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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, DA 

CIDADANIA, DA PARTICIPAÇÃO E DAS QUESTÕES SOCIAIS.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

24/06/2015 

 

  

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Havendo número regimental, 

declaro aberta a 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da 

Cidadania, da Participação e das Questões Sociais, da 1ª Sessão Legislativa do 1º biênio da 18ª 

Legislatura, com a finalidade de realizar Audiência Pública para discutir políticas públicas e atuação 

efetiva das autoridades competentes nos recentes fluxos de migração haitiana para o Brasil. 

Registro com muita satisfação a presença dos seguintes deputados: deputado Coronel 

Telhada, deputado Hélio Nishimoto, deputada Beth Sahão, deputado Adilson Rossi, deputada Clélia 

Gomes, deputada Marta Costa, deputado André Soares, que nesse momento compõem o quorum da 

nossa Comissão. 

Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião passada. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, a deputada Beth 

Sahão, vice-presidente dessa Comissão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Para solicitar a dispensa da leitura da ata. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Os deputados que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovada 

a dispensa de leitura da ata.  

Ordem do dia.  

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem. 

 

 O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Apreciação da ordem do dia. 

Pela ordem, deputada Beth Sahão. 
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A SRA. BETH SAHÃO – PT – Senhor presidente, visto que não foi incluído um 

requerimento da minha autoria... Dois requerimentos da minha autoria protocolados na segunda-

feira passada, datados do dia 20/06, eu peço a Vossa Excelência a inclusão dos referidos 

requerimentos para serem apreciados por esta Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Não vejo nenhuma 

dificuldade com relação ao tema, deputada Beth. Eu só solicitaria a Vossa Excelência e aos 

deputados que iniciássemos a pauta da ordem do dia e, no momento da votação dos ofícios, que 

votássemos a aprovação da inclusão dos mesmos ofícios propostos por Vossa Excelência para a 

inclusão na pauta. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Tá. Inclusão e consequente apreciação. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Inclusão e apreciação. 

Perfeito. A nossa sessão hoje se divide em duas etapas. Nós faremos uma etapa mais rápida, eu vou 

procurar ser o mais objetivo o possível na apreciação de projetos de lei de deputados dessa Casa e 

também na aprovação de requerimentos apresentados pelos deputados membros desta Comissão, 

nessa primeira etapa. E na segunda etapa, faremos uma audiência pública para debatermos a 

temática da questão imigratória dos haitianos a São Paulo, ao Brasil e suas consequências. 

Item de número um. Projeto de Lei 330/2013, deputado Francisco Campos Tito. Ficam as 

concessionárias fornecedoras de serviços de TV ou internet por assinatura obrigadas a compensar o 

assinante que tiver o serviço interrompido. O relator é o deputado Raul Marcelo, que apresenta voto 

favorável em seu parecer. Em discussão. 

 

O SR. ANDRÉ SOARES – DEM – Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, o deputado André 

Soares.    

 

O SR. ANDRÉ SOARES – DEM – Solicitar vista. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Vistas concedidas ao 

deputado André Soares do item de número um da pauta.  
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Item de número dois. Projeto de Lei 708, de 2013. Deputada Vanessa Damo. Estabelece 

normas para a venda e/ou distribuição de CDs, DVDs e Blu-rays no Estado. Relatora deputada 

Marcia Lia, que apresenta o relatório com voto favorável. 

 

O SR. ADILSON ROSSI – PSB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Em discussão. Deputado... 

Tem a palavra, pela ordem, o deputado Adilson Rossi. 

 

O SR. ADILSON ROSSI – PSB – Pedir vista desse item, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Vistas concedidas ao 

deputado Adilson Rossi.  

Item de número três. Projeto de Lei 935, de 2013, do deputado Itamar Borges, que dispõe 

sobre o encerramento de páginas e contas em redes sociais online no caso de falecimento de seu 

titular. A relatora é a deputada Marta Costa, que apresenta o parecer favorável. Em discussão. Não 

havendo oradores inscritos, encerrada a discussão, a votos. Os deputados que concordarem com o 

parecer da deputada Marta Costa, permaneçam como estão. Aprovado. 

Item número quatro. Projeto de Lei 993, de 2013, da deputada Beth Sahão. Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de instalação ou adaptação de provadores de roupas, calçados e demais artigos que 

integram o vestuário feminino e masculino acessíveis à população com necessidades especiais e/ou 

com mobilidade reduzida. A relatora é a deputada Marta Costa, que apresenta voto favorável em 

seu relatório. Em discussão o Projeto de Lei da deputada Beth Sahão. Não havendo deputados 

inscritos, encerrada a discussão, a votos. Os deputados que concordarem, permaneçam como estão. 

Aprovado.  

Item número cinco. Projeto de Lei 689, de 2014, do deputado Edmir Chedid. Altera a Lei 

12.281, de 2006, para determinar aos prestadores de serviços contínuos que aceitem o pedido de 

cancelamento do serviço prestado por quaisquer dos canais colocados à disposição do cliente. O 

relator é o deputado André Soares, que apresenta um voto, em seu relatório, favorável. Em 

discussão o Projeto de Lei, item número cinco da pauta. Não havendo oradores inscritos, encerrada 

a discussão, a votos. Os deputados que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado.  

Item de número seis – e último projeto de lei a ser apreciado nesta Comissão na tarde de 

hoje – Projeto de Lei 1.288, de 2014, da deputada Célia Leão. Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

disponibilização de cadeiras de rodas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no 
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âmbito do Estado. A relatora é a deputada Marta Costa, que apresenta em seu relatório voto 

favorável ao projeto, com emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa. 

Em discussão. Os deputados que... Encerrada a discussão, a votos. Os deputados que concordarem, 

permaneçam como estão. Aprovado o projeto da deputada Célia Leão, com o relatório favorável da 

deputada Marta Costa. 

Agora, há uma série de requerimentos. Eu solicito à deputada Beth Sahão que apresente os 

seus requerimentos, para que possa ser avaliada a admissibilidade nessa Comissão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Senhor presidente, requeiro, nos termos do artigo 31, da 

14ª Consolidação do Regimento Interno, que esta Comissão convide o diretor da Escola de 

Educação Superior de Agricultura “Luiz de Queiróz”, da Universidade de São Paulo, ESALQ, USP, 

professor doutor Luiz Gustavo Nussio, a fim de que preste esclarecimentos acerca de um grave caso 

de discriminação contra estudantes ocorrido na referida unidade. O fato consistiu na afixação de um 

cartaz no Centro de Vivência da ESALQ, contendo um ranking da vida sexual de alunas e também 

adjetivos ofensivos utilizados para se referir às supostas características das vítimas.  

Requeiro, também, que sejam convidados para debater este assunto o professor Antônio 

Ribeiro de Almeida Júnior, da ESALQ, que pesquisa o tema, a aluna da ESALQ, integrante do 

Diretório Central de Estudantes da USP, Élice Natalia Botelho, um representante da Associação 

Atlética Acadêmica “Luiz de Queiróz” e um representante do Centro Acadêmico “Luiz de 

Queiróz”.  

Este é um requerimento, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Acho que Vossa Excelência 

também pode ler o outro requerimento. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Tá, pois não. Requeiro, nos termos do artigo 31, da 14ª 

Consolidação do Regimento Interno, que se faça adendo a requerimento de minha autoria, 

protocolado junto a esta Comissão em 22/06/2015, de modo a que se convide também para debater 

o caso de discriminação e difamação de estudantes ocorridos recentemente na Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiróz” da Universidade de São Paulo, ESALQ, USP, as seguintes pessoas: a 

professora doutora da Universidade de São Paulo, vice-coordenadora do programa de pós-

graduação em Antropologia Social, Heloisa Buarque de Almeida, e a estudante do curso de 

Engenharia Florestal da ESALQ, USP, Mariane Andrade. 

