Catamarca.

Por fim, o Protagonismo Migrante (participação social), é verificado na

participação ativa dos conselheiros migrantes e sua atuação interinstitucional na

elaboração de políticas públicas que fomentem o desenvolvimento coletivo e a busca

pela inserção da população migrante na sociedade de forma integral.
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4. Cuiabá, Mato Grosso, Brasil

Capital do estado do Mato Grosso, Cuiabá teve, em meados do século XVIII,

seu território ocupado por bandeirantes paulistas em busca de ouro e pedras

preciosas. A partir do século XIX, com a diminuição das atividades de extração de

minérios, a economia de toda a região passou por um período de decadência. Ainda

assim, para o governo português, diante das grandes tensões quanto às disputas por

terras com o império espanhol, se tratava de um local estratégico para a manutenção

da fronteira do território brasileiro.

Após a década de 1950, o governo brasileiro assumiu como estratégico o

povoamento e investimentos no interior do país. Dessa maneira, com a imensa oferta

de terras, todo o estado do Mato Grosso ganhou uma nova população composta por

migrantes nacionais que chegaram com o objetivo de trabalhar na produção

agropecuária, vindos dos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. De acordo

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cuiabá tem atualmente uma

população estimada de 600 mil habitantes, sendo que a economia do município gira

em torno dos setores de serviços e agroindústria - representada pelas atividades

diretas ou indiretas relacionadas ao agronegócio.

4.1. Características da migração

Sendo uma grande cidade, centro político e econômico de um estado que faz

fronteira com a Bolívia, a presença de migrantes, nacionais e não nacionais, não é uma

novidade no município. No que se refere às migrações internacionais, entre os anos de

2012 e 2014, a grande expressão do fluxo migratório em direção à cidade de Cuiabá foi

formada por migrantes haitianos. Também era possível encontrar a presença de

migrantes vindos da Bolívia e da Colômbia, ambos, porém, em menor expressão.

Diante da crise política, econômica e social amplificada pelas catástrofes

naturais que devastaram o Haiti nesse período, o aumento da oferta de emprego em

decorrência às obras da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, intensificou o fluxo de

migrantes à cidade de Cuiabá, tendo seu ápice de entrada nesse ano.

(...) o Estado de Mato Grosso passou a ser destino ou passagem de

imigrantes haitianos a partir de 2012. Em 2014, o estado ficou em

quinto lugar, totalizando 910 haitianos com vínculo formal de trabalho

no cenário de 23.017 registrados em todo país10.

10 Cavalcanti L. Imigração e mercado de trabalho no Brasil: características e tendências. Cadernos
Obmigra – Revista Migrações Intrenacionais 2015
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Questionado sobre o porquê da escolha da cidade de Cuiabá, Clercius

Monestine, presidente da Associação de Defesa dos Haitianos Imigrantes e Migrantes

em Mato Grosso (ADHIMI-MT) relatou que a possibilidade de emprego foi marco

decisório, em suas palavras

Para ser sincero, essa questão é estranha de responder. Não é por ser

você. Todos os migrantes, qualquer cidadão que viaja de um país para

outro país que não é o seu natal, não sabe escolher. Pode ler, fazer

pesquisas que vai te indicar, não é 100% você responder o idioma e a

cultura. Então, eu vim para Cuiabá, não porque escolhi, mas porque

tive possibilidade de emprego. Somente isso11.

A partir do ano de 2015, com a conclusão das obras da Copa do Mundo e a

consequente queda da oferta de empregos, o fluxo de entrada de migrantes haitianos

começou a diminuir, até que, em 2016, iniciou-se um processo de saída desses em

direção a outros países, em especial para os Estados Unidos.

Por fim, o último grande fluxo migratório contemporâneo de entrada na cidade

de Cuiabá teve início em 2018 com a população venezuelana por meio do Programa de

Interiorização, da Casa Civil do Governo Federal. A chamada “Operação Acolhida”,

conta com o apoio da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e tem

por finalidade a assistência emergencial aos migrantes e refugiados venezuelanos que

ingressam no território Brasileiro.

4.2. Legislações Migratórias e Estruturas de Participação e Garantia de Direitos

Apesar do grande fluxo de migrantes haitianos presente na cidade desde 2012,

a estruturação do trabalho de atendimento às pessoas migrantes por parte da

Prefeitura de Cuiabá teve início somente em 2018, devido ao Programa de

Interiorização anteriormente mencionado. A atual Secretária Municipal de Assistência

Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira, conta que os

migrantes que participaram desse Programa foram direcionados primeiramente às

instituições sociais que se disponibilizaram a recebê-los, sem que nenhum diálogo

tenha sido feito diretamente com o poder público municipal.

Quando a gente soube eles já iam chegar amanhã. Já estava chegando

um avião com várias pessoas e nós não conseguimos nos organizar

para recebê-los. Era uma instituição filantrópica não vinculada a

11 Entrevista concedida por Clercius Monestine. Entrevista I [dezembro de 2021]. Entrevistadora, Táli
Pires de Almeida. São Paulo, 2021.
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nenhuma secretaria, então ela trabalhava junto a Igreja Católica aqui

em Cuiabá. Chegamos a fazer uma reunião com a Pastoral do

Migrante, com todos os entes que precisavam conversar, mas a Igreja,

até aquele momento, não queria, dizia que não precisava de apoio e

então não foi feito nenhum tipo de acordo, nenhuma parceria nesse

sentido. O município ofertou apenas os serviços que já eram comuns:

saúde, educação e assistência.

Ao contrário do que se deu em relação ao fluxo migratório haitiano a prefeitura

passou, a partir da chegada desses migrantes venezuelanos, a exercer uma postura

ativa em relação às necessidades da população migrante. Desafios de cunho social,

como acesso à educação e à saúde, além da dificuldade de agendamento com a Polícia

Federal para regularizar a documentação dessa população, começaram a tornar-se

problemas parte da agenda pública local. O município de Cuiabá passou então a

integrar algumas iniciativas em direção a construção de políticas públicas que

atendessem a população migrante.

Comitê Intersetorial de Atenção à População Imigrante - Decreto Municipal nº 7.641

Diante do exposto, um grupo liderado pelo Ministério Público, formado pela

Promotoria de Infância e Juventude de Cuiabá, com participação das Secretarias

Municipais de Saúde, de Educação, da Assistência Social e do Conselho, se reuniu com

o intuito de debater os problemas sociais emergentes, especialmente a condição das

famílias migrantes que se encontravam em situação de mendicância nos semáforos e

rotatórias da cidade. Embora, segundo a Secretária Hellen Ferreira, já tivesse sido

realizado um trabalho de sensibilização, ainda havia muitas famílias acompanhadas de

suas crianças realizando tal trabalho de coleta.

Dentro desse contexto, foi instituído o Decreto Municipal nº 7.641, em 5 de

dezembro de 2019, determinando a criação de um Comitê Intersetorial de Atenção à

População Imigrante no Município de Cuiabá composto pelas Secretarias de Assistência

Social, de Educação, de Saúde, de Cultura, Esporte e Turismo, de Trabalho e

Desenvolvimento Econômico, além da Secretaria de Habitação e Regularização

Fundiária e representantes não governamentais como a Pastoral da Terra, a Associação

de Defesa dos Migrantes Haitianos do Mato Grosso, o Centro Pastoral dos Migrantes, a

Associação Antônio Vieira entre outras. O Decreto nº 7.641/19, foi então estabelecido

para discussão e delineamento dos princípios e diretrizes de uma política municipal, tal

como descreve o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro

A principal finalidade é a elaboração de propostas que atendam as

demandas destas comunidades, formadas especialmente por
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haitianos e venezuelanos. Assim, serão definidos os objetivos,

diretrizes e princípios, com vistas a atender às necessidades

específicas desse segmento social12

Lei nº 6.668, de 26 de abril de 2021

De acordo com Rafael Lira, ativista e colaborador da Associação de Defesa dos

Haitianos Imigrantes e Migrantes em Mato Grosso (ADHIMI-MT), outro ponto que

resultou para a capital em iniciativas concretas voltadas às necessidades da população

migrante foi a eleição da vereadora Edna Sampaio

Foi a primeira que de fato deu voz e trouxe uma inclusão da população

imigrante, que até então todo mundo sabia que estava aí, todo mundo

via, mas ninguém se mobilizou para criar uma política, para fazer algo

concreto que não fosse assistencialismo ou uma coisa pontual

Por meio do mandato da vereadora, que tinha a proposta de construção de um

mandato coletivo e contava com a participação de pessoas que já atuavam com a

população migrante, foram realizadas uma série de articulações para que, juntamente

com as diversas lideranças migrantes, fosse criado um Grupo de Trabalho que

dialogasse sobre a experiência migratória na cidade de Cuiabá. Um dos resultados

dessa articulação foi a instituição da Semana do Migrante, que integra atualmente ao

Calendário Oficial de Eventos do Município de Cuiabá por meio da Lei nº 6.668, de 26

de abril de 2021. Como relata Vera Araújo, assessora parlamentar da vereadora Edna

Sampaio

Temos várias pessoas que compõem o mandato coletivo que apoiaram

a vereadora na atuação dessa temática, tanto junto às igrejas católicas,

junto a Pastoral do Migrante (...) Fomos trazendo também as

representações dessas comunidades migrantes. Nós realizamos uma

grande reunião com mais de 30 pessoas na época, inclusive a Pastoral

do Migrante participou com a gente, e, a partir dali se estabeleceu um

Grupo de Trabalho para discutirmos algumas formas de intervenções.

Surgiu então a proposição da Semana do Migrante, mas não só a

semana do migrante, a construção de uma política pública.

12 MIRANDA, Carolina. “Prefeito cria Comitê Intersetorial de atenção à população imigrante na Capital”.
Prefeitura de Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. Assistência social, direitos humanos / humanização.
disponível em:
https://www.cuiaba.mt.gov.br/assistencia-social-direitos-humanos/prefeito-cria-comite-intersetorial-de-
atencao-a-populacao-imigrante-na-capital/21197. Acesso em 10 de março de 2022.
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Semana do Migrante de Cuiabá

Uma das atividades realizadas pelo Comitê Intersetorial de Atenção à População

Imigrante foi a Semana do Migrante trazendo além de aspectos culturais, de culinária e

exposições, palestras e roda de conversa sobre a temática migrante

Artigo 2º A Semana do Migrante de Cuiabá/MT: será comemorada,

anualmente, por meio de encontros, presenciais e online, onde

acontecerão oficinas, palestras, rodas de conversa, treinamentos, e

outras atividades que reforcem a importância da inclusão, acolhimento

e qualificação dos migrantes no município, como forma de garantir o

seu fortalecimento e independência13.

As atividades em 2021 foram organizadas pelo Grupo de Trabalho Políticas para

Migrantes, composto pelo Mandato Coletivo da vereadora Edna Sampaio em parceria

com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com

Deficiência. O objetivo do encontro, além de discutir questões relacionadas aos direitos

humanos da população migrante, foi também dar visibilidade às suas trajetórias e

cultura

Nós tivemos exposições de fotografias, tivemos rodas de conversa com

o poder público. Nos reunimos a cada dia com um setor, (por exemplo)

o setor de mobilidade urbana para discutir a questão do acesso ao

transporte coletivo. Muitas vezes há a questão do racismo dentro do

transporte coletivo. Tem muita denúncia sobre isso. Também a

questão de saúde pública, porque muitas vezes eles vão aos postos de

saúde e não há um encaminhamento correto sobre o caso.

Em meio a pandemia, o evento aconteceu durante sete dias no mês de junho de

2021 de maneira híbrida, com atividades presenciais e virtuais. De acordo a página

virtual da Câmara Municipal de Cuiabá, a programação contou com uma sessão de

abertura, a solenidade no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social,

Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência (SADHPD), de forma semipresencial,

com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura Municipal de Cuiabá e da

vereadora Edna Sampaio.  A programação cultural incluiu uma diversidade de temas,

conforme apresentado no quadro a seguir.