São dois requerimentos, senhor presidente, a quem eu peço a inclusão na pauta.           
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O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Por se tratarem do mesmo 

tema, nós votaremos como apenas um requerimento. Votamos nesse instante a admissibilidade do 

requerimento da deputada Beth Sahão. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerrada a 

discussão, a votos. Os deputados que concordarem com a admissibilidade dos requerimentos, 

permaneçam como estão. Aprovada a inclusão na pauta do requerimento da deputada Beth Sahão. 

Fica, portanto, sendo o item de número 18 da pauta para apreciação. 

Item número sete. Requerimento da deputada Beth Sahão. Requer a realização de uma 

audiência pública para tratar dos abusos sexuais verificados contra mulheres praticados nas 

dependências do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM. Solicito o 

convite ao senhor Clodoaldo Pelissioni, secretário de Transportes Metropolitanos do estado de São 

Paulo.  

Registro a presença do deputado Gondim e também registro a presença da deputada Marcia 

Lia. E nesse momento, honrosamente, registro a presença do nosso presidente, deputado Fernando 

Capez, acompanhado do deputado Coronel Camilo. Uma alegria imensa, nesse momento, 

registrarmos aqui, para a nossa audiência pública, a presença do secretário da Justiça do estado de 

São Paulo, Dr. Aloísio.  

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Secretário, apenas explicando 

a nossa dinâmica, talvez Vossa Excelência não saiba, mas nós estamos terminando a sessão 

deliberativa dos projetos da Comissão de Direitos Humanos, e acredito que em dez minutos 

iniciaremos a nossa audiência pública, tratando da questão da imigração haitiana no estado de São 

Paulo.  

Pela ordem, o deputado Coronel Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Por gentileza, senhor presidente, eu solicito 

vistas do item sete. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Vistas concedidas ao 

deputado Coronel Telhada do item de número sete. Eu indago aos senhores deputados se há algum 

item da pauta o qual algum deputado gostaria de pedir vistas. E também quero solicitar à secretaria 
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desta Comissão que disponibilize uma pauta para os deputados que não a tem, especialmente o 

deputado Gondim.  

 

O SR. ADILSON ROSSI – PSB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, o deputado 

Adilson Rossi. 

 

O SR. ADILSON ROSSI – PSB – Eu gostaria de pedir vistas do item 13. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Item de número 13. Vistas 

concedidas ao deputado Adilson Rossi. Algum outro deputado deseja fazer pedido de vistas?  

Bom, dando sequência à nossa pauta, item de número oito. Os deputados têm liberdade para 

pedirem vistas no momento em que acharem pertinente, ou qualquer momento da leitura dos itens 

da pauta.  

Requerimento da deputada Beth Sahão. Requer a realização de diligências por parte dessa 

Comissão em carvoarias do interior de São Paulo, a fim de apurar eventual persistência de 

condições análogas ao trabalho escravo e/ou trabalho infantil nesses referidos locais. Requer, ainda, 

que se oficie o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, de modo a convidar 

ambos os órgãos para enviar representantes para acompanhar tais diligências. Em discussão. Não 

havendo deputados inscritos, encerrada a discussão, a votos. Os deputados que concordarem, 

permaneçam como estão. Aprovado o requerimento da deputada Beth Sahão. 

Item de número nove. Requerimento da deputada Marcia Lia. Requer que seja promovido 

um debate sobre política agrária e fundiária no estado de São Paulo. Seria uma audiência pública. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão, a votos. Os deputados que 

concordarem, permaneçam como estão. Aprovado o item de número nove.      

Item número dez.  

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, o Coronel 

Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Solicito vistas do item dez.  
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O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Vistas concedidas ao Coronel 

Telhada, o item de número dez.  

Item número 11. Requerimento da deputada Clélia Gomes. Requer a realização de uma 

audiência para tratar sobre a violência doméstica e suas medidas protetivas, sendo convidadas as 

promotoras de justiça de São Paulo, autoras do programa Gevid, doutoras Valéria de Scarance 

Fernandes e Silvia Chakian de Toledo Santos. E ainda, que seja convidada a presidente do Instituto 

Patrícia Galvão, a Sra. Jacira Melo, que trabalha com a exposição e disseminação das ocorrências 

de violência contra a mulher, buscando políticas públicas de combate e proteção. Em discussão. 

Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão, a votos. Os deputados que concordarem, 

permaneçam como estão. Aprovado o item de número 11 da pauta. 

Item número 12. Requerimento da deputada Clélia Gomes. Requer a realização de audiência 

pública para tratar sobre redução da maioridade penal e o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, 

sendo convidados para a explanação do tema: a presidente da Fundação Casa, Sra. Berenice 

Giannella; o promotor de justiça, o Sr. Tiago de Toledo Rodrigues, da Promotoria da Infância e 

Juventude da cidade de São Paulo; o defensor público geral, Sr. Rafael Valle Vernaschi; o 

comandante geral da Polícia Militar do estado de São Paulo, o Sr. Ricardo Gambaroni; o delegado 

geral da Polícia Civil, Youssef Abou Chahin; o jurista, ex-ministro da justiça, o Sr. Miguel Reale 

Júnior; o secretário de Justiça e Defesa da Cidadania do estado de São Paulo, o Sr. Aloísio de 

Toledo César, que nos dá a satisfação e alegria de termos a sua presença aqui, nessa audiência; o 

presidente do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, o Sr. José Roberto Nalini; e o ex-senador 

e secretário municipal de Direitos Humanos, o Sr. Eduardo Suplicy. Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos, encerrada a discussão, a votos. Os deputados que concordarem, permaneçam 

como estão. Aprovado.  

Para ciência, item 14. Ofício 378, de 2015, SG... 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Senhor presidente, aqui no meu... 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Se a dúvida é sobre... 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – É do requerimento do item 13, de autoria da deputada 

Clélia Gomes. 
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O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Foram solicitadas vistas pelo 

deputado Adilson Rossi. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Ah! Desculpe, desculpe. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Para ciência. Ofício 378, de 

2015, SG da Guarda Municipal de Lins encaminhando moção de apoio à Carta de Fortaleza, 

compromisso em defesa do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, de autoria do Colegiado 

Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social anexa a esse ofício. 

Item número 15. Antes de fazer a leitura, eu gostaria de, também, nesse momento, registrar a 

presença do deputado Raul Marcelo. Indicação número 281, de 2015, da CPI do Trabalho Escravo. 

Indica a senhora presidente da República que determine a Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, que oriente as empresas a inserirem em seus relatórios anuais, como parte dos dados de 

sustentabilidade, informações sobre políticas públicas relativas à mão de obra. A indicação foi 

encaminhada à presidente da República e distribuída à Comissão de Valores Mobiliários. 

Item 16. Indicação 275, de 2015, da CPI do Trabalho Escravo. Vários desdobramentos da 

CPI do Trabalho Escravo que estão sendo reenviados para a ciência dessa Comissão e estão à 

disposição de todos os deputados que quiserem fazer a leitura mais apurada. Indicação 275, de 

2015, da CPI do Trabalho Escravo, indica o senhor governador a destinação de mais recursos à 1ª 

Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes contra a Liberdade Pessoal, que compõe a estrutura 

do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, e conta atualmente com 

apenas 12 policiais, entre escrivães e investigadores. A indicação foi encaminhada à Secretaria de 

Segurança Pública e a resposta encontra-se anexa.  