13 Lei nº 6.668, de 26 de abril de 2021.
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Dia Programação

1 Roda de conversas sobre políticas públicas para mulheres e roda de conversa online

sobre acesso à documentação pessoal para migrantes

2 Roda de conversas sobre o acesso dos migrantes aos serviços de transporte urbano,

destacando-se o racismo vivenciado nesses espaços

3 Web-encontro “O desafio do cuidado em saúde nas populações imigrantes” e roda

de conversa sobre saúde, educação e habitação

4 Palestra online “Direitos assegurados da população migrante na política de

Assistência Social” e finalizado com a Feira Cultural e Gastronômica, presencial, no

beco do Candeeiro, região central de Cuiabá

5 Palestra on-line sobre o tema Direitos Assegurados da População Migrante na

Política de Assistência Social

6 Sessão solene on-line pelo Dia do Migrante, na Câmara Municipal de Cuiabá

7 Feira Cultural e Gastronômica, no Beco do Candeeiro

Ao englobar em um mesmo evento migrantes de diversas origens, articulando

debates políticos e culturais, a Semana do Migrante foi também uma oportunidade

para ampliar o escopo da participação popular em relação aos problemas vivenciados

na cidade, como uma ferramenta para aproximar o poder executivo e migrantes para

que suas demandas sejam ouvidas, discutidas e propostas em forma de políticas

públicas.

Temas como racismo, violência obstétrica e contra a mulher são situações

vivenciadas também por brasileiras que, ao serem pautadas pela população migrante,

ampliaram o debate e colocaram pressão sobre o poder público para que fossem

criadas alternativas a tais problemas. Dessa maneira, houve a oportunidade de

vivenciar a alteridade, tal como vemos no seguinte depoimento do secretário de

Ordem Pública do município, Coronel Ricardo Sales “sou um homem negro e sei o que

é a discriminação racial, o que é lutar numa sociedade que inferioriza aquilo que ela

acha que é desigual”14.

Os espaços de participação formal com a elaboração de propostas permitem

que os migrantes sejam reconhecidos como sujeitos de direitos, afirmando seu espaço

14 Migrantes relatam situações de racismo. Câmara Municipal de Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Disponível em: http://www.camaracba.mt.gov.br/noticia.php?id=11991 . Acesso em 14 de março de
2022.
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de fala e escuta no espaço público para além do estereótipo de ‘problema social’,

aportando, assim, contribuições à sociedade que os acolhe.

Audiência Pública

Outro aspecto resultante do Grupo de Trabalho Políticas para Migrantes,

composto pelo Mandato Coletivo da vereadora Edna Sampaio, foi a apresentação do

requerimento para realização de uma Audiência Pública a fim de debater o projeto de

lei de autoria do Poder Executivo o qual tratava da instituição de uma política

municipal da população migrante. A mobilização do mandato em torno do tema se

somou à iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, que também seguia

com os trabalhos com o Comitê Intersetorial Atenção à População Imigrante no

Município de Cuiabá.

Na Audiência estiveram presentes representantes de organizações migrantes de

haitianos, venezuelanos, africanos e, também, das secretarias municipais e estaduais,

além do Instituto de Saúde Coletiva da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso), e

dos conselhos de direitos humanos, da Defensoria da União, da Promotoria do Estado

e Município, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e de movimentos sociais e

instituições de apoio a população de migrantes15. Diversos temas foram debatidos, tais

como a necessidade de intérpretes nos serviços públicos de saúde e educação, as

dificuldades para regularização migratória e validação de diplomas, a precariedade das

moradias e principalmente as situações de racismo e xenofobia.

Nesse aspecto, os atores presentes na Audiência Pública puderam colocar suas

principais demandas através da formulação de uma política pública, que oferecesse

atendimento digno à população migrante e garantisse seus direitos. Dentre tais

demandas tem destaque a criação de um Centro de Referência e um Conselho

Municipal do Migrante.

Luta das organizações migrantes: estamos aqui, temos direitos na criação de uma

política pública municipal

Dentre os aspectos já abordados, a mobilização das organizações de haitianos

em busca de seus direitos pode ser considerada o elemento chave que impulsionou a

criação de uma política pública local, a qual já era demandada desde 2012 com a

chegada dos migrantes haitianos à cidade.

Entendendo que haviam necessidades básicas comuns relativas aos serviços de

assistência social, regularização migratória e trabalho, os migrantes residentes em

Cuiabá buscaram, primeiramente, o apoio da OAB do Mato Grosso para pleitear seus

15 Comissão de Direitos Humanos ampliará prazo para análise de PL sobre migrantes. Câmara Municipal
de Cuiabá, 26 de maio de 2021. Disponível em: http://www.camaracba.mt.gov.br/noticia.php?id=11892.
Acesso em 14 de março de 2022.
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direitos. Foi estabelecido então uma parceria na qual a OAB-MT orientava as

organizações de haitianos em relação a suas demandas, o que acabou por incentivar a

criação da Organização de Suporte das Atividades dos Migrantes no Brasil (OSAMB),

concretizada em maio de 2016, conforme pode ser verificado na declaração a seguir

O grupo procurou a OAB-MT em busca de apoio nesse processo legal

de formalização jurídica da entidade. Na ocasião, a Ordem propôs a

criação de uma rede de sustentação do migrante. A ideia é que a

entidade se transforme num ponto de apoio aos migrantes em todo o

Estado, oferecendo serviços diversos nas áreas dos direitos humanos,

trabalho, moradia, segurança, saúde, educação16.

Ao ser questionado, durante a entrevista, a respeito da fundação de uma

organização para migrantes Duckson Jacques, presidente da OSAMB abordou os limites

de atuação jurídica de algumas organizações

Os Centros Pastorais existem, mas tem um limite, eles são bem

restritos no atendimento. Tem umas coisas que eles não fazem. Eles

não entram numa luta jurídica por uma pessoa. A orientação de uma

forma educacional, eles não entram nessa luta. Participam da pauta,

mas não entram profundamente porque é uma instituição religiosa e

tem coisas que não fazem. Não é porque não querem, mas não faz

parte da missão deles. Então, temos que lutar, por exemplo, para ter

uma instituição como o Conselho (Municipal de Imigrantes). A gente

lutou tanto (...) é necessário ação, união e comunicação.

Assim, desde 2016, juntamente a OAB–MT, as lideranças migrantes haitianas,

por meio da OSAMB, passaram a reunir-se com o poder público municipal

encaminhando suas demandas, que se centravam tanto na necessidade em garantir

maior participação social dos migrantes, como também promoção de ações

emergenciais, tais como em relação à inserção no mercado de trabalho. O trecho da

reportagem abaixo relata aspectos de um encontro entre a OAB, OSAMB e a Secretaria

Municipal de Assistência Social

Durante a reunião, foram discutidas ações assistenciais emergenciais

para os migrantes em situação de vulnerabilidade. Conforme o

16 Associação Mato-grossense do Migrante será ponto de apoio para haitianos, OAB- MT, 05 de abril de
2016. Disponível em:
https://www.oabmt.org.br/noticia/12437/associacao-mato-grossense-do-migrante-sera-ponto-de-apoio
-para-haitianos. Acesso em 08 de fevereiro de 2022.
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presidente da Osamb, Duckson Jacques, apesar da maioria dos

migrantes que chegaram aqui possuir formação superior, a qualificação

não é reconhecida no Brasil, aumentando a dificuldade de inserção no

mercado de trabalho. Dessa forma, muitos se encontram em

dificuldades, inclusive para a própria subsistência, principalmente com

o crescimento do desemprego no país. Após a apresentação do pleito,

ficou definido que a Secretaria Municipal de Assistência Social e

Desenvolvimento Humano (Smasdh), em parceria com a Osamb,

realizará um cadastramento dos migrantes que vivem na Capital.

Ferreira (presidente da OAB-MT) explica que, após esse

cadastramento, será aberta a política de assistência social aos

migrantes que possuem esse direito. De acordo com ele, serão

prestados atendimentos na área de capacitação, empregabilidade e

alimentação, conforme a demanda constatada17.

Contudo, existia ainda a avaliação por parte das associações de que a atuação

do poder público local se limitava a ações assistenciais, tal como a distribuição de cesta

básicas, o que gerou a demanda por uma política mais ampla, voltada à garantia de

direitos da população migrante.

Por fim, todo esse processo apresentado de articulação entre poder público,

associações da sociedade civil e lideranças migrantes culminou, então, na recente

instituída Lei nº 6.691, de 5 de Julho de 2021, a qual dispõe sobre a Política Municipal

do Migrante no Município de Cuiabá. Essa articulação é ressaltada por Rafael Lira

A lei só aconteceu porque lideranças como o Clercius e o Duckson

estavam ali presentes no diálogo. Ainda que de certa forma meio que

tolhidos de um diálogo mais efetivo, mais participativo, mas dizendo

‘estamos aqui, existimos, queremos apoio do poder público ́. Então, se

não fosse pelo movimento dessas organizações não teríamos uma lei

municipal, uma proposta de conselho e centro de referência. A própria

vereadora apoiar e incluir essa pauta da migração no Projeto de Lei

dela, foi porque existia um movimento de migrantes ativamente

participativos mostrando ‘estamos aqui, temos direitos, queremos ter

acesso a esses direitos’. Foi graças a esses movimentos, a essa

participação das próprias organizações que se tornou possível o pouco

que temos hoje. Foram as próprias organizações que tiveram iniciativa

de firmar apoio com a Defensoria Pública, com outras instituições, e

isso foi ampliando a rede de contato e até o acesso mesmo. Se hoje

17 Com apoio da OAB-MT, migrantes serão cadastrados na Capital, OAB- MT, 02 de junho de 2016.
Disponível em:
https://www.oabmt.org.br/noticia/12652/com-apoio-da-oab-mt--migrantes-serao-cadastrados-na-capit
al. Acesso em 10 de fevereiro de 2022.
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temos uma lei municipal, o dia do migrante, o CRAI, só foi possível

graças aos movimentos, organizações e aos próprios migrantes.

Conselho Municipal e o Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante (CRAI)

A Lei nº 6.691, sobre a Política Municipal do Migrante no Município de Cuiabá,

prevê ainda alguns equipamentos sociais a serem instituídos, como o Conselho

Municipal do Imigrante (CMI) e o Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante

(CRAI). A minuta de criação para o Conselho Municipal foi elaborada conjuntamente e

discutida no Comitê Intersetorial, e, atualmente, encontra-se na Câmara para ser

discutida e encaminhada para sanção. Hellen Ferreira comenta que

Nesse processo já temos o espaço onde vai ser instituído o Conselho,

aguardando somente esse trâmite de aprovação na Câmara Municipal

e a sanção pelo prefeito. Mas, já temos o espaço onde será a sede do

Conselho do Migrante. Já temos bem delineado e conversado com as

instituições no sentido de depois como será essa composição. E o

outro equipamento é o CRAI que estamos na fase de busca de imóvel

para implantação do CRAI. Então, temos avançado bastante no sentido

de políticas públicas através desse Comitê que foi instituído no

município.

A Secretária acredita que o Conselho Municipal do Imigrante terá papel

primordial na discussão de políticas públicas além de contribuir para disseminação e

elaboração de cartilhas informativas, além de estabelecer e melhorar o fluxo de

atendimentos, ressalta que “já vimos exemplos de sucesso em outras regiões, cases no

Brasil como de São Paulo que possui bastante experiência nesse quesito e temos

aproveitado bastante”.

Em relação ao Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante (CRAI), Hellen

Ferreira relata não haver ainda definição quanto ao imóvel e comenta sobre a proposta

de criação do CRAI em um parque

Estamos pensando em algo sustentável, em que o espaço vai poder ter

ambientes para que possam ser realizadas exposições, feiras culturais,

ser agregados serviços de saúde, com pista de caminhada, etc. Algo

onde possamos agregar todos os atendimentos.

Tal proposta teria o intuito de estabelecer um espaço de referência aos

migrantes, trazendo exposições culturais, de culinária, de tradição, de música, além de

ser um espaço de integração com a população local
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Hoje temos um problema em Cuiabá, que é o imigrante sendo visto

como aquela pessoa que está na rotatória, com a criança, e a gente

quer tirar essa visão. Queremos trazer a cultura, a história, trazer sua

relevância (...), ser um espaço de referência para que a população

possa conhecê-los, ter um outro olhar para a população migrante. (...)

Queremos que o preconceito não aconteça.

Censo Municipal e Projeto“Quero te conhecer imigrante”

Outro projeto, de iniciativa da Prefeitura de Cuiabá é a implementação de um

censo municipal para identificação e conhecimento da população migrante no

município. Uma vez que os principais problemas são a questão de identificação e o

acesso a documentação criou-se ainda o Projeto “Quero te conhecer imigrante”

O Projeto Quero Te Conhecer Imigrantes consiste em ações contínuas

de abordagem especial, tendo como público alvo os estrangeiros que

vieram para Cuiabá nos últimos anos, sendo a maioria formada por

haitianos e venezuelanos. As abordagens são feitas pela equipe de

abordagem social, nos semáforos e rotatórias, a fim de sensibilizar as

pessoas de que não é permitida a exposição de crianças no trabalho.