Item de número 17. Indicação número 276, de 2015, da CPI do Trabalho Escravo. Indica o 

senhor governador a criação da Delegacia do Imigrante. A indicação foi encaminhada à Secretaria 

de Segurança Pública e a resposta encontra-se anexa.  

Aliás, eu gostaria de fazer um registro aqui, como presidente dessa Comissão, da 

importância, num momento oportuno, dessa Comissão fazer uma visita ao Centro do Imigrante, da 

Secretaria de Estado da Justiça, aqui no estado de São Paulo, dada a importância dessa política 

pública inovadora, em termos nacionais, e que deve ser acompanhada de perto por essa Comissão 

em sua... Dado o prosseguimento das ações que foram dadas em anos anteriores.  

E por último, o último item da pauta, ofício da deputada Beth Sahão, que já foi lido, e que eu 

faço a leitura novamente. Requeiro, nos termos do artigo 31, da 14ª Consolidação do Regimento 

Interno, que esta Comissão convide o diretor da Escola de Educação Superior de Agricultura “Luiz 
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de Queiróz”, da Universidade de São Paulo, ESALQ, USP, professor doutor Luiz Gustavo Nussio, a 

fim de que preste esclarecimentos acerca de um grave caso de discriminação contra estudantes 

ocorrido na referida unidade. O fato consistiu na afixação de um cartaz no Centro de Vivência da 

ESALQ, contendo um ranking da vida sexual de alunas e também adjetivos ofensivos utilizados 

para se referir às supostas características das vítimas.  

Requeiro, também, que sejam convidados para debater este assunto o professor Antônio 

Ribeiro de Almeida Júnior, da ESALQ, que pesquisa o tema, a aluna da ESALQ, integrante do 

Diretório Central de Estudantes da USP, Élice Natalia Botelho, um representante da Associação 

Atlética Acadêmica “Luiz de Queiróz” e um representante do Centro Acadêmico “Luiz de 

Queiróz”.     

Inclui-se também, nesse requerimento, o convite extensivo à professora doutora da 

Universidade de São Paulo, vice-coordenadora do programa de pós-graduação em Antropologia 

Social, Heloisa Buarque de Almeida, e à estudante do curso de Engenharia Florestal da ESALQ, 

USP, Mariane Andrade. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão, a 

votos. Os deputados que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado requerimento da 

deputada Beth Sahão. 

Não havendo nada mais a ser apreciado nesse momento, passamos então à audiência 

pública, convocada especialmente na reunião de hoje, para avaliação e debate da situação da 

imigração haitiana no estado de São Paulo e no Brasil. 

Para isso eu gostaria, antes de nós iniciarmos propriamente o nosso debate e formarmos a 

Mesa, eu gostaria que a secretaria dessa Comissão nos disponibilizasse... Nós temos dois vídeos? 

Um de dois minutos e outro de oito minutos. Eu gostaria que fossem disponibilizados os vídeos 

para que todos os presentes pudessem se contextualizar com a situação, assim como também os 

deputados pudessem se aproximar ainda mais do tema.  

Acho que a gente está sem som. O bom desse negócio é assim, né? A gente testa, testa, e aí, 

a hora que vai passar, sempre dá problema.  

 

* * * 

 

- Inicia-se a exibição dos vídeos. 

 

* * * 
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A SRA. – (Haitiano). Minha mãe, minha irmã. Eu tenho uma irmã e um netinho, 

meus “dos” filhos e “mis dos sobrinos”, seis.  

 

A SRA. – (Haitiano). Eu mando dinheiro para a minha avó, meu irmão e meu filho. 

Algum tio também vai ajudar eles. E tem amiga também, eu ajuda. Minha prima, meu 

primo.  

 

O SR. – (Haitiano). Eu, todo mês, eu (ininteligível) é muito (ininteligível). 

 

A SRA. – (Haitiano). Eu, meu marido, minha irmã. Nós três manda 300 dólares a 

cada mês pro filho. 

 

O SR. – (Haitiano). Esse é 500 dólares, 600. Depende da necessidade que tem. 

 

A SRA. – (Haitiano). Quando manda 100 dólares para ele, nem fica um mês, porque 

eles precisa dinheiro para comer e dinheiro para ir na escola. Lá não tem escola pública, 

tem que pagar escola e tem que comprar as coisas todo o dia para a criança levar lanche. 

Os 100 dólares não fica um mês para ele.  

 

A SRA. – (Haitiano. Ininteligível – língua estrangeira.)  

 

O SR. – (Haitiano). Cem dólares, 100 dólares. Eu vou no supermercado, eu faço 

uma comprinha com 100 dólares. Mas os 100 dólares dura oito dia. 

 

A SRA. – (Haitiano. Ininteligível – língua estrangeira.) 

 

O SR. –  (Haitiano). Meu tio ajuda a gente uma vez por mês. Essa ajuda que eu 

estou falando é para comprar comida, para pagar o colégio, para comprar roupa também. 

 

A SRA. –  O que você imaginava do Brasil? 

 

A SRA. – (Haitiano). Para mim, muito bem. É que agora tem uma problema. Não 

tem trabalho, e trabalho paga muito pouco. E também, agora, para mandar 100 dólar no 

Haiti você precisa 350 real. Quando eu entrar aqui, 2013, estava 250, 230 real para 
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mandar 100 dólar em Haiti. Agora a coisa tá muito ruim para nós, porque o trabalho paga 

muito pouco. 

 

O SR. – Eu me recordo que no levantamento que nós fizemos, nós sempre 

colocávamos as expectativas que eles tinham com relação ao dólar. Quando nós 

colocávamos a cotação a três reais, eles diziam que para eles era praticamente fatal, 

porque, dado o salário que eles recebem, a diferença entre as despesas que eles têm que 

realizar aqui e o recurso para enviar, ficaria praticamente inviável uma remessa mensal. 

 

O SR. – Muitos reclamam dos envios para cá, de dinheiro, porque grande parte fica 

pelo caminho. A gente sabe, taxas de bancos, etc.. Eles trabalham dia, noite, eu tenho 

contatos com organizações em Brasília, que dizem que os haitianos são muito 

trabalhadores, os que estão em Brasília, por exemplo, trabalham o dia todo, trabalham à 

noite, se for preciso, para ter mais dinheiro em caixa. 

 

O SR. – (Haitiano). Qualquer (ininteligível) haitiano entrar só trabaiá. Haitiano 

gosto muito trabaiá, entendeu? 

 

O SR. – (Haitiano). Lá se tem mais emprego. Brasil é mais grande, viu. 

(Ininteligível) é mais grande do que Haiti, viu. 

 

A SRA. – (Haitiano). Eu nunca não ficar três semana, ou duas semana sem 

trabalhar. Por isso eu gostei Centro. 

 

 O SR. – (Haitiano). E agora, se é para trabalhar na construção civil, viu. Se é para 

trabalhar na restaurante, é mais fácil, viu. Agora, em Brasil, tem algumas portas que ainda 

não está aberta para os estrangeiros. 

 

O SR. – O grande problema que nós temos aqui é que nós não estamos aproveitando 

esse capital. Nós temos aí professores, nós temos aí médicos, nós temos estudantes de 

medicina. 

 

A SRA. – Você fala quantas línguas? 
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A SRA. – (Haitiano). Espanhol, francês, pouquinho ingrês, “piccolino” italiano. E 

“créole”. 

 

O SR. – É um capital que veio e que deveria ser aproveitado e, quem sabe, 

futuramente, até contribuir para o crescimento do país.  

 

O SR. – Você pensa em trazer suas filhas para cá? 

 

A SRA. – (Haitiano). Eu pensa entrar eles, pero agora é dinheiro subdemasiado, 

porque se precisa comprar um bilhete de avião, quase quatro mil real.  

 

A SRA. – (Haitiano. Ininteligível – língua estrangeira.) 

 

O SR. – (Haitiano). Eu gostaria de ir lá no Brasil juntar com meus pai, morar com o 

meu pai, mas só que meus pai não tem condição econômica agora para comprar os 

passagem para eu ir no Brasil.  

 

O SR. – (Haitiano). Tudo, já tem papel, só problema dinheiro. 

 

A SRA. – (Haitiano). É muito caro passagem, mas eu consegue, porque eu tô 

trabalhando. Eu tô pensando se eu trabalha nesse ano, eu conseguir guardar até dez mil, 12 

mil reais. Dá para mim ir buscar meu filho. Só que eles não tá dando visto. 

 

A SRA. – Quanto tempo você precisa trabalhar para conseguir comprar esse 

dinheiro? 

 

A SRA. – (Haitiano). Nossa! Muito tempo. Agora tem muito tempo para trabalhar 

para conseguir esse dinheiro agora, não pode imaginar.  

 

O SR. – (Haitiano). Tenho saudade do meu (ininteligível), realmente, entendeu? Eu 

gosto meus filho muito. Agora, não tem dinheiro para entrar com o (ininteligível), 

entendeu? Eu muito saudade. 

 

A SRA. – (Haitiano. Ininteligível – língua estrangeira.) 
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O SR. – (Haitiano). Quando eu penso no meus pai, eu fico um pouco triste, porque 

eles deveriam estar junto comigo, e eles deixam um vazio na minha vida. 

 

A SRA. – (Haitiano). Desde 2011 que eu vi eles. 

 

O SR. – E como é que é o coração de mãe? Essa distância? 

 

A SRA. – (Haitiano). Muito triste. Às vezes eu nem consigo comer. Eu fico muito 

triste. 

 

O SR. – (Haitiano). O que eu faço, que eu sempre fico chorando quando as outras 

criança estão falando das suas mães, eu também, eu fico um pouco triste, porque a minha 

mãe não está junto comigo, está lá no Brasil. 

 

A SRA. – E o que falta para eles virem? 

 

A SRA. – (Haitiano). Eles? “Money, money”. 

 

A SRA. – Você achava que ia ser diferente? 

 

O SR. – (Haitiano). Muito. 

 

A SRA. – Como você achava que ia ser? 

 

A SRA. – (Haitiano). No que eu estou diferente? Eu nunca (ininteligível) em meu 

país. Nunca “no” morar um quarto, você tem a sala de comer, “mismo” lugar. Nunca “no” 

morar assim. 

 

O SR. – (Haitiano). Todo país tem problema, viu. Brasil tem o seu problema pelo... 

Atrás de tudo isso, o Brasil é um país maravilhoso. 

 

A SRA. –  Por quê? 
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O SR. – (Haitiano). É um país que tem uma cultura, que tem uma diversidade 

grande.  

 

O SR. – (Haitiano). Agora eu tenho que ficar bem aqui Brasil, quer ficar aqui Brasil, 

não sair Brasil. 

 

A SRA. – Você quer ficar aqui para sempre? 

 

O SR. – (Haitiano). Ficar aqui Brasil. Gostou país. 

 

A SRA. – (Haitiano). Graças a Deus eu consegui estudo, eu fiz vários curso. Aqui, 

quando eu cheguei aqui, eu não tinha profissão, nada. Eu estuda cabeleireiro, eu estudo 

gastronomia, eu estudo babá e “baby sitter”. “Lo” que eu gosto Brasil, porque “los” 

brasileiro não racista, só. 

 

O SR. – (Haitiano). É um povo que é muito aberto, viu. É um povo que “te gusta” 

repartir, viu. É um povo de “sufrimiento” também, viu. Que sabe o que é “sufrimento” 

também. 

 

A SRA. – Tem alguma coisa que você não gosta? 

 

A SRA. – (Haitiano). As coisas que eu não gostei, dinheiro subdemasiado e que 

trabalho não paga. E aqui, as casas muito caro e não consigo na casa de boa para morar. 

 

O SR. – Nós estamos percebendo uma certa desilusão no momento. Mesmo que a 

avaliação ainda seja positiva, alguns já perceberam que aquele sonho de chegar ao Brasil, 

ganhar os dois mil dólares, era sonho e que a coisa pode ter virado um pesadelo. 

 

O SR. – (Haitiano). É como um sonho, viu. (Ininteligível) aqui no Brasil, você tem 

que acordar para viver. Para viver ainda o que tem aqui em Brasil. 

 

A SRA. – Qual que é a realidade que tem aqui no Brasil? 
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O SR. – (Haitiano). É, que tem que levantar cedo, tem que trabalhar duro para ter 

uma vida. É isso. 

 

* * * 

 

A SRA. – Em Brasileia empresas de Rondônia contratam haitianos para trabalhar 

na construção civil. Até aí, tudo bem. Só que tem um detalhe. Eles escolhem os haitianos de 

acordo com a canela. É isso mesmo, é de acordo com a canela. Segundo os contratantes, 

quem tem canela fina é trabalhador e já quem tem canela grossa... Veja na reportagem. 

 

O SR. – Desde dezembro de 2010 imigrantes haitianos, em busca de melhores 

condições em outras nações em razão do terremoto que destruiu o país, encontraram no 

Brasil a perspectiva de vida mais digna.  

O Acre passou a ser a principal porta de entrada. Com a ajuda humanitária 

recebida, centenas deles cruzaram nossas fronteiras. O drama vivido pelos haitianos 

repercutiu na imprensa nacional e atraiu empresários de vários estados em busca de mão 

de obra, principalmente para a construção civil. 

Segundo representantes do governo do Acre, que dão suporte aos haitianos, em 

média três empresários chegam a Brasileia, onde estão os imigrantes, para recrutá-los.  

 

O SR. – Hoje nós temos aqui três empresários que estão levando. Esse cidadão 

está levando 20 para Porto Velho. Tem outro cidadão que está levando para Campo 

Grande mais dez. E mais outra empresa está levando 20 amanhã de manhã para 

Goiânia. 

 

O SR. – Mais um detalhe chamou a atenção esta semana. As características 

preferidas. Os imigrantes são escolhidos pela canela fina, diz este empresário de Porto 

Velho, que veio contratar 20 haitianos para trabalhar em frigorífico. 

 

O SR. – A tradição antiga de pessoal da escravidão, quem tem a canela fina é 

bom de trabalho, canela grossa é pessoal mais ruim de serviço.  

 

* * * 

 



16 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Inacreditável, mas é o século 

XXI no Brasil. Inacreditável. Inacreditável. Bom, é isso que nós vamos debater. Eu me esqueci de 

fazer a inclusão, eu gostaria de pedir aos senhores deputados para fazer a inclusão de uma última 

solicitação à pauta, fazer o requerimento de uma solicitação para uma audiência pública a ser 

realizada no dia 3 agora, de julho, uma audiência pública feita por essa Comissão, para que nós 

possamos ouvir a relatora da OEA sobre o tema da redução da maioridade penal aqui nessa 

Comissão. 

Então, eu vou passar a presidência à deputada Beth Sahão. Eu faço o requerimento e a 

deputada Beth Sahão...  

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Lê. Põe em votação. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – O requerimento é verbal. 

Coloca a admissibilidade e, depois, em votação.    

 

* * * 

 

- Assume a presidência a deputada Beth Sahão. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE BETH SAHÃO – PT – Bem, então, em discussão o requerimento 

do deputado Carlos Bezerra para a realização de uma audiência pública no próximo dia 3 de julho, 

com a presença de uma representante da OEA para discutir sobre a questão da maioridade penal, 

redução da maioridade penal. Em discussão o requerimento de autoria do deputado Carlos Bezerra. 