As famílias encontradas passam por uma entrevista social para coleta

de informações como dados pessoais, endereço, telefone para contato,

se recebem algum benefício social e se estão sendo atendidos junto à

Casa Pastoral do Migrante, conhecida como referência a essa

população. Por ser um momento de enfrentamento a pandemia do

novo Coronavírus, orientações sobre as principais formas de prevenção

e cuidados são repassadas. Dentre os serviços ofertados após a ação,

há o intermédio para sua inserção nos serviços socioassistenciais,

inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais, concessão de

benefício eventual de alimentação e passagens interestaduais, inclusão

em unidades educacionais, serviços de saúde, entre outros18.

Contexto Político: Trâmite a Aprovação da Lei 6.691

Em relação à tramitação e aprovação da Lei nº 6.691/21 na Câmara Municipal

de Cuiabá, a Secretária Municipal Hellen Ferreira assume ter sido um processo que não

apresentou dificuldades

18 Prefeitura de Cuiabá estabelece Política Municipal do Imigrante. A Lei estabelece diretrizes para a
política de imigrantes em âmbito municipal. Disponível em:
https://www.cuiaba.mt.gov.br/assistencia-social-direitos-humanos/prefeitura-de-cuiaba-estabelece-polit
ica-municipal-do-imigrante/24804
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A lei foi muito bem aceita, passou muito rápido na Câmara Municipal. (...)

Foi discutida anteriormente com todos os envolvidos. É uma minuta bem

discutida e está dentro daquilo que a população imigrante esperava de

política pública. A gente acredita que não vamos ter problemas quanto a

isso.

Apesar do cenário favorável apresentado, Vera Araújo, assessora parlamentar

da vereadora Edna Sampaio, relata alguns desafios enfrentados durante a tramitação

da Lei

Não foi muito tranquilo. Mesmo a prefeitura tomando a iniciativa e

enviando, nós tivemos que cobrar para que o Projeto de Lei fosse

votado, e mesmo porque essa questão do Conselho Municipal do

Imigrante eles estavam propondo que fosse por decreto, e os

migrantes não queriam, queriam que fosse por forma de Lei. Então a

gente fez uma emenda para que isso fosse por Lei. Não foi aprovado

de primeira, mas depois a gente conseguiu.

A assessora destaca ainda a participação dos próprios migrantes nessa

articulação

A Lei está aí, mas a gente está enfrentando o que é preciso fazer com

que ela saia do papel. É importante a realização de tudo o que nós

conquistamos, é uma lei interessante, mas precisa sair do papel. Os

migrantes estão participando, estão conseguindo participar da

articulação neste momento para pressionar os vereadores.

Diálogo com políticas nacionais: Processo de interiorização de venezuelanos e

atuação do poder público local

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), foram

realocados para Cuiabá, até fevereiro de 2022, 1326 migrantes venezuelanos 19. Nesse

aspecto, há uma crítica por parte do poder público local ao Governo Federal devido à

ausência de diálogo e coordenação com o município para a realocação e assentamento

desses migrantes.

Uma vez que o processo de interiorização foi realizado diretamente com as

instituições sociais, sem que houvesse nenhuma forma de diálogo com o governo local,

o despreparo em relação às novas demandas foi inevitável, como relata a Secretária

Municipal Hellen Ferreira

19 http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/painel-interiorizacao/ Acesso em 07 de março de 2022.
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Quantas dessas famílias estavam vindo, quantas precisarão de vagas

em creches, em escola, atendimento em saúde, estão documentadas

ou não? Alguns estavam vindo vacinados e outros não. Tivemos um

momento bem difícil. Foi constituído então um primeiro Comitê, com o

Ministério Público, a Defensoria - nós tivemos vários órgãos envolvidos

no Estado e no Município para tratarmos dessas pautas.

E completa

Aos poucos conseguimos inseri-los, tanto que as crianças estavam

todas regularmente matriculadas, fizemos mutirão de atendimento na

Pastoral do Migrante de saúde, de assistência para poder fazer o

cadastro único, os encaminhamentos para o processo de

documentação. Estivemos muito presentes, mas depois que eles

chegaram, nós não tivemos muito tempo para planejarmos a chegada.

A Secretária relata também que não houve por parte do Governo Federal

nenhum tipo de auxílio quanto à estrutura, suporte financeiro ou formação específica

oferecida aos servidores municipais. Uma única reunião foi realizada pela Casa Civil

quando os migrantes já se encontravam na cidade, com o intuito de que fossem

abertas mais vagas de acolhimento pela Prefeitura

O Governo não ofereceu nenhum tipo de capacitação. O que nós

tivemos foi interno: nós temos o plano de educação permanente dos

nossos servidores e incluímos o tema do migrante nas nossas

formações. O que cada pasta fez foi trabalhar o tema com seu público -

Secretaria da Educação na semana pedagógica; a Saúde em relação aos

atendimentos devido a documentação que é diferenciada.

Pela não existência de uma política estadual ou nacional que direcione a

elaboração de uma política básica municipal, as capacitações e estudos realizados

pelos servidores têm sido de iniciativa da própria Prefeitura

Tentamos trazer várias pessoas para conversar com a gente sobre isso

e usamos esse material de referência para elaboração dos nossos.

Temos trabalhado muito com cases de sucesso, como o caso de São

Paulo, o qual é referência em governança migratória local.
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Sociedade civil local

Como pontuado anteriormente, o trabalho de acolhimento na chegada dos

migrantes é realizado majoritariamente pela Pastoral do Migrante

Em Mato Grosso, o Centro de Pastoral para Migrantes (...) é a principal

acolhida destes imigrantes, instituição mantida pela igreja católica

sendo criada para atender imigrantes e imigrantes, que buscam a

capital mato-grossense para estabelecer-se profissionalmente. O

tempo de permanência médio na casa é de dois meses, durante esse

período o abrigado sai à procura de emprego, para então deixar a casa.

A unidade oferece moradia, refeição e atendimento médico, além de

encaminhar os imigrantes a outras políticas públicas como trabalho e

saúde, e auxiliar a regularizar a permanência dos imigrantes no país

junto a Polícia Federal 20.

Desde a criação da Pastoral na década de 1980, o atendimento era

prioritariamente realizado para brasileiros, somente a partir de 2012 é que passou a

atender mais de 5 mil haitianos, e, a partir de 2018, passaram a acolher em maior

parte a comunidade venezuelana. Nesse aspecto, conforme relato dos próprios

migrantes, e também do ativista Rafael Lira durante a entrevista, a percepção é que há

um sentimento de acolhimento geral na cidade. No entanto, mesmo com um esforço

geral de acolhida, o racismo e a xenofobia se manifestam, ainda mas considerando o

histórico de exploração e discriminação da população negra no país

De fato, o povo cuiabano é reconhecido como hospitaleiro, claro que

existe uma parcela que não é maioria em que existe a questão do

racismo e xenofobia. Mas, em sua grande maioria é uma população

muito acolhedora. A gente sempre recebeu comunidades de outras

regiões do Brasil, aqui tem muita gente do sul e do nordeste. Estamos

acostumados. Bolivianos sempre estiveram no interior do estado. Com

os haitianos isso se intensificou. Eu acho que a população, em sua

maioria proporcionou uma boa acolhida, a gente sempre ouve um

relato ou outro sobre racismo e xenofobia, que isso faz parte do

cenário social do Brasil, infelizmente, é algo muito forte em nossa

cultura. Mas, o que eu percebi foi a xenofobia em relação aos

venezuelanos, porque foram chegando e muitos ficaram nas ruas e nos

semáforos pedindo dinheiro. Isso trouxe um estranhamento para a

população. Tanto que ouvimos uma comparação com os haitianos ‘ah,

20 MIRANDA, 2015 apud MOTIZUKI, 2017, pp. 14. In: Atenção à Saúde dos Migrantes Haitianos na Visão
de Trabalhadores e Gestores em Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá, MT, 2017.
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os haitianos não são assim, não pedem dinheiro’. Percebi que houve

mais estranhamento e reações xenófobas com a população

venezuelana.

O ativista também destacou outros projetos de atuação da sociedade civil

local, anteriores à implementação da Lei Municipal de Migração, como um projeto

Educacional de atendimento aos migrantes, implantado por instituições e movimentos

sociais em parceria com o Conselho Municipal de Educação. Além disso, Rafael Lira

ressaltou o projeto de extensão desenvolvido pelo departamento de saúde coletiva da

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), o qual teve início em 2014. Dentre

outras iniciativas mencionadas, a do Instituto Federal de Mato Grosso foi destacada,

com a oferta de cursos de língua portuguesa. Iniciado em 2018, três turmas já

participaram desse projeto, o qual atualmente, por conta da pandemia, também possui

módulos de Educação a Distância (EAD).

As associações migrantes também teriam forte atuação em ações envolvendo

assistência social e garantia dos direitos dos trabalhadores em parceria com a

Defensoria Pública, com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com o

Instituto Federal, e instituições de movimentos sociais. São desenvolvidos ainda pelas

associações alguns projetos de manifestações artísticas e culturais.

Rafael Lira relatou também que, desde 2020, há um intenso trabalho das

associações migrantes no que se refere à garantia da segurança alimentar. As doações

recebidas são entregues a famílias cadastradas. Atualmente, a associação também está

articulando ações para reuniões familiares.

4.3. Considerações Relevantes

Em Cuiabá também são notáveis as iniciativas que demonstram a

convergência com os princípios adotados nesse estudo. No que diz respeito à

Interculturalidade, foram identificados espaços para expressão cultural e de costumes,

assim como palestras e rodas de conversa que fomentam a troca de aprendizados e

aproximam as diversas nacionalidades. A Semana do Migrante, institucionalizada em

abril de 2021, é um exemplo desses espaços, assim como os projetos de manifestações

culturais e artísticas organizadas por associações de migrantes.

A Transversalidade pode ser percebida na estruturação do Comitê Intersetorial

de Atenção à População Imigrante no Município de Cuiabá (CIAPIMC), que engloba

representantes do poder público e da sociedade civil, assim como nas ações do Grupo

de Trabalho Políticas para Migrantes, composto majoritariamente por pessoas

migrantes.

31



O Decreto Municipal nº 7.641, de 2019, que instituiu o CIAPIMC, a Lei

Municipal nº 6.691, de 2021, que dispõe sobre a Política Municipal do Migrante no

Município de Cuiabá e a minuta que rege sobre a criação para o Conselho Municipal

são exemplos de iniciativas que versam sobre a Sustentabilidade das práticas que estão

em desenvolvimento na capital mato grossense nos últimos anos.

Por fim, o quarto princípio relativo ao Protagonismo Migrante é destaque não

somente na realização da Semana do Migrante, momento em que, além de obter

visibilidade para práticas culturais e costumes, tem como objetivo utilizar esse espaço

para promover o diálogo sobre os problemas vivenciados na cidade, mas, também,

pode ser observado na participação ativa nas formas de pressionar o legislativo local

para que a minuta que trata do Conselho Municipal seja aprovada.

5. Recife, Pernambuco, Brasil
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5. Recife, Pernambuco, Brasil

A história de constituição da cidade de Recife remonta à terceira década do

século XVI. Devido a sua geografia à beira mar, tornou-se porto natural do escoamento

das riquezas produzidas em terras brasileiras (IBGE, 2017). Por sua característica

portuária, rapidamente se tornou um povoado, evoluindo para a categoria de Vila da

Recife, oficialmente constituída no ano de 1537, com fundação datada no dia 12 de

março (BRASIL, 2016).

Com influência europeia, tanto do domínio português quanto do período em

que os holandeses ocuparam a região um século depois de sua fundação, Recife,

capital do Estado de Pernambuco, é a maior metrópole da região nordeste do Brasil. O

comércio exterior impulsiona o desenvolvimento da cidade a partir do século XVIII e a

arquitetura holandesa se mescla com a urbanização portuguesa, características

urbanísticas que permanecem até os dias atuais no centro histórico recifense21.

A população do Recife estimada para o ano de 2021 era de 1.661.017

habitantes, 17% do total de 9.674.793 pessoas estimadas no Estado de Pernambuco

para o mesmo ano22.

5.1. Características da migração

O movimento migratório na capital pernambucana não é algo recente, carrega

em sua história comunidades significativas de judeus, palestinos e japoneses. Esses

deslocamentos, de maneira geral, estão relacionados à questões econômicas e

políticas, confirmando o processo histórico de Recife.

A população judaica foi recebida ainda no século XVI e até hoje é reconhecida

como parte importante para o desenvolvimento da cidade. O grande fluxo migratório

da comunidade judaica ocorreu no século 17 com pessoas fugindo da Península Ibérica

e da inquisição religiosa. Já a comunidade japonesa chegou ao Brasil após a segunda

guerra mundial e o extermínio de Hiroshima e Nagasaki causada pela bomba nuclear

dos Estados Unidos que só na primeira semana fez cerca de 100 mil mortos e outros

milhares que apresentaram graves problemas de saúde por causa da exposição à

radiação. A partir de 1950 foi firmado um acordo entre os governos brasileiro e

japonês e as famílias que se sustentavam da agricultura ganharam terras, algumas

delas no estado de Pernambuco.

22 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Panorama de Recife. 2021. Disponível em:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/recife/panorama. Acesso: 24/03/2022.

21 RECIFEa. História. Disponível em: http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/historia. Acesso: 24/03/2022
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A comunidade palestina, por sua vez, que atualmente se denomina como uma

das maiores do Brasil, chegou em Recife por volta do século XIX. O antropólogo Hissa

Mussa Hazin, que também é membro da Aliança Palestina do Recife, uma associação

criada em 2014 e que reúne pernambucanos adeptos à causa palestina, sejam

descendentes ou não, traça um importante contexto histórico dessa migração e sua

adaptação.

Quando esse povo veio da palestina para cá, eles não eram palestinos

porque não existia a Palestina ainda. A Palestina começou a existir em

1922, após a 1ª Guerra Mundial. Então, eles eram árabes que viviam

no território que hoje compreende a Palestina, embora seja dominada

por Israel, mas hoje é a Palestina, conta Hissa.

O principal motivo da imigração foi de cunho financeiro. Havia a pretensão de

retorno ao território de origem após o ganho de algum dinheiro, no entanto, com o

desfecho da Primeira Guerra Mundial e a vitória da Inglaterra contra o Império

Otomano, a volta foi se tornando cada vez mais perigosa e distante.

Era muito arriscado. Não havia condições de voltarem e

viverem em paz. Foi aí que a conexão se iniciou: Tiveram filhos

aqui no Brasil, passaram a viver e morar aqui. Se deu início a

um processo de Assimilação, explicou.

Para ele, os membros da comunidade palestina do Recife se transformaram em

brasileiros. “A assimilação é exatamente isso. Você passa a se sentir como brasileiro e

não se sente mais palestino. É como se a Palestina não lhe dissesse mais respeito.

Grande parte da comunidade daqui do Recife passou por esse processo.”

De acordo com Hazin um fator determinante para a integração desta

comunidade foi a religião, uma vez que essa população oriunda de Belém, era

majoritariamente cristã (e não muçulmana como no caso da migração para o sul do

país já no século XX). Além disso, a alimentação brasileira, o gosto pela música local,

perda das raízes musicais e o quase nulo contato com parentes na Palestina também

foram determinantes nos processos culturais.

Durante as três primeiras décadas do século passado, os palestinos ocuparam

dezenas de pequenas lojas no bairro de São José, centro do Recife. O mercado

municipal do bairro – que até hoje é o maior mercado público da cidade –, se tornou

ponto de encontro da colônia. O lugar era uma espécie de shopping center da época,

local preferido da elite local para compras de carretéis de linha, cosméticos, tecidos,

temperos sofisticados, bijuterias ou perfumes. Por fim, nos anos 2000, a cidade passou
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a despertar o interesse de chineses, principalmente oriundos de Fujian, Guangdong,

Zhejiang e Taiwan.

Características da migração contemporânea

Embora com motivos parecidos, a chegada ao país de judeus, palestinos,

japoneses e chineses ocorreu em diferentes contextos econômicos e políticos e,

atualmente, já é possível perceber tais migrantes integrados à cidade.

Mais recentemente, Recife passou a receber fluxos internacionais distintos. A

cidade se destaca hoje por ser um grande destino de pessoas oriundas de países

africanos, principalmente de língua oficial portuguesa (PALOP) como, Guiné- Bissau,

Moçambique, Cabo Verde, entre outros. Tais países são maioria ainda quando falamos

em migrantes que chegam à cidade por meio de convênios universitários.

O Embaixador de Cabo Verde Daniel Pereira, em uma conferência ministrada

em Recife, no dia 26 de maio de 2011 intitulada “Novas Parcerias para o

Desenvolvimento da África” assegurou que, nas últimas décadas do século XX, África e

Brasil ampliaram acordos de cooperação bilateral propiciando um fluxo constante de

pessoas com interesses diferentes. A maior população africana no Brasil está vinculada

às instituições de ensino público e privada, enquanto que a África importa do Brasil

empresas, fábricas e empresários de distintos ramos de negócios, assim como produtos

industriais e midiáticos23.

Um outro grupo de especial importância nas migrações contemporâneas em

Recife, é o dos senegaleses. Em meados de 2014, durante um momento econômico

favorável, a comunidade enxergou no país um bom destino para exercer as atividades

que tradicionalmente realizam: o comércio. Já em 2015, esta comunidade registrava o

maior número de solicitações de julgamentos de pedidos de refúgio no Ministério da

Justiça brasileira, cerca de 2.287 requerimentos.

Segundo o cientista político e especialista em Relações Internacionais Thales

Castro, essa atração pelo Brasil se deve à mudança política e investimentos que o país

promoveu na última década, principalmente na área de relações exteriores. É

importante ressaltar nesse contexto que, a partir de 2003, o país como um todo

apresentou um aumento do fluxo migratório oriundos de países africanos. “Em Dakar,

capital do Senegal, a referência que eles tinham do Brasil era o governo Lula. Então, se

criou uma imagem do Brasil como modelo para sair da pobreza”, comenta Thales.

O projeto Especial de Passagem realizou um importante trabalho jornalístico

em 2016 traçando um mapa da presença dos imigrantes senegaleses em Recife. Entre

23 Cham, Ismael. A África fora de casa : sociabilidade, trânsito e conexões entre os estudantes africanos
no Brasil. Página 19. Disponibilizado em
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/11353/1/it.pdf
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os resgates históricos que Caíque Batista e Eduarda Esteves, repórteres responsáveis

pelo projeto realizaram, chama a atenção o resgate histórico. Segundo a pesquisa por

eles realizada, a relação de Senegal com Pernambuco não é recente e possui raízes

mais profundas do que aqueles que supomos, não se restringindo apenas ao aspecto

econômico. Tanto o país africano quanto o estado brasileiro estão localizados em

regiões costeiras da África e da América do Sul. O presidente da Associação dos

Senegaleses no nordeste, Amadou Touré, conta que Pernambuco sempre despertou

interesse entre os senegaleses. Registros escritos da história dos grandes líderes da

nação senegalesa revelam que Pernambuco já foi citado na história do país no fim do

século 19 e até hoje é alvo de curiosidade entre a população.

 O Senegal conta com grande tradição na manutenção da história oral, através

dos Griôs, que são profissionais treinados entre gerações de famílias, para se tornar

historiadores orais. Por isso, mais de um século depois, Amadou conta que até os dias

de hoje, as pessoas de lá reconhecem o nome “Pernambuco” e brincam entre si com

piadas sobre uma possível passagem do religioso ou da embarcação pelas terras

pernambucanas.

Embora a recíproca não seja necessariamente verdadeira, semelhanças

culturais foram identificadas e valorizadas pelo governo, fazendo com que em

novembro de 2012, fosse firmado um convênio entre Recife e Dakar, transformando-as

em “cidades-irmãs”. O Senegal é o único país do continente africano que conta com um

consulado em Pernambuco.

Mais recentemente, a capital pernambucana passou a ser o destino de

venezuelanos não indígenas e indígenas de etnia Warao, alterando substancialmente

toda a configuração das políticas públicas da cidade. A população não indígena chegou

na cidade por intermédio do Governo Federal e o seu Projeto Acolhida, no final de

2018. O poder público municipal, juntamente com a organização Cáritas, alugou então

moradias temporárias além de realizarem os cadastros necessários para acesso aos

programas sociais do governo.

Devido ao bom resultado desse acolhimento, a cidade também passou a ser

visada pelos migrantes Waraos, que passaram a chegar em grandes grupos, de forma

desordenada, numa demanda intitulada de “espontânea”, acarretando ao Poder

Público novos desafios e dificuldades que não vivenciados até então com grupos de

migrantes não indígenas.

De acordo com o vereador Ivan Moraes, os Waraos utilizaram estratégias para

serem vistos de maneira diferente da habitualmente adotada por pessoas de outras

nacionalidades. Enquanto migrantes de outros países, como Senegal, buscavam se

inserir no mercado informal de trabalho e, a partir daí, conseguir se reproduzir social e

economicamente, os Waraos buscaram por visibilidade ocupando espaços públicos,

como ruas e esquinas, com cartazes solicitando doações e contribuições para
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sobreviverem, tendo sua vivência marcada pela mendicância, conforme expressado

pelo vereador

(...) antes da quarentena, chegou a onda migratória venezuelana em

Recife. Chegaram trinta, depois mais 50 e tem a comunidade com

algumas dezenas, que vinha em situação de mendicância e ocuparam

espaço público de forma visível, por meio de ir a esquinas com placas

e chamaram atenção da sociedade civil de Recife.

5.2. Legislações Migratórias e Estruturas de Participação e Garantia de Direitos

Anteriormente ao grande fluxo de migração venezuelana, os migrantes recém

chegados a Recife costumavam procurar o Centro de Referência da Assistência Social

(CRAS) do território. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos de Recife, Elizabete

Godinho, atualmente há cerca de 100 pessoas e 27 famílias sendo atendidas, divididas

entre as seguintes nacionalidades: 79 venezuelanos, 9 cubanos, 4 peruanos e 8

brasileiros de outras regiões.

Estes grupos eram então atendidos e acompanhados pela rede pública e,

dependendo de sua demanda familiar, recebiam acesso aos benefícios sociais a fim de

que pudessem alcançar sua autonomia. Devido ao nível de escolaridade que

apresentavam, logo eram encaminhados para cursos profissionalizantes e agências de

emprego. Sendo assim, a permanência na política de assistência costumava ocorrer por

um tempo menor.

O Processo de acolhida de migrantes entre 2016 e 2021 e o reconhecimento da

necessidade de estruturar política pautada nos direitos humanos

De acordo com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Recife, a cidade

foi um dos principais destinos da “Operação Acolhida”. Em 2016, o Governo Federal

por meio do Ministério do Desenvolvimento Social convocou uma reunião em Brasília a

fim de discutir o processo de interiorização destes migrantes pelo país. Alguns

municípios já estavam recebendo a população refugiada, e a cidade de Recife, através

do acompanhamento da Cáritas, também viria a fazer parte desse projeto. Logo, a

necessidade de organização de políticas sociais foi manifestada.

Os primeiros encaminhamentos de migrantes a Recife já indicavam a

necessidade de criação de um grupo de trabalho que envolvesse as principais políticas

públicas de saúde, educação e assistência social, para um melhor atendimento da

população migrante. Paralelamente, foi dado início a institucionalização do Comitê

Estadual que trata das questões de migrantes apátridas e refugiados (COMIGRAR) e

reúne um conjunto de instituições que envolvem a sociedade civil, poder público e
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entes federados, que se constituíram em blocos diante das questões de atendimento

para projetos de interiorização.

Recife, não diferentemente de outras capitais, também possui graves

problemas de vulnerabilidade social. Embora seja possível identificar alguns marcos

legais, a não existência de uma política nacional consolidada faz com que inúmeras

demandas que deveriam ser atendidas por políticas públicas federais ou estaduais,

recaiam sobre a responsabilidade do município, que por sua vez não possui capacidade

e nem ao menos competência legal ou jurídica para solucionar, principalmente no que

diz respeito às questões documentais.

Um exemplo dado pela Secretária Executiva de Direitos Humanos do Município

de Recife, Elizabete Godinho, diz respeito ao primeiro grupo recebido pela

interiorização. Apesar de, em seu território de origem, esses atuarem como

profissionais liberais ou possuírem uma formação acadêmica, no Brasil, esses não

dispunham de liberação para trabalhar regularmente, devido principalmente a falta de

validação de seus diplomas, prejudicando a inserção econômica destes grupos no

mercado de trabalho.

Nesse cenário a assistência social envolveu-se na retaguarda do projeto de

interiorização, uma vez que havia um prazo garantido de aluguel para algumas famílias,

e mesmo com a atuação da Cáritas que direcionou os recursos recebidos por meio de

edital internacional de Projetos para atuar com essa população, era sabido que ao final

deste auxílio financeiro, esta demanda iria recair sob a assistência social do município.