Não havendo oradores inscritos, em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se 

encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a... 

 

O SR. CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Aprovada a admissibilidade, eu solicito que 

Vossa Excelência coloque a votos, então, o requerimento nesse momento. 

 

A SRA. PRESIDENTE BETH SAHÃO – PT – Então, sendo aprovada a admissibilidade, 

coloco então, em discussão, este requerimento de autoria do deputado Carlos Bezerra. Não havendo 
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oradores inscritos, em votação. Aqueles que forem favoráveis ao requerimento, permaneçam como 

se encontram. Então, aprovada, agora sim, a realização da audiência pública.  

 

* * * 

 

- Reassume a presidência o deputado Carlos Bezerra Jr.. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Obrigado. Eu gostaria 

também de agradecer aos deputados e ressaltar a importância da presença da relatora da OEA, da 

Organização dos Estados Americanos, que é relatora dos temas ligados à proteção da infância e da 

adolescência, que com certeza traz, sem dúvida nenhuma, uma grande contribuição para essa 

Comissão.  

Bom, dando início, então, à nossa oitiva. Eu gostaria de, nesse momento, não sei se a gente 

já tem o contato, nós temos a professora Letícia Mamed, do Acre, ela é uma pesquisadora da 

Universidade do Acre e da Unicamp, é talvez uma das pessoas que mais estudou no país esse 

fenômeno do fluxo de imigração haitiana.  

Eu quero aqui registrar a presença do secretário adjunto, Rogério Sottili, e convidá-lo para 

que componha a Mesa conosco aqui, nesse momento. Assim como também o padre Paolo, da 

Missão Paz. Nós temos vários convidados que aqui estão. Juliana Armede, coordenadora do Núcleo 

de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Está ali.  

Eu vou registrar as presenças e aí a gente determina como vai ficar a dinâmica aqui da Mesa. 

Também registrar a presença do Paulo Illes, coordenador municipal de políticas para imigrantes, da 

Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da cidade daqui de São Paulo. O Dr. Marco Antonio 

Melchior, secretário de fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 

Estado de São Paulo. Padre Paolo Parise, da Missão Paz aqui em São Paulo, tem sido a principal 

organização de acolhimento dos imigrantes haitianos. O João Guilherme Lima Granja Xavier da 

Silva, diretor de Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça e representando aqui a 

Secretaria Nacional da Justiça.  

E nesse momento eu passo então a palavra à professora Letícia Mamed, pesquisadora da 

Unicamp, professora da Universidade Federal do Acre. Eu queria pedir, professora, que nós temos 

uma dificuldade na transmissão, se a senhora conseguisse... Eu separei vários pontos do seu 

trabalho aqui, para que a gente faça o debate nessa Comissão. Aliás, parabéns pelo belíssimo 



18 

 

 

 

trabalho, mas, eu gostaria de solicitar que a senhora pudesse utilizar dez minutos, numa 

apresentação concisa, e aí os deputados podem fazer perguntas. E nós também vamos torcer para 

que a transmissão seja adequada.  

Mas, sem dúvida nenhuma, há uma série de perguntas a serem feitas nesse debate e, 

especialmente, o fato de que essa imigração permanece. Os imigrantes são muito bem-vindos ao 

Brasil, muito bem-vindos a São Paulo, mas o fato é que, pelas imagens que nós estamos vendo, 

passado um ano e meio, há perguntas que não estão respondidas.  

Por exemplo, quem é que ganha com isso? Tem gente lucrando com essas rotas. Segundo, 

que a tal política humanitária não me parece política humanitária, me parece uma política 

monetária. Porque, sem dúvida nenhuma, tem muita gente ganhando muito com isso. E, até o 

momento, ninguém foi identificado. E eu penso que esse é um momento para a gente estabelecer 

um espaço de mediação entre os vários níveis de governo, entre a sociedade civil e, claro, 

Assembleia Legislativa também, assumindo o seu protagonismo. 

Mas, professora, a senhora pode, então, fazer a sua explanação. 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – (Via internet – transmissão online). Bem, boa tarde. Vocês 

conseguem me ouvir bem? 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Muito bem. Está muito bom. 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Bem, inicialmente eu saúdo a realização do evento. Mais do 

que nunca, o que tem ficado claro é a necessidade de conversarmos melhor, mais e melhor, sobre a 

questão muito antes de indicar possíveis culpados. O problema, ele é notável, ele é quase palpável, e 

isso tem exigido de nós, de todas as instâncias, sejam governamentais, diretas ou indiretas, a 

sociedade civil como um todo, em trazer esse tema para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E 

aí, a minha intenção é apenas fazer uma apresentação breve daquilo que eu tenho conseguido 

constatar em campo.  

Eu venho acompanhando a situação dos imigrantes desde 2010, exatamente por residir no 

Acre e ter condições para tal, mas, de modo mais oficial, este acompanhamento se tornou a minha 

pesquisa de tese, que eu desenvolvo, inclusive, em São Paulo, na Universidade Estadual de 

Campinas. 

Então, eu vou expor de modo rápido aquilo que eu julgo mais importante para este debate 

acerca do perfil das causas, dos grandes dilemas que estão atravessados na questão dos haitianos, 

mas, lembrando sempre que hoje não são apenas haitianos. Nós temos hoje uma realidade, digamos, 
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que envolve diversas nacionalidades caribenhas e africanas, que passaram a adotar a mesma rota 

pela fronteira acriana. 

Digam-me se vocês conseguem visualizar a tela que eu estou tentando compartilhar. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Não. 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Não? Um minuto só, por favor. Está visível? 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Agora está visível, mas 

precisava ampliá-la para que a gente pudesse... 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Sim, sim. Agora, ficou melhor? 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Melhor. Podia ampliar um 

pouco mais ainda. 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Não, aqui para mim está no limite já.  

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Ok. Ok. 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Ok. Vamos prosseguir, então. Então, como eu já tinha 

pontuado, em dezembro do ano de 2010, próximo ao Natal, nós recebemos a informação na 

Universidade que um grupo de mais ou menos 30 a 35 pessoas havia chegado na nossa cidade de 

fronteira, Brasileia. E este grupo era de haitianos. Recordando que, no ano de 2010, em janeiro, 

havia ocorrido o cismo no Haiti, então, era muito presente na nossa memória a tragédia ocorrida no 

país e logo se imaginou que eles tivessem chegando motivados pela questão do terremoto. É claro 

que isso, posteriormente, você revelando em melhor proporção e a tese de que o motivo principal 

seria o terremoto, isso foi sendo descartado como principal questão.  

E aí, inicialmente, em 2010 e 2011, este fluxo, ele era notadamente de haitianos. Haitianos 

vindos do próprio Haiti, ou haitianos residentes na República Dominicana que estavam vindo para o 

Brasil. A partir de 2012, esse fluxo, ele começou a ganhar um aspecto mais diverso, outras 

nacionalidades passaram a se fazer presentes nele, tanto de latino-americanos e, mais recentemente, 

a partir de 2013, africanos de diversas nacionalidades. 
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Então, este acesso ao Brasil por meio da fronteira acriana acabou sendo acessado e hoje é 

internacionalmente conhecido como a rota possível, uma rota divulgada pelas redes de tráfico e 

coiotagem com muita facilidade. E esta rota, ela tem uma particularidade, que é uma rota 

plenamente trafegável, uma rota seca, como nós chamamos. E ela é facilitada por uma conexão 

rodoviária que existe hoje, do Acre para o Peru. Então, os imigrantes, chegando no aeroporto de 

Lima, por exemplo, eles podem acessar a rodovia chamada de Rodovia Interoceânica, e chegam em 

Rio Branco num intervalo, mais ou menos, de 15 a 20 horas. 