Foi no ano de 2018 em que o primeiro grupo para a interiorização foi recebido:

cerca de 25 famílias, contabilizando 117 pessoas. A política da assistência social, em

parceria com a Cáritas, trabalhou no sentido de instituir uma equipe própria com duas

assistentes sociais e uma psicóloga, a fim de acompanhar as famílias recém-chegadas.

As casas alugadas por meio da Cáritas, faziam parte das das regiões político

administrativas (RPA) 1 e 2. Sendo a 1 mais no centro e a 2 em Campina do Barreto.

Essas equipes de assistentes e psicóloga ficaram lotadas no CRAS do RPA 2. No ano de

2021, por meio de uma parceria entre Governo do Estado de Pernambuco e Cáritas, foi

possível realizar, também, outras ações emergenciais.

Uma articulação para a realização do Cadastro Único (CadÚnico) foi organizada

desde o primeiro grupo interiorizado, uma vez que para o acesso a todos os serviços

públicos, a inscrição no cadastro deve ser a primeira providência. Foi realizado para

isso um mutirão, tanto para a documentação, quanto para explicar do que se trata o

CadÚnico, sua importância e como utilizá-lo. Foram realizados ainda encaminhamentos

e cadastros em relação a saúde e educação.

Os migrantes que possuíam algum tipo de qualificação técnica foram

encaminhados a uma agência de trabalho para a realização de um cadastro. Também

houve por parte da secretaria de cultura e lazer uma ação para apresentar a cidade de
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Recife, indicando atrações gratuitas na cidade. As famílias que foram encaminhadas às

residências provisionadas pelo município em parceria com a Cáritas eram visitadas

semanalmente pela equipe da assistência social para acompanhamentos necessários.

Houve ainda especial atenção a pessoas Lésbicas, Gays, Transgêneros, Travestis,

Queers, Intersexuais, Assexuais e outras variações da sexualidade (LGBTQIA+)

evidenciando o respeito e autonomia à diversidade e pluralidade de gênero. De acordo

com Rosângela Fontes, da SEDH, devido a sua escolaridade, o grupo conseguiu ser

inserido em alguns cursos profissionalizantes além de colocação no mercado de

trabalho, facilitando o alcance de sua autonomia.

Os participantes do programa receberam (e ainda recebem) na Casa de

Direitos, assistência psicológica, jurídica e outros tipos de cuidados. A população

migrante relata que a procura por emprego foi difícil. As dificuldades encontradas iam

desde o idioma, o preconceito com os migrantes, principalmente no contexto de

aumento de hostilidade brasileira aos venezuelanos, até o alto índice de desemprego

da capital pernambucana. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

(Pnad), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em

novembro de 2019, Pernambuco é a capital com a maior taxa de desemprego entre as

27 do Brasil. Recife abriga 147,3 mil pessoas desempregadas. Este número representa

17,4% da população economicamente ativa.

A fim de diminuir o impacto negativo sobre os refugiados, foi identificada uma

ação promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre

Drogas, e Direitos Humanos do Recife, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria

de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente em relação ao atendimento de

representantes de 35 famílias venezuelanas na Casa de Direitos. Por lá, os imigrantes

puderam ter acesso a orientações essenciais como, o acesso à rede pública de saúde e

o cadastro para o recebimento de programas sociais do governo federal como era o

caso do Bolsa Família que se destacou como um dos principais auxílios para os

venezuelanos entrevistados.

Os migrantes venezuelanos que foram acolhidos pelas casas de passagem, ou

seja, não tinham a necessidade de pagar aluguel, conseguiam maior autonomia no uso

do dinheiro recebido pelo bolsa família, o que lhes possibilitava enviar quantias

financeiras a parentes na Venezuela ou, até mesmo, adquirirem materiais para

realizarem trabalhos autônomos como, um flash para máquina fotográfica ou produtos

de cabeleireiro

No entanto, de acordo com entrevista realizada com a Secretaria Executiva

Municipal de Direitos Humanos o contexto da migração venezuelana na cidade não é

homogênea, tendo em vista que há dois momentos diferentes, que diz respeito aos

venezuelanos não indígenas e aos indígenas da etnia Warao, que apresentaram

problemáticas distintas e exigiram atuações diferenciadas por parte do poder público.
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Enquanto os primeiros foram recebidos por meio da Operação Acolhida do

Governo Federal, os Waraos chegaram à cidade de forma desordenada e que,

portanto, demorou algum tempo para serem identificados, uma vez que se tratava de

algo muito específico e de uma cultura que não tinham conhecimento.

A Secretaria de Direitos Humanos informou que em relação a estes grupos, que

chegavam de forma numerosa na cidade, tendo em vista que as famílias são grandes,

as primeiras providências efetivas eram vinculadas à assistência social e ao pedido de

acolhimento. Logo, foi implicado ao município a necessidade de se organizar ações com

o objetivo de garantir o atendimento efetivo desta população.

Foi identificado muitos dos Waraos na rua, pedindo dinheiro e com crianças.

Depois foi descoberto que os próprios se organizaram para o aluguel de duas casas,

diretamente com os proprietários. A equipe que havia sido montada para tratar do

grupo de venezuelanos interiorizados foi então deslocada para realizar o atendimento

e acompanhamento destas pessoas. Foi feita toda a identificação e documentação.

Como eles estavam vindo de outros estados, muitos já possuíam o Cadastro Único, mas

era necessário atualizar para Recife. Também há as situações de crianças nascidas

durante a peregrinação deles até Recife, ou seja, muitas delas não tinham sequer

registro. Isso também precisou ser organizado. Logo, realizou-se uma articulação com

outros órgãos como Polícia Federal e a Defensoria Pública. A criação deste comitê

contava com a representação de todos os órgãos, onde eram discutidas as soluções e

os encaminhamentos necessários.

A secretaria relata que não foi uma situação fácil. Havia muita cobrança da

Prefeitura e da Sociedade Civil para resolver uma situação que eles também estavam

aprendendo. Não era possível dar uma resposta rápida como estava sendo exigido. No

entanto, enquanto secretaria municipal, sempre existiu o apoio da Secretaria de

Direitos Humanos, da saúde e educação.

A construção dessa política de acolhimento durou cerca de um ano, até que em

2020 veio a pandemia para acrescentar outras camadas de dificuldades. Muito do que

havia sido feito, principalmente em relação à educação, foi interrompido. As crianças

não tinham como ir às escolas e foi necessário realizar ações voltadas para a saúde, a

questão da vacinação, doenças de pele, acompanhamento de idosos e gestantes. Todo

um trabalho com os postos de referência para os cartões do Sistema Único de Saúde

(SUS).

No início da pandemia foi realizada a proposição de um acolhimento

institucional, passando pelos parâmetros da assistência social para o atendimento

daqueles grupos, levando em consideração questões antropológicas e de

ancestralidade que, de uma certa maneira, iam de encontro aos formatos burocráticos

do estado, da própria forma de atuação das políticas públicas. O atendimento à saúde,

por exemplo, é um dado muito importante porque os Waraos têm uma forma de
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tratamento de saúde, ao mesmo tempo que o SUS tem seus mecanismos próprios e

que, portanto, levou-se um tempo para adequar e aprofundar estes conhecimentos

antropológicos e sociológicos destes grupos.

O estabelecimento de vínculos entre agentes do poder público local e os

venezuelanos foi tarefa árdua, tanto pela dificuldade de estabelecer comunicação por

limitações do idioma, uma vez que agentes do governo local municipal não dominavam

a língua espanhola, nem tampouco o warao (falado por indígenas), quanto pela

desconfiança e incertezas por parte da população venezuelana em relação ao tipo de

acolhimento que receberiam, como aponta o vereador Ivan Moraes.

A gente se envolveu com eles a partir da própria dificuldade da

prefeitura de se aproximar deles, poucas pessoas falavam o espanhol.

Tinham um receio muito grande de que o poder público fosse

retirá-los do lugar que estavam, tinham uma resistência muito grande

ao acesso da gestão pública.

A fim de diminuir os impactos sofridos pela população migrante e refugiada, a

atuação municipal ocorreu de forma intersecretarial e intersetorial, envolvendo as

Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas, e

Direitos Humanos do Recife, de Saúde e a de Desenvolvimento Sustentável e Meio

Ambiente.

Nesse contexto de atuação direcionada a acolhida e tentativa de inserção

socioeconômica da população migrante no atual território, merece destaque a atuação

da sociedade civil nas questões migratórias de Recife, e, também, no Estado de

Pernambuco, conforme será demonstrado mais adiante. As iniciativas realizadas pelas

organizações e instituições não governamentais, em parceria ou não com o poder

público, representaram o acesso a direitos básicos como a moradia, atendimento social

e psicológico e qualificação para geração de renda.

A Cáritas, conforme já mencionado, no ano de 2021, assinou um termo de

colaboração para a execução do Serviço de Acolhimento Institucional Emergencial com

o Governo do Estado de Pernambuco. Foram alugadas residências, localizadas nas

regiões político administrativas 1 e 2 de Recife, sendo a primeira região situada

próxima ao centro da cidade, e, a segunda, em Campina do Barreto.

O projeto prevê o aluguel de imóveis para que migrantes da etnia Warao

residissem com seus familiares. As residências deveriam comportar no máximo dez

pessoas, com exceção das famílias com maior número de membros, pois deveriam ser

mantidas em um único núcleo familiar. Além disso, deveria garantir a mobília e três

refeições diárias, além do respeito pelos costumes, crenças e cultura. O convênio com

o poder público já foi renovado em 2022, então, ao menos até o fim deste ano, as

moradias estão garantidas.
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Organização política sociedade civil

Em relação aos grupos africanos, bastante expressivos na região, é possível

encontrar um bom grau de organização política. O Escritório de Assistência à Cidadania

Africana em Pernambuco (Eacape) criado em 2012, é uma resposta à preocupação

crescente em relação ao tratamento adequado aos imigrantes. Na época de sua

criação, o gestor do escritório, Altino Mulungu, relatou a lacuna entre as políticas

públicas para atender as demandas dos imigrantes.

O Escritório de Assistência à Cidadania Africana em PE

(EACAPE) há dez anos opera com o direito migratório em

Pernambuco. Nós temos dois eixos de migração africana. O

primeiro é a migração acadêmica, composta por alunos

estrangeiros de países africanos na UFPE, UFRPE e Unicap. O

segundo eixo é de imigrantes económicos, os senegaleses e

angolanos. Altino Mulungu em uma entrevista a Danielle

Menezes.

Em relação às parcerias realizadas é possível identificar por meio da seguinte

mensagem

Hoje, quarta-feira, 29 de dezembro de 2021, o Escritório de Assistência

à Cidadania Africana em PE (EACAPE) completa (10) dez anos na defesa

e promoção dos direitos fundamentais do imigrante econômico e

acadêmico de PE. Agradecemos o alinhamento e compartilhamento no

provimento das demandas migratórias ao COMIGRAR, OAB/PE, DPU

(PE), DPE, MPPE, Sociedade Consular de PE, Secretaria de Justiça e

Direitos Humanos de PE, Secretaria Executiva de Direitos Humanos da

Prefeitura do Recife, Assembléia Legislativa de PE (Comissão de

Assuntos Internacionais), Câmara de Vereadores do Recife (Comissão

de Direitos Humanos), FPFS (Federação Pernambucana de Futsal),

Unicap (Cátedra Dom Hélder Câmara e Neabi), Faculdade Damas

(Clínica de Direitos Humanos), UFPE (Neab e PEC-G - Programa

Estudante Convênio Graduação), Associação Senegalesa do Nordeste,

GADE, ONG África do Coração (SP) e Comunidade Angolana de Recife.

Altino Mulungu também reforçou que o “Pernambuco ainda não conta com

políticas públicas direcionadas aos imigrantes, portanto, o COMIGRAR (Comitê de

apoio ao imigrante e refugiado) surgiu para prover estas demandas migratórias”.

Amadou Touré, por sua vez, relatou que André Carneiro Leão, Defensor Público

da União, é o “principal parceiro” dos migrantes

42

https://www.alepe.pe.gov.br/proposicao-texto-completo/?docid=A67BC55CCFC59EAB032583300061D430
https://www.alepe.pe.gov.br/proposicao-texto-completo/?docid=A67BC55CCFC59EAB032583300061D430
http://www.sedsdh.pe.gov.br/web/sedsdh/comigrar


O Doutor André já realizou um mutirão para a regularização dos

senegaleses e em menos de um mês todos receberam os documentos.

Tudo que precisamos ele dá apoio. Ele também disponibilizou um

defensor público para cuidar de todas as questões, dúvidas e

problemas que vierem a ter.

Em 2014, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco anunciou

a criação de um Centro de Referência para Imigrantes, com previsão de inauguração

em 2015, mas não foi identificada a efetiva criação na pesquisa. As notícias deram

conta de que em 2018, houve a criação da “Casa de Direitos” uma parceria entre a

Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 com a Cáritas Suíça, Departamento de Estado

dos Estados Unidos (PRM) e o Instituto Humanitas (IHU) da Universidade Católica de

Pernambuco (Unicap) e que parece ter acontecido mais por causa da questão

migratória venezuelana.

Comitê Interinstitucional de Promoção dos Direitos das Pessoas em Situação de

Refúgio, Migração e Apátrida (COMIGRAR/PE)

Como já mencionado anteriormente, foi a partir da adesão de Recife ao

Programa Acolhida que as dificuldades encontradas pelo Poder Público na integração

da população migrante se tornaram mais evidentes. Assim, foi configurado um comitê

estadual, o Comitê Interinstitucional de Promoção dos Direitos das Pessoas em

Situação de Refúgio, Migração e Apátrida (COMIGRAR/PE), composto por um conjunto

de organizações e instituições da sociedade civil, poder público e entes federados que

se uniram para atuar diante das questões migratórias. Oficialmente, Recife integra o

COMIGRAR desde o dia 15 de outubro de 2019, por meio de suas Secretarias

Municipais24. Conforme mencionado pelo vereador Ivan Moraes e sua assessora

parlamentar Luana Varejão, além das secretarias municipais e da Defensoria Pública do

Estado de Pernambuco, também integram o Comitê a Ordem dos Advogados do Brasil

(OAB), Cáritas Arquidiocesana de Olinda e Recife, Universidade Católica de

Pernambuco, Conectas e Visão Mundial, enquanto representantes de organizações e

instituições da sociedade civil. Além de outras instituições mencionadas pela

representante da Cáritas, a saber: Aldeias Infantis SOS Brasil; Associação Senegalesa do

Nordeste; Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2; Coletivo de Mulheres Defensoras dos

Direitos Humanos; Conselho de Psicologia de Pernambuco – CRP -PE; Escritório de

24 GRUPO JCPM. Poderes se unem para resolver situação dos venezuelanos no Recife. Disponível em:
https://jc.ne10.uol.com.br/canal/politica/pernambuco/noticia/2019/10/15/poderes-se-unem-para-resol
ver-situacao-dos-venezuelanos-no-recife-390609.php. Acesso: 24/03/2022.
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Assistência à Cidadania Africana em Pernambuco – EACAPE; Instituto de Apoio ao

Desenvolvimento e Inclusão Social – IADIS (Projeto CECASIMI -PE); Instituto José

Ricardo – pelo bem da diversidade; Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões –

SEMPRI; Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste – SPM-NE; Universidade Católica

de Pernambuco – UNICAP e   Visão Mundial Brasil.

Contexto Político: Trâmite a Aprovação da Lei Municipal 18.798

Foi diante desse contexto de implantação de ações emergenciais, sem que

houvesse um devido referencial direcionando a atuação do poder público local, que foi

apresentado ao vereador Ivan Moraes e sua assessora Luana Varejão, o texto do

Projeto de Lei migratória aprovada em João Pessoa, capital do Estado que faz divisa

com Pernambuco. Apresentado através de um antropólogo pesquisador da

Universidade Federal da Paraíba, entendeu-se necessário estruturar políticas

direcionadas para a questão migratória também em Recife.

Da mesma maneira, a Secretaria de Assistência Social buscou respaldo no

Comitê para direcionar as primeiras ações de acolhida aos migrantes em Recife. O

COMIGRAR/PE representou papel importante no processo de elaboração do Projeto de

Lei nº 198/2020, de 05 de novembro de 2020, o qual foi apresentado para aprovação

da Câmara Municipal de Recife pelo vereador Ivan Moraes. O PL “institui as bases para

a elaboração da ‘Política Municipal de Promoção dos Direitos dos Migrantes e

Refugiados’ no município do Recife”25, que resultou na Lei Municipal nº 18.798, de 20

de maio de 202126.

Conforme relata Luana Varejão, o Comitê foi consultado na construção do texto

para apresentação à Câmara de Vereadores

A gente mandou [o PL] para alguns companheiros que fazem parte do

comitê, para eles analisarem é o projeto de lei, ver se teriam alguma

contribuição, alguma modificação a fazer a partir da proposta que

tinha sido feita com base no texto do Emerson [Projeto de Lei de João

Pessoa] e a gente já tinha feito algumas adaptações e, a partir daí, a

gente fez o protocolo do projeto.

26 RECIFEc. Lei Municipal nº 18.798, de 20 de maio de 2021. Disponível em:
https://leismunicipais.com.br/a/pe/r/recife/lei-ordinaria/2021/1880/18798/lei-ordinaria-n-18798-2021-i
nstitui-as-bases-para-a-elaboracao-da-politica-municipal-de-promocao-dos-direitos-dos-migrantes-e-ref
ugiados-no-municipio-do-recife. Acesso: 24/03/2022.

25 RECIFEb. Projeto de Lei Ordinária 198/2020. 2020. disponível em:
https://sapl.recife.pe.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=102360. Acesso:
24/03/2022.
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No entanto, o processo de elaboração do PL demandou determinadas leituras

para sua elaboração e aprovação. Considerando a configuração conservadora do

contexto político recifense, no qual o vereador Ivan Moraes se configura opositor à

atual gestão, a estratégia adotada para a aprovação do texto apresentado foi o de

relativizar, sem fazer menção direta de obrigações ao município. Assim, o fio condutor

utilizado na redação foi a utilização de um tempo verbal que abordasse uma forma

sugestiva e autorizativa, no sentido de apontar o que o município “poderia”

desenvolver e não no que “deveria” implantar, conforme mencionado Luana Varejão

A Câmara de Vereadores de Recife é muito conservadora na

aprovação de projetos de lei, [assim] como a comissão de legislação e

justiça e a comissão e finanças da câmara, ela é muito restrita nas

proposituras que o vereador [Ivan Moraes] pode fazer. Assim, não

tem tanta margem de aprovação. Nessa época, a gente precisou

mudar um pouco a forma de escrita da lei [Projeto de Lei Ordinária]

para torná-la mais autorizativa, teve que mudar o tempo verbal. Por

exemplo, ao invés de a prefeitura deverá fazer tal coisa, a prefeitura

poderá... Assim, ficou mais sugestiva, autorizativa.

O objetivo de apresentar um texto que relativiza possíveis obrigações do

município no PL foi o de garantir a institucionalização da questão migratória, inserindo

a pauta na esfera legislativa municipal para que, posteriormente, a partir de sua

aprovação, fosse utilizada como mecanismo de controle e cobrança, conforme

complementa Luana Varejão

(...) aí a gente podia levantar esse debate da possibilidade, da questão

da importância da política municipal dos imigrantes refugiados, em

aprovar uma lei que depois seria um mecanismo também de

cobrança.

Ainda assim, diante de um olhar crítico para o contexto político e com uma

estratégia de redação mais subjetiva, a Lei Municipal foi aprovada com veto do único

artigo que atribuía algumas responsabilidades ao município. Trata-se do artigo sexto,

cujo texto pode ser verificado no quadro a seguir.

Artigo vetado da Lei Municipal nº 18.798, de 20 de maio de 2021 que institui as bases para a

elaboração da ‘Política Municipal de Promoção dos Direitos dos Migrantes e Refugiados’ no

município do Recife.
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Art. 6º O Poder Público Municipal, visando assegurar o atendimento qualificado aos

migrantes e refugiados no âmbito dos serviços públicos municipais, poderá realizar as

seguintes ações administrativas, além de outras que julgar adequadas:

I - formação de Agentes Públicos voltada à:

a) sensibilização para a realidade da migração em Recife, com orientação sobre

direitos humanos e direitos dos migrantes e refugiados conforme a legislação pertinente; e

b) interculturalidade de línguas, com ênfase nos equipamentos que realizam maior

número de atendimentos aos migrantes e refugiados.

II - capacitação dos Conselheiros Tutelares para proteção das crianças e dos

adolescentes migrantes e refugiados e seus descendentes nascidos no Brasil;

III - capacitação da Rede Municipal de Ensino para atender as crianças, os

adolescentes, os jovens e os adultos migrantes e refugiados de acordo com suas identidades

étnico-culturais;

IV - designação de mediadores culturais nos equipamentos públicos com maior afluxo

de migrantes e refugiados para auxílio na comunicação entre profissionais e usuários;

V - capacitação dos profissionais dos Centros de Referência de Assistência Social sobre

a legislação concernente aos direitos dos migrantes e refugiados;

VI - instalação de Centros de Referência específicos para o atendimento de migrantes

e refugiados, ou adaptação dos Centros de Referência já existentes, para que desenvolvam,

em alas especiais, os atendimentos referidos no caput, destinados à prestação de serviços de

acolhimento social e à articulação do acesso aos demais serviços públicos; e

VII - estabelecimento de parcerias com Órgãos e/ou Entidades de outras esferas

federativas para promover a inclusão dos migrantes e dos refugiados, bem como para dar

celeridade à emissão de documentos.

No entanto, se por um lado, há a crítica de que a Lei Municipal relativa à

questão migratória não abrangendo responsabilidades concretas, por outro, sua

aprovação é considerada uma conquista. Com base nela, é possível seguir em direção

ao avanço da institucionalização local, do acolhimento e do reconhecimento de

migrantes em Recife. Assim, o próximo passo a ser conquistado segundo o vereador

Ivan Moraes, é a regulamentação da Política Municipal para pautar a temática

migratória em Recife.

Atuações da Sociedade Civil na causa migrante em Recife

É possível perceber que em Recife a atuação da sociedade civil na temática

migratória é diversa e atua em diferentes frentes de ação, como será apresentado na

sequência.
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Projeto CECASIMI: a atuação da Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento

Educacional - FADURPE

O Projeto CECASIMI, promovido pela Fundação Antônio Salles de

Desenvolvimento Educacional (FADURPE), entidade de apoio a Universidade Federal

Rural de Pernambuco – UFRPE, busca a inserção social, laboral e produtiva de

migrantes residentes em Recife e região metropolitana27.

As ações oferecidas pelo Projeto CECASIMI são direcionadas às pessoas

migrantes, refugiadas e apátridas vítimas de racismo ou de qualquer tipo de

discriminação de raça, cor, etnia, religião ou origem, que estão expostas a diversas

situações de vulnerablidades. O objetivo é promover o desenvolvimento humano,

social e profissional por meio de capacitação para convivência cotidiana interativa e

positiva, por meio da instrumentalização da comunicação interpessoal, curso de

aprendizagem da língua portuguesa, inserção sócio-cultural local no território recifense

e pernambucano; além de práticas sociais, contexto histórico e noções sobre a

legislação brasileira, abrangendo direitos e deveres. O Projeto prevê, ainda, apoiar

alunos(as) para sua inserção na rede de proteção social e de saúde28.

Outra forma de atuação do Projeto está relacionada com a contribuição para a

estruturação de políticas públicas direcionadas a pessoas migrantes, refugiadas e

apátridas, uma vez que os dados estatísticos da população migrante que participam do

Projeto são compartilhados e poderão subsidiar a consolidação de políticas públicas

assertivas29.

A Casa de Direitos em Recife: atuação conjunta entre poder público e sociedade civil

na assistência humanitária a migrantes e refugiados

A Casa de Direitos30 é um centro de referência para migrantes de qualquer

nacionalidade local que permite a convivência, promove formação, assistência

psicossocial e assessoria jurídica e formação. A equipe que atua é composta por

psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, além de assessores jurídicos31.

31 CÁRITASa. Programa Pana para atuação com migrantes e refugiados. 2022. Disponível em:
https://caritas.org.br/projeto/3. Acesso: 27/03/2022.

30 A Casa de Direitos está localizada, além de Recife, em outras seis capitais brasileiras, são elas: Boa
Vista, Porto Velho, Brasília, São Paulo, Curitiba e Florianópolis (DPU, 2018).

29 Ibidem.

28 Ibidem.

27 FADURPE. Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional. Projeto CECASIMI ganha
versão EAD. 2020. Disponível em:
http://www.fadurpe.com.br/noticias/74/projeto-cecasimi-ganha-versao-ead . Acesso: 27/03/2022.
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Em Recife, a Casa de Direitos foi inaugurada em dezembro de 2018 por meio de

um convênio entre a Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 e a Universidade Católica de

Pernambuco (Unicap). Os poderes públicos foram parceiros ativos durante o primeiro

ano de implantação da Casa, atualmente recebem os encaminhamentos realizados

pela equipe da Cáritas e realizam suas demandas ao público atendido.