Então, ela é plenamente trafegável e não há, nesta rodovia, muitos pontos, digamos, de 

fiscalização, de controle. E eu acredito que esses sejam elementos facilitadores. Então, esta nossa 

rodovia, ela desemboca em Rio Branco num local também bastante específico, que é exatamente a 

fronteira entre o Brasil, por meio do Acre, o Peru e a Bolívia, que nós chamamos de tríplice 

fronteira.  

Quando os imigrantes chegam mais próximo do território brasileiro, há a possibilidade de 

eles acessarem o nosso território por via de diversos ramais, que são as rotas alternativas, 

constituídas à margem da rodovia principal. Mas, o acesso a eles ao Brasil se dá mesmo, 

principalmente, pela rota oficial, que é a chamada Rodovia Interoceânica, passando pelo serviço 

aduaneiro, entre o Brasil, a Bolívia e o Peru.  

E aí, então, este fenômeno, ele passou a demandar do governo federal, do governo acriano, a 

montagem de toda uma estrutura específica para recebê-los e acolhê-los, em razão do fato de aqui 

eles chegarem sem recursos, muitas vezes, sequer para a alimentação. Então, a maneira como foi se 

organizando o atendimento dos imigrantes no Acre, muitas vezes em parceria com o governo 

federal, foi algo bastante diferente do que vem acontecendo no estado de São Paulo e em outros 

estados para onde eles se deslocam. Mais adiante, eu posso tocar neste ponto. 

Eu queria, então, aqui, com este material ilustrado, retomar alguns pontos fundamentais 

sobre a realidade socioeconômica do Haiti. É preciso reconhecer que a imigração haitiana hoje para 

o Brasil é uma realidade, ela existe há cinco anos. Ainda que o tema seja mais discutido com maior 

liberdade, facilidade, hoje, mas esta situação acontece, pelo menos em nossa fronteira, há cinco 

anos. E aí, reconhecer um pouco da realidade socioeconômica deles evidencia um pouco dos 

dilemas, das situações com as quais nós temos que lidar quando aqui eles chegam.  

Por exemplo, nós temos um perfil de imigrante, pelo menos os que chegam pelo Acre, que é 

a maioria que ingressa no Brasil, um público com baixa escolaridade. Muitas vezes, esse imigrante, 

ele tem habilidade com diversos idiomas, ele chega a ter a prática de quatro a cinco idiomas, mas, 

no entanto, eles não têm o domínio escrito da língua. Então, há casos em que nós nos deparamos, no 
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abrigo de acolhimento deles aqui, com casos de analfabetismo, com casos de absoluta ausência da 

escola como referência em sua vida.  

O desemprego é uma realidade no Haiti, é uma realidade muito presente. O dado que eu 

possuo mais atualizado é um dado que gira de 70% a 80% da população econômica ativa, que 

convive com o desemprego como uma realidade presente. Então, eles vêm ao Brasil, definidamente, 

em busca de uma opção para reconstruir a sua vida a partir do trabalho.  

E é claro que, aliado a isso, a busca por uma perspectiva de estudo e, possivelmente, trazer 

sua família num segundo momento e aqui tentar reconstruir a vida dentro das possibilidades de 

políticas públicas voltadas para eles.  

Aqui eu tenho uma ilustração, que vocês já devem conhecer bem esta rota percorrida por 

eles. É uma rota que, em alguns momentos, ao longo desses cinco anos, ela sofreu algumas 

alterações, mais ela continua, em linhas gerais, seguindo essas indicações aí do mapa. Por exemplo, 

nos primeiros anos, eles acessavam bastante o Panamá, hoje eles já acessam a Venezuela e a 

Colômbia, mas sempre chegando ao Equador.  

O Equador é um ponto muito importante nesta rota, é onde eles desembarcam no aeroporto e 

se reorganizam, quer dizer, os organizadores, os agentes das redes promovem uma espécie de 

reorganização dos grupos e, a partir do Equador, a viagem até o Brasil, ela segue por uma rota 

rodoviária. Eles descem do Equador ao Peru por ônibus, por carro, por caminhão. Muitas vezes, 

também percorrendo trechos a pé. E acessando o Peru, a rota também continua até o Acre por meio 

da rota rodoviária. 

Aqui eu tenho, só para também trazer a título de ilustração, o caso dos senegaleses, que, 

dente os africanos, representam o grupo mais representativo. Quer dizer, representam o grupo de 

maior número. E os senegaleses, eles acessam a Europa, fundamentalmente, o aeroporto de Madri, e 

do aeroporto de Madri eles seguem, também, para o Equador. E aí eu retomo a ideia do Equador 

como um local importante para reorganização dos grupos. 

No Equador, os africanos em geral, assim como os senegaleses, se encontram com os 

haitianos e aí, portanto, seguem, eu não diria juntos, mas, eles seguem de modo paralelo até o 

Brasil. 

Bem, o fluxo atualmente dos imigrantes, ele é em torno de 30 a 50 pessoas, em média, por 

dia. E aí, não apenas homens, mas hoje, também, homens, mulheres e crianças, incluindo também 

senhores e senhoras, pessoas que apresentam quadros de saúde bastante preocupantes, o que requer 

um atendimento especializado. No início, o perfil era notadamente de homens jovens, algo em torno 

de 20 a 35 anos, mas hoje este perfil, ele já está bastante diversificado.  
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O dado com o qual nós trabalhamos, até maio de 2015, é de dar passagem de quase 40 mil 

imigrantes por nossa fronteira. E aí, desses 40 mil, algo em torno de 36 mil de haitianos 

especificamente. Todos os imigrantes que chegam ao Brasil por meio da nossa fronteira do Acre são 

imigrantes indocumentados. Eu acho que nós não temos registro de nenhum que tenha chegado por 

nossa fronteira com algum tipo de documentação.  

Então, eles chegam no Acre, o primeiro procedimento após a acolhida é o encaminhamento 

para algum tipo de atendimento burocrático. E aí eu falo especificamente Polícia Federal, Receita 

Federal, onde eles solicitam refúgio e tentam, imediatamente, a retirada do CPF brasileiro. Depois 

da aquisição desses dois documentos, a rotina é a busca pela Carteira de Trabalho.  

Também a partir das entrevistas realizadas com os imigrantes aqui na nossa fronteira, os 

relatos indicam o pagamento de dois mil a cinco mil dólares pela viagem, ainda que haja algum 

outro caso em que se pague em euro, mas, o padrão tem sido o dólar. E, como se vê, são quantias 

consideráveis, ainda mais quando se pensa no Haiti como um contexto de bastante carência. Mas, 

esses recursos, eles conseguem juntar a partir de endividamentos adquiridos lá na terra natal e, 

eventualmente, a partir de ajuda de algum outro parente que resida em outros lugares do mundo. 

Mas, há uma cadeia de endividamento que integra o processo de aliciamento dos imigrantes lá na 

própria na terra natal.  

E essa viagem do Haiti até o Brasil, ela tem uma duração média de 15 dias, mas, há relatos 

pontuais em que ela chega a durar 30, até 45 dias, e isso depende muito das condições e do recurso 

que eles dispõem para fazer a viagem.  

Bem, essas são algumas imagens do serviço de acolhimento dos imigrantes no Acre, são 

imagens dos primeiros anos. Inicialmente, pensou-se que esta seria uma chegada ao Brasil 

momentânea, entre 2010, 2011, mas os anos foram se passando e a tese de que a causa fundamental 

seria o terremoto, ela foi ficando de lado, uma vez que os fluxos foram aumentando e se 

intensificando, ao invés de irem se escasseando.  

Então, essa estrutura de serviço, ela sempre foi bastante improvisada. No estado do Acre, 

nós nunca imaginávamos passar por uma circunstância dessas, não há estruturas preparadas para tal. 

Então, o que eu julgo diferenciado, que tem acontecido aqui em relação ao que acontece em São 

Paulo e outras cidades é o fato de que o estado demandou a organização dessa estrutura. Em 

algumas situações, geralmente as entidades religiosas, a sociedade civil, por meio de ONGs e 

diversas organizações, tendem a realizar esse acolhimento. 

No Acre, esse foi um serviço abraçado pelo Estado, controlado pelo Estado. E, claro, com 

muitos transtornos, porque aí, num determinado momento desse processo, a comunidade local 

passou a se colocar contra este serviço, considerando que o Acre é um estado com parcos recursos, 
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onde a disputa pelos recursos públicos é generalizada. E a atenção dispensada à causa dos 

imigrantes passou a ser visto como algo que preteria os brasileiros e os acrianos e priorizava eles. 

Isso acabou depois reforçando diversas ações e demonstrações de repulsa, racial e social, aqui no 

nosso contexto. 

Este abrigo, ele passou por diversos lugares, sempre lugares públicos ou lugares privados 

alugados pelo Estado. Aí, eu tenho fotos de fevereiro de 2014, no sexto acampamento, como eu 

chamo, eu prefiro chamar como acampamento em razão da falta de condição, falta de estrutura, eu 

acho que acampamento qualifica melhor a situação.  

Posteriormente, em abril de 2014 – essas fotos são de fevereiro – em abril de 2014, essa 

estrutura, ela foi transferida para a capital do Acre, Rio Branco, e esta foi uma instalação, a sétima 

instalação do abrigo, também sempre de modo improvisado. Este local é um local onde há 

realização de feiras agropecuárias, onde, em alguns momentos, eram posicionados animais para a 

tal feira, e este local ficou acomodado desta maneira em torno de dois a três meses.  

E este é o oitavo acampamento, é o local que existe hoje, que se tornou a referência para os 

imigrantes em Rio Branco. São fotos mais recentes de abril de 2015. É um local que dispõe de uma 

estrutura melhor. Trata-se de uma propriedade rural, uma chácara, um pouco afastada da cidade, 

com uma melhor estrutura. Ocorre que, tendo em vista que o fluxo e a chegada, ela é sempre maior 

que a saída, o problema da superlotação é uma realidade no local, razão pela qual a falta de 

colchões, falta de água, muitas vezes disputa por alimentação são questões presentes no dia a dia do 

acampamento. 

Eu gostaria, então, de pular. Aqui. É certo que o Acre é apenas um local de passagem, não 

haveria... Não há e não haveria, então, (ininteligível) perspectivas de permanência desses imigrantes 

aqui, pela ausência das oportunidades de trabalho, e eles tendem, logo que adquirem a 

documentação, partir para outros locais.  

Durante todo este período em que eu acompanho a situação e que eu contemplo e, de alguma 

maneira, mapear as rotas assumidas pelos imigrantes já no território brasileiro, o que eu consigo 

visualizar é que eles buscam, fundamentalmente, as vagas de trabalho e essas vagas têm se 

apresentado a eles, principalmente, ao longo desses cinco anos, na construção civil e na 

agroindústria.  

Então, a busca por São Paulo, ela existe, mas eu trabalho com a ideia de que a maior fixação 

dos imigrantes se dê nos estados do Sul, aonde essas vagas, elas são mais permanentes e aonde, por 

meio de fontes informais, eu tenho acesso a números de comunidades haitianas que estão se 

constituindo nesses estados. Então... 
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O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Deixa eu entender só uma 

coisa professora, só uma coisa que a senhora está dizendo. 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Então, São Paulo não seria o 

destino final desses imigrantes? Eles passariam por aqui em situação provisória, se destinando a 

estados do Sul em busca de empregos na construção civil e agronegócio, é isso? 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – A partir das conversas que eu tenho com eles aqui, a 

referência que eles possuem de São Paulo é a referência de uma grande metrópole, aonde eles 

podem estabelecer contatos e se organizar para então começar a trabalhar. Mas, as referências de 

trabalho mesmo, de ocupação, eles têm nas cidades do Sul. E aí eles citam, por exemplo, o oeste de 

Santa Catarina, o oeste do Paraná, a região serrana do Rio Grande do Sul como locais onde eles 

possuem amigos e já parentes, que vieram nos anos iniciais, e que já estão consolidados nessa 

região. Então, quando há indicação da ida para São Paulo, é uma referência que eles têm da grande 

metrópole do país, mas, muitas vezes, eles não acabam se fixando na cidade de São Paulo.  

Essa é uma grande discussão, nós não temos ainda, digamos, um mapeamento gerido de 

modo compartilhado pelas instituições que lidam com a questão migratória e do trabalho. Então, é 

difícil fazer esse mapeamento e trabalhar com um dado preciso, mas eu, particularmente, em minha 

pesquisa, eu venho trabalhando com esta possibilidade, de que eles saem do Acre, eles chegam a 

São Paulo, eles se reorganizam em São Paulo, eles estabelecem contatos, mas, o destino final deles 

acaba sendo ocupações nas cidades do Sul do Brasil. Que, segundo os próprios dados do Ministério 

do Trabalho, são as regiões que continuam oferecendo vagas em grande proporção e apresentam as 

menores taxas de desemprego no país.                    

Seguindo, então, a rota... 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Eu pediria à senhora. 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – A gente já tem 20 minutos de 

apresentação, até para que, também, os deputados possam participar. 
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A SRA. LETÍCIA MAMED – Então, podemos parar por aqui e daí, então... 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Se a senhora quiser fazer 

algum destaque na conclusão final, você tem alguns minutos para concluir e aí, os deputados 

poderem perguntar também. 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Quando eu disse, no início, que as redes de coiotagem que 

atuam no Acre, elas têm referência internacional, eu quero dizer que, quando eu converso com os 

imigrantes aqui em Rio Branco, eles informam que, inúmeras vezes, eles já tentaram acessar os 

Estados Unidos e a Europa. Mas, mediante a atual política adotada por estes contextos, eles não 

conseguem o acesso. Então, os mesmos agentes e coiotes que tentam levá-los até o norte do mundo, 

são aqueles que trazem ele para Brasil, alegando que a entrada, o ingresso no Brasil é mais 

facilitado, e que eles não correm o risco da deportação, uma vez que conseguem chegar ao Brasil. 

Então, eu gostaria de destacar isso, de que a atuação dessas redes é algo internacionalizado, 

bastante organizado e complexo, e é preciso reconhecer isso caso haja o interesse de combater.  

E aí, eu gostaria, também, de pontuar que pensar na imigração haitiana para o Brasil 

significa reconhecer também a particularidade do caso haitiano a partir do fato de que, desde 2004, 

o Brasil realiza uma missão militar no Haiti. Ao longo desses mais de dez anos, muitas trocas 

culturais e referências foram sendo realizadas entre Brasil e haitianos. Hoje nós somos uma 

realidade, uma referência para eles. Então, a atuação dos nossos militares, do governo brasileiro, 

das ONGs, das empresas brasileiras, das redes religiosas brasileiras no Haiti, de alguma forma, 

também contribuiu para a definição do Brasil como um local de migração para eles.  