Desde sua inauguração uma série de ações já foram desenvolvidas pela Casa de

Direitos e parcerias importantes foram estabelecidas. As ações envolveram a

mobilização e sensibilização de doações pelo setor de Publicidade e de Comunicação;

plantão psicológico e apoio do Setor de Ciências Biológicas e Saúde do IHU/Unicap.

Merece destaque ainda as parcerias com o Centro de Integração Empresa-Escola

(CIEE), com formação para o mercado de trabalho; e com o IHU/Unicap, que ofereceu

curso sobre questões jurídicas; legislações brasileiras e direito internacional;

português; e desenho industrial32.

Casa da Migrante Irmã Adélia: uma iniciativa da sociedade civil local para acolhida de

migrantes e refugiados(as) originários(as) da Venezuela

Inspirada na trajetória da Irmã Adélia, foi inaugurada em setembro de 2021, a

Casa da Migrante Irmã Adélia. Localizada na Vila Santa Luzia, Bairro da Torre, em

Recife, o espaço foi cedido pelo Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, por meio do

Centro Social Dom João Costa33.

A iniciativa é voltada para o atendimento de pessoas e famílias originárias da

Venezuela e suas ações são desenvolvidas em parceria com o Instituto das Religiosas

da Instrução Cristã e o Serviço de Pastoral do Migrante do Nordeste (SPMNE) e com a

Rede Damas Educacional. Além disso, recebem o apoio da Conferência dos Religiosos

do Brasil (CRB), da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas

Gerais e Espírito Santo e da Cáritas Brasileira34.

As ações desenvolvidas envolvem o acolhimento das famílias no abrigo e

oferecimento de cursos de língua portuguesa e oficinas de artesanato. As crianças têm

34 Ibidem.

33 RDE. Rede Damas Educacional. Casa da Migrante Irmã Adélia é inaugurada no Recife. Disponível em:
https://rededamas.com.br/noticias/casa-da-migrante-irma-adelia-e-inaugurada-no-recife. Acesso:
27/03/2022.

32 CÁRITASb. Resposta à Crise Humanitária Brasil – Venezuela. Disponível em:
https://escola.mpu.mp.br/h/rede-de-capacitacao-a-refugiados-e-migrantes/atividade-em-recife/apresen
tacoes/experiencia-no-acolhimento-da-casa-de-direito-do-programa-pana-caritas-unicap.pdf. Acesso
27/03/2022.
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oportunidade de frequentarem aulas de música ministradas por educadores do Centro

Social Dom João Costa, que, por sua vez, integra a Rede Damas Educacional35.

Ações adicionais da Cáritas no processo de acolhimento

Além dos aluguéis das casas para os venezuelanos e Waraos, realizado por

intermédio da Cáritas e do poder público, a entidade também buscou atuar de

maneiras diferenciadas a fim de promover a integração da população migrante. Foi

identificada a disponibilização de uma linha telefônica para atendimento psicossocial

disponibilizado para migrantes e refugiados venezuelanos que residem na região

metropolitana do Recife, com objetivo de oferecer apoio no momento de

vulnerabilidade agravado pela pandemia da COVID-19. A linha oferece escuta

qualificada, encaminhamentos para políticas públicas, acolhimento de demandas,

conflitos familiares, e emergências.

Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM)

Soma-se a essas iniciativas, o “Projeto Taller” desenvolvido pela Pastoral dos

Migrantes que refere-se a um ateliê de artesanato com a perspectiva de gerar renda

para as famílias. Os artesanatos produzidos podem ser expostos em duas feiras de

artesanatos, a Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), fomentada pela

iniciativa pública estadual, e a Feira de Artesanato do Classic Hall (Fenahall).

O SPM também tentou organizar cursos de português para a população Warao,

no entanto, por dificuldades financeiras para garantir o deslocamento dos estudantes

até a sala de aula, o projeto precisou ser interrompido.

Outras iniciativas encontradas

Em relação a ações direcionadas a migrantes não indígenas, foi mapeada a

iniciativa do IHU que tem o objetivo de promover o empreendedorismo por meio do

“Projeto Reconstruir” direcionado a migrantes que chegam a Recife. No entanto, os

migrantes esbarram em questões burocráticas que impedem a formalização de uma

figura jurídica, tais como a impossibilidade de constituir-se como Microempreendedor

Individual (MEI) por não ter título de eleitor brasileiro.

Além das atuações da Cáritas, do IHU e da FADURPE, a OAB-PE, por meio da

Subcomissão de Direitos dos Refugiados, fez uma proposta de criação do selo “Amigo

35 RDE. Rede Damas Educacional. Casa da Migrante Irmã Adélia é inaugurada no Recife. Disponível em:
https://rededamas.com.br/noticias/casa-da-migrante-irma-adelia-e-inaugurada-no-recife. Acesso:
27/03/2022.
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do Migrante”. A proposta se tornou projeto na Assembleia Legislativa de Pernambuco

(Alepe), com a instituição do “Prêmio Amigo do Migrante”, destinado àqueles que, no

âmbito do Estado de Pernambuco, desenvolvem atividades de acolhimento, e de

proteção e defesa dos direitos dos migrantes, refugiados e apátridas.

A auto-organização das comunidades de diversas nacionalidades para visibilidade e

expressão cultural

A pluralidade cultural compartilhada em território recifense é expressada por

diversas festas, feiras e festivais. No bairro da Boa Vista, região central da cidade, há o

Centro Islâmico onde também funciona a Associação de Senegaleses do Nordeste,

fundada em 2015 e comandada por Amadou Touré, que chegou no Brasil em 2001, por

meio de um convite de seu irmão que era estudante na capital pernambucana.

De acordo com Amadou, há parceria da associação com a comunidade consular

do nordeste, o hospital IMIP para atendimento de saúde, a Cáritas, defensoria pública

em relação a regularização dos senegaleses, a secretaria de direitos humanos do

estado e da prefeitura de Recife, além da secretaria de cultura do estado, que

garantem a participação em feiras como a Fenearte. Também é mantido

relacionamento com outros grupos de migrantes como os angolanos e os venezuelanos

(embora não sejam comunidades tão próximas). Amadou, além de presidente da

Associação de Senegaleses como já mencionado, também é conselheiro municipal de

direitos humanos e conselheiro de igualdade racial.

No que se refere ao acolhimento pela população pernambucana, Amadou diz

que “existe preconceito, mas eles não ligam porque é ignorância”. Quando chegaram

na região, os comerciantes os viam com desconfiança, acreditando que roubariam os

empregos e a clientela dos brasileiros. No entanto, aos poucos foram percebendo que

o comércio e o modo de trabalhar dos senegaleses é diferente. A relação com os

comerciantes recifenses, desde que não se refira aos mesmos produtos, é relatada

como “tranquila”.

Ainda no que versa sobre a integração a população local, foi relatado que, para

facilitar a integração na cidade, muitos migrantes optaram por alterar seus nomes Papa

Saliou, por exemplo, virou Pablo.

Nós sabemos que no caso do imigrante africano, além do

racismo há também outros preconceitos, como a ideia de que

vão tomar vagas de empregos, o que não é o caso. Já tivemos

casos de discriminação na UFPE, mas o NEAB (Núcleo de

Estudos Afro-brasileiros UFPE) é muito atuante e tem

diminuído muito a questão do racismo. Altino Soares também

para o Marco Zero.
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O entrosamento com a vizinhança pode ser notado na realização de festas

típicas muçulmanas como o Ramadã e a festa do sacrifício do carneiro. É comum que

brasileiros sejam por eles convidados aos eventos que acontecem no centro islâmico

ou no bairro da Boa Vista.

Festividades de outras nacionalidades também ocorrem na capital

pernambucana. Anualmente é realizada a Feira Japonesa que no ano de 2019 teve sua

23ª edição em comemoração às Eras do Japão. As ruas do Recife Antigo receberam

decoração elaborada com bambus e bandeiras coloridas, mais um atrativo para as mais

de 40 mil pessoas esperadas36. Devido ao contexto pandêmico as edições seguintes

(24ª e 25ª) foram realizadas de maneira virtual37.

O Ano Novo Chinês também é um evento anual que se capilariza pelas ruas e

edificações de Recife. Com um calendário lunissolar, a cultura chinesa considera as

fases da lua e a posição do sol para a contagem do ano. Além disso, o ciclo do zodíaco

dura doze anos, que está relacionado à dezena de animais que foram transformados

em signos do zodíaco por Buda por terem sidos os únicos a atenderem seu chamado

para uma reunião. De acordo com essa cultura, o ano de 2022 se refere ao Ano do

Tigre.

As apresentações da última festa ocorreram nos dias 30 e 31 de janeiro de 2022

contou com apresentações no Marco Zero da cidade, iluminação avermelhada no

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, no bairro da Imbiribeira, além de

luzes que representam a China projetadas nos equipamentos municipais38.

A importância da cultura chinesa para o município é reconhecida por Ana Paula

Vilaça, Chefe de Gabinete do Centro de Recife, em publicação sobre a comemoração na

página do município, ela afirma que

A comunidade chinesa é um ator estratégico para o centro de nossa

cidade. Nós temos mais de 5 mil chineses na área do centro histórico

que são fundamentais e que trabalham, produzem, vivem e moram

38 RECIFEd. Comemoração do Ano Novo chinês movimenta o Marco Zero e empolga público. 2022.
Disponível em:
https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/31/01/2022/comemoracao-do-ano-novo-chines-movimenta-o-m
arco-zero-e-empolga-publico. Acesso: 27/03/2022.

37 ACJR. Associação Cultural Japonesa do Recife. Canal do Youtube. Disponível em:
https://www.youtube.com/channel/UCEMo3XpLmT3XFBZeQZyEqIg. Acesso: 27/03/2022.

36 CBNRECIFE. 23ª Feira Japonesa acontece no Recife antigo neste domingo. Disponível
em:https://www.cbnrecife.com/artigo/23-feira-japonesa-acontece-no-recife-antigo-neste-domingo.
Acesso: 27/03/2022.
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no centro. Eles estão bastante engajados com o Programa Recentro e

com os novos projetos da Prefeitura para essa área39.

O Chanuká, também conhecido como Festival das Luzes, também é uma

tradição de longa data no Recife. De origem judaica, o evento tem duração de oito dias

e gira em torno do milagre do azeite que é representado por um candelabro da festa

que conta com oito disposições para velas que são acesas a cada dia que se transcorre

a festa.

A tradição desse Festival é contada por Jáder Tachlitsky, coordenador de

comunicação da Federação Israelita de Pernambuco (FIPE) em entrevista concedida ao

Diário de Pernambuco em 22/12/201940, conforme segue

Conta-se a história de que existia uma menorá (candelabro judaico de

sete velas) de ouro dentro do templo, que deveria ficar acesa todo o

tempo, e para isso precisava de azeite. Por lá, encontraram uma

quantidade de azeite que só permitiria manter acesa um dia. E daí

vem o milagre. Esse azeite manteve a chama acesa por oito dias, até

que um novo azeite fosse confeccionado. Por isso que o Chanuká tem

oito velas, cada uma acesa em um dia da festa.

Na mesma entrevista Jáder Tachlitsky ressalta a importância desse festival para

a identidade e memória religiosa judaica, como explica a seguir

A festa celebra o direito de você ter a sua própria identidade religiosa,

de não se curvar a quem quer lhe impor coisas. A festa relembra a

luta dos judeus para libertar a judeia dos selêucidas.

Outro evento tradicional organizado anualmente pela FIPE é o Festival da

Cultura Judaica, que ocupava as ruas do Recife antes da pandemia. Com a COVID-19, a

29ª edição, no ano de 2020, foi realizada de forma virtual, com transmissão ao vivo

pelo canal do youtube da Federação Israelita de Pernambuco. O centenário do

nascimento da escritora Clarice Lispector, patrona da literatura de Pernambuco, foi

inspiração para o tema dessa edição “Clarice – de Recife para o mundo”41.

41 FOLHAPE. Folha de Pernambuco. Festival Judaico homenageia o centenário da escritora Clarice
Lispector. O evento este ano terá como tema “Clarice – de Recife para o mundo – e irá reverenciar o
universo da patrona da literatura de Pernambuco. 2020. Disponível em:

40 DP. Diário de Pernambuco. Comunidade judaica celebra Chanuká no Recife Antigo. 2019. Disponível
em:
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2019/12/comunidade-judaica-celebra-ch
anuka-no-recife-antigo.html. Acesso: 27/03/2022.

39 Ibidem.
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Já a cultura árabe ganha visibilidade por meio do Festival Sul-Americano de

Cultura Árabe (FSACA). Evento que também ocorre anualmente e em diversas cidades

brasileiras em comemoração ao Dia da Comunidade Árabe no Brasil, celebrado em 25

de março e tem por objetivo promover “o respeito à diversidade cultural e

aproximação dos povos, através de atividades como exposições; exibições de filmes;

rodas de conversa e contação de histórias”42.

A sétima edição do FSACA foi realizada no Centro de Cultura Luiz Freire (CCLF)

que é uma organização não governamental (ONG) fundada como resistência ao

período de ditadura militar e estratégia de redemocratização no ano de 1972. Sua luta

pelos direitos humanos ocorre há 50 anos e sua atuação nos dias atuais está

direcionada para “defesa e promoção dos Direitos à Educação, à Comunicação e à

Cultura” e “no fortalecimento de sujeitos das periferias urbanas e das Comunidades

Tradicionais, especialmente os Quilombos do Estado de Pernambuco, na luta pela

efetivação de direitos”43.

Por fim, as produções cinematográficas também é o meio de expressão da

cultura africana. A Baobácine – Mostra de Cinema Africano do Recife teve sua segunda

edição do festival ocorreu em dezembro de 2021 e o tema foi “Entre territórios e

travessias cinematográficas”, mesclou filmes clássicos e contemporâneos produzidos

no continente africano, assim como por pessoas negras fora do território. O país em

destaque foi o Sudão pela representação dos recentes processos disruptivos políticos44.

5.3. Considerações Relevantes

Em Recife é possível observar os esforços para a construção de uma política

local de migração estruturada e institucionalizada, tendo presente os princípios de

interculturalidade, transversalidade e protagonismo migrante.

44 JC. Jornal Digital; Bruno Vinícius. Confira a programação completa do Baobácine, Mostra de Cinema
Africano do Recife. Esta é a segunda edição do festival, que neste ano tem como tema "Entre territórios
e travessias cinematográficas". 2021. Disponível em:
https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2021/12/14917287-confira-a-programacao-completa-do-baobacine-
mostra-de-cinema-africano-do-recife.html. Acesso: 27/03/2022.

43 CCFL. Centro de Cultura Luiz Freire. 2022. Disponível em: http://cclf.org.br/. Acesso: 29/03/2022.

42 FEPEC. Federação Pernambucana de Cineclubes. CCLF recebe VII Festival Sul-Americano de Cultura
Árabe. Disponível em:
https://fepec.wordpress.com/2016/03/22/cclf-recebe-vii-festival-sul-americano-de-cultura-arabe/.
Acesso: 27/03/2022.

https://www.folhape.com.br/cultura/festival-judaico-homenageia-o-centenario-da-escritora-clarice/165
205/. Acesso: 27/03/2022.
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A Interculturalidade pode ser percebida em movimentações de festas, feiras e

festivais que ocorrem na capital pernambucano ao longo do ano, resgatando desde

tradições históricas religiosas, como o Chanuká, a Feira Japonesa e o Ano Novo Chinês,

a produções de resistência como o cinema africano e árabe. Também é promovida

quando são articulados e oferecidos meios para que migrantes participem das feiras de

artesanato, a Fenearte e a Fenahall, momentos em que é possível obter visibilidade da

arte, cultura e costumes de diferentes países, como Brasil e Venezuela.

Já a Transversalidade pode ser verificada na atuação intersecretarial e

intersetorial das secretarias municipais, assim como pelo envolvimento da sociedade

civil, na redução dos desafios enfrentados pelos migrantes que chegam até Recife.

Soma-se a isso as ações realizadas para inserção nos serviços de saúde, educação e ao

respeito à população LGBTQIA+, representado na locação de um imóvel específico para

essas pessoas.

No que diz respeito ao Protagonismo Migrante se destacam as iniciativas das

associações de diversas nacionalidades migrantes na organização de feiras, festivais e

encontros para celebrar e manifestar culturalmente práticas religiosas ou produções

cinematográficas. Essas práticas auto-organizadas pelas comunidades migrantes

ocupam espaços públicos e possibilitam maior visibilidade da pluralidade cultural que

coabita no Recife.

Quanto aos aspectos relativos à Sustentabilidade, esses poderão ser alcançados

conforme o avanço da institucionalização de uma política municipal, o que conduzirá

município, sociedade civil e população migrante, a concretizar um debate político em

direção à garantia de direitos. Além disso, é imperativo que os migrantes tenham suas

necessidades básicas garantidas. Para que haja efetivo protagonismo migrante é

preciso que estes tenham autonomia social, financeira e acesso à moradia. Assim,

entende-se que a regulamentação da Política Municipal para Migrantes, passo

almejado pelo vereador Ivan Moraes, contribuirá para o alcance e efetivação desses

dois princípios.

Por fim, o racismo e a xenofobia são expressados nos preconceitos sofridos pela

população migrante que busca oportunidade de se inserir no mercado de trabalho

formal. Essa temática poderá ser tema de campanhas e ações conjuntas entre poder

público local e sociedade civil para que a cidadania universal seja reconhecida e

respeitada em Recife.
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6. Análise Comparativa entre as Cidades Solidárias

É possível observar nas três cidades estudadas elementos sobre a importância

da atuação coletiva e articulada entre poder público local, sociedade civil e associações

de migrantes na busca por uma acolhida mais humanitária, pautada pelo acesso

universal de direitos e pelo respeito à pluralidade e à interculturalidade.

Ainda que cada cidade tenha enfrentado diferentes desafios, pode-se afirmar a

existência de três aspectos convergentes nos territórios estudados que permitem

vislumbrar a real probabilidade de consolidação das práticas de acolhimento com

garantias de direitos. É possível entender, com isso, que a presença de um espaço para

concretização e expansão de experiências locais de modelo alternativo de política

migratória depende da multiplicação e da consolidação dessas iniciativas,

possibilitando, assim, uma atuação em rede a ser capilarizada em diversos países e

continentes.

O primeiro desses aspectos é a importância da atuação integrada entre

organizações da sociedade civil que defendem o direito à migração, associações de

migrantes que lutam pela garantia e prática de seus direitos, e poder público local que

busca institucionalizar práticas de acolhida e inserção da população internacional em

seu espaço urbano. Essa integração é percebida com maior evidência nas cidades de

Cuiabá e Recife que, mesmo tendo recebido movimentos migratórios no passado,

tiveram que se estruturar para acolher e oferecer condições dignas para a população

migrante venezuelana.

Nessas duas cidades brasileiras foram instituídos comitês intersetoriais e

intersecretariais, com representantes de diversas secretarias municipais e diferentes

organizações da sociedade civil e associações de migrantes, direcionando as ações e

decisões sobre a questão migratória. Em Recife, particularmente, a institucionalização

da Lei Municipal que fornece diretrizes para uma Política Municipal Migratória foi

conduzida com o apoio do COMIGRAR/PE, assim como as definições e divisões de

responsabilidades de acolhimento da população migrante, com destaque para o

protagonismo da Cáritas nesse processo. Em Cuiabá, o Grupo de Trabalho Políticas para

Migrantes, formado por um mandato coletivo com a participação de associações

migrantes, apresentou um Projeto de Lei que culminou na institucionalização da

Semana do Migrante. Atualmente, esse mesmo Grupo de Trabalho articula na Câmara

local a aprovação do texto base para a constituição do CMI.

Outro aspecto convergente identificado está relacionado à necessidade de

possuir diretrizes estruturantes e sustentáveis que garantam o devido acesso a direitos

- não somente o direito à saúde, educação e assistência social - mas, também, a

inclusão laboral e manutenção e autonomia da vida.
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Recife deixa evidente essa necessidade, quando as ações foram ocorrendo de

maneira emergencial e assistencialista, o que também ocorreu em Cuiabá. Essa prática

assistencialista foi questionada pela população migrante internacional que reivindicou

instrumentalização e inserção no mercado de trabalho. Aqui também se destaca a

importância da sociedade civil no oferecimento de cursos profissionalizantes e de

idioma local para qualificar migrantes para o trabalho. No entanto, mesmo com essa

qualificação outros impeditivos surgiram, como a falta de documentação para cumprir

as questões burocráticas de inscrição de cadastro nacional de pessoa jurídica.

Ainda nesse contexto, para além de ter uma lei sancionada, é preciso que

agentes públicos estejam preparados para receber, entender e respeitar as

diversidades culturais que são manifestadas nas diferentes nacionalidades. Nesse

sentido, em San Fernando Del Valle de Catamarca merece destaque o processo de

formação de agentes públicos com base no Manual para el Orientador en Temas

Migrantes que foi elaborado para instrumentalizar o atendimento a migrantes em

departamentos públicos federais e municipais.

O terceiro, e último, aspecto está na estratégia de visibilidade por meio de

manifestações culturais e gastronômicas como instrumento de aproximação,

integração e minimização de crenças e discursos nacionalistas. Nas três cidades foram

organizadas feiras e festivais, algumas fundamentadas em eventos históricos e

religiosos, e reuniram centenas e milhares de pessoas para celebrarem em conjunto,

como a festa do Ano Novo Chinês e o Festival das Luzes - Chanuká, em Recife ou a

Semana do Migrante, em Cuiabá, e a Feira das Coletividades, em San Fernando Del

Valle de Catamarca.

Outra forma de visibilidade utilizada são os festivais cinematográficos que

aproximam o público local de filmes produzidos em outros continentes, possibilitando

o acesso a outras formas de entender e representar o mundo e o convívio cotidiano.

Essa prática foi percebida em Recife que recebe festivais de filmes africano e árabe.

Os três aspectos descritos demonstram que é possível produzir uma nova forma

de viver a cidade, com base em uma atuação integrada e coletiva direcionada para a

construção de um mundo mais humano, diverso, inclusivo e sem fronteiras, pautado

pela justiça social, respeito e livre acesso aos territórios.

Esse mundo que representa os interesses coletivos é possível por meio do

fortalecimento das práticas locais e do estabelecimento de uma rede intercontinental

que estimule outras cidades acolhedoras a replicar iniciativas de atuação conjunta e

equilibrada entre sociedade civil, comunidades migrantes e poder público local. Assim

como é possível fazer a revolução intercultural por meio de uma rede acolhedora

intercontinental pautada por uma nova política de governança migratória local que

(re)signifique espaços de inclusão e autonomia da população migrante.
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7. Considerações Finais

A ideia de uma rede acolhedora intercontinental vai se estruturando a partir do

aprofundamento e compartilhamento de iniciativas locais distribuídas nos diversos

continentes.

As práticas condensadas nesse estudo demonstram que alguns passos comuns

foram dados para a inclusão e inserção da população migrante no território, os quais

circunscrevem a importância da atuação coletiva dos diferentes atores para

institucionalizar e conquistar espaços.

O desafio que se apresenta, no entanto, está relacionado à questão de como

ultrapassar as trocas de aprendizados das boas práticas para compromissos concretos

de solidariedade entre diferentes territórios. Um passo para a capilarização

intercontinental e de fortalecimento de ações e alianças estruturantes que permeiam

os princípios da Interculturalidade, Transversalidade, Sustentabilidade e Protagonismo

Migrante.

Como saltar do discurso do que foi realizado para uma atuação conjunta com

iniciativas entre territórios? Como expandir a atuação para além das divisas e fronteiras

geopolíticas e administrativas?

Como enfrentar o preconceito, o racismo e a xenofobia em relação às pessoas

migrantes? Como promover e garantir uma plena inserção social, cultural e

econômica? São temas que poderiam ser desenvolvidos em ações conjuntas

envolvendo a diversidade de atores.

Um primeiro passo pode ser obtido na programação de encontros periódicos

entre as cidades para análise e planejamento conjunto, elencando enfrentamentos,

possibilidades e alternativas de ação, compartilhando as dificuldades para encontrar

soluções coletivas.

Ampliar o estudo para outras experiências também é um passo possível.

Aprofundar a realidade e comparar com a história de atuação dessas três cidades pode

resultar em um diagnóstico mais detalhado com a identificação de novos pontos

convergentes e similaridades de iniciativas.

Em síntese, entende-se que a construção da agenda conjunta de encontros

periódicos e a ampliação do estudo contribuirão para diminuir a distância entre o

mundo que vivemos e aquele que desejamos construir, mais justo e humanitário.

Dialogar com instâncias interinstitucionais, promover a inclusão em redes, fóruns de

cidades e espaços de trocas como a Aliança Migração não é somente um desafio

colocado, mas também um convite e um compromisso a partir desta experiência.
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