E também, não deixar de considerar que a chegada deles ao Brasil atende a uma demanda do 

Brasil como uma economia de mercado emergente, que fomenta as perspectivas de geração de 

emprego. Então, os imigrantes, eles conseguem vir ao Brasil e têm se estabelecido aqui porque eles 

conseguem o acesso ao trabalho, em razão do Brasil estar oferecendo isso em relação a outros 

contextos no mundo atualmente. Não saberemos, claro, como isso se comportará nos próximos 

meses, mas, até o momento, isso é um fator fundamental para a análise.  

E destacar, por fim, o perfil deste imigrante. Nós estamos falando de um imigrante pobre, 

negro, indocumentado, com baixa escolaridade e que, portanto, lidar com ele é algo bastante 

distinto em relação a outros. Os imigrantes haitianos chegam ao Brasil mediante todo um 

aliciamento dos serviços de coiotagem e o perigo é o da inserção precarizada deles no mercado de 

trabalho brasileiro. E daí a necessidade do fomento de políticas públicas que atendem a esta 

comunidade dentro desse quadro de vulnerabilidade, de fragilidade que eles apresentam. 
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Em linhas gerais seria isso. O restante fica para o debate. Obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Obrigado, professora. Eu vou 

abrir a palavra aqui aos deputados, nesse momento, para que possa haver um diálogo de mais alguns 

minutos.  

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Ok. Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – E aí, a gente aproveitar os 

outros convidados que estão aqui. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Professora. 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Sim. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Boa tarde. Eu sou a deputada Beth Sahão e fiquei atenta a 

sua exposição. Eu queria apenas alguns esclarecimentos, até para a gente não se estender muito, 

porque temos mais convidados aqui. 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Sim. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – A respeito, primeiro, do número de imigrantes, se a 

senhora tem esse total, pelo menos próximo a esse total. Também, eu queria falar um pouco desse 

processo de endividamento, de aliciamento e posterior endividamento. Quem são todos esses 

aliciadores e se vocês têm um perfil desses aliciadores, esses coiotes todos que a senhora se refere e, 

ao mesmo tempo, como é que vem funcionando esse processo de endividamento, na medida que 

nós sabemos que, muitas vezes, esses imigrantes, não só no caso de haitianos, mas de outros tantos 

casos, que eles acabam contraindo uma dívida que nunca é paga. 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Sim. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Que é sempre através da exploração do trabalho e da 

precarização da força do trabalho. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco a esse 

respeito. 
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O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Professora, eu também vou 

pedir para a senhora encerrar o compartilhamento da tela, para que a senhora possa aparecer para a 

gente aqui na tela, para facilitar o diálogo. 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Ok. Está certo. Bem... Ficou melhor? 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Eu acho que precisa cancelar 

mais esse também, porque agora está a apresentação. 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Ah, tá! Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Aí. Aí.  

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Ok? Bem, respondendo a questão. Esse sempre foi um 

questionamento que nós fizemos aqui. Na comunidade universitária, as instituições que trabalham, 

o abrigamento, a gestão do abrigamento com os imigrantes, nós sempre nos questionamos sobre 

isso.  

A figura do coiote, ela, muitas vezes, é idealizada por nós. E cada vez mais, ela tem sido 

desmistificada, a partir do momento que a gente conversa mais detidamente com os imigrantes. O 

coiote que integra esta rede, no caso dos haitianos, é um coiote que, muitas vezes, é o amigo, é o 

parente, é o próprio haitiano, que já veio ao Brasil em 2011, 2010 e que entendeu como funciona a 

chegada e ele largou a opção, deixou de lado a opção de viver no Brasil, retornou para o Haiti para 

trabalhar com isto.  

Então, o coiote não é alguém desconhecido e da comunidade. Na verdade, o coiote é alguém 

presente na comunidade, que tem a devida credibilidade para convencê-lo a contrair empréstimos 

em financiadoras que existem no Haiti e levantar essa quantia, que é uma quantia bastante 

considerável. As famílias, no caso das famílias que possuem algum tipo de patrimônio, uma 

pequena terra, um gado, todos eles tendem a se desfazer desta pequena propriedade, desses bens, e 

depositar num determinado membro da família, que em geral é o filho mais novo, com maior 

capacidade de trabalho, a esperança da redenção para toda a família. 

Então, o processo de aliciamento, de convencimento, passa por relações de comunidade. O 

primo, o parente mais próximo, o amigo que já veio e que ensina a fazer a viagem e passa os 

contatos, muitas vezes, a comunicação entre os imigrantes se dá, por exemplo, por meio do bate-
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papo do Facebook. Segundo eles, é o meio de comunicação mais facilitado e mais barato para eles. 

Então, quando eles chegam ao Acre, a primeira providência, como eles possuem um aparelho 

telefônico, mas, é comprar, adquirir um chip para que eles possam retomar a conexão virtual com os 

amigos que já estão aqui e que vão orientá-lo sobre a destinação do Brasil. 

E localizar um coiote não é algo difícil, basta que você demonstre interesse e passe o seu 

contato nesta rede e o coiote lhe procura querendo saber das tuas intenções, quanto você dispõe, e 

orientando como você deve adquirir o recurso. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Professora, eu queria te fazer 

uma pergunta também. 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Um pouco a partir daquilo 

que a deputada Beth Sahão comentou e que a senhora está expondo aqui para nós. Eu fiz algumas 

anotações aqui, eu estava pensando, se eu estiver errado, me corrija. Mas, a questão é a seguinte, 

por que as pessoas decidem que vão vir para o Brasil?  

Eu não consigo acreditar nessa história de que é uma simpatia com as forças de paz, é uma 

simpatia com os militares brasileiros que estão lá e que alguém está indo. As pessoas que vivem a 

situação descrita pela senhora, elas estão em busca de abrigo, elas estão querendo escapar de um 

lugar que, nesse momento, se transformou num inferno, elas vão para o lugar onde é mais fácil, não 

para o lugar que elas escolhem. Ou seja, eu não acredito que elas estão escolhendo o Brasil. Elas 

estão indo para onde mecanismos estão direcionando. Rotas, como a senhora mostrou, rotas 

conhecidas estão direcionando. 

E aí, eu fico aqui pensando, eu fico aqui pensando, alguém descobriu o sofrimento dessa 

gente, alguém descobriu isso, e está dando guarida, entre aspas, mas, está faturando muito. Porque 

os números que a senhora colocou, em torno de dois a cinco mil dólares por pessoa que está 

entrando no Brasil, quer dizer, tem gente ganhando e ganhando muito.  

Até porque, assim, são as tropas brasileiras que estão lá. As pessoas não estão vindo, 

Telhada, como vêm da Bolívia, por exemplo. Da Bolívia você pega o coiote, a pessoa vai lá e tal. 

Agora, eles estão numa ilha, tem avião pousando e da ilha só da para sair, se eu estiver errado a 

senhora me corrija, mas só dá para sair de avião ou de barco. Ou seja, alguém está autorizando 

avião pousar, alguém está autorizando barco, enfim, alguém está autorizando essas coisas.  
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O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Há todo um sistema atrás disso. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Com certeza. Com certeza. Eu 

acho que, enfim, eu acho que não é loucura pensar isso. Agora, não é possível que esse sistema se 

estabeleça e se organize dessa forma sem que ninguém saiba, sem que os governos não saibam. Não 

é possível isso.  

E o que eu percebo é o seguinte, o que eu percebo, para eu encerrar aqui o meu raciocínio, o 

fato é que a gente tem que investigar como é que com a presença do Exército Brasileiro lá se 

estabeleceram rotas tão lucrativas e tão sólidas. Seguramente, seguramente, tem gente que sabe 

disso. E a descrição que a senhora faz, de que as pessoas reconhecem quem coopta as pessoas, é 

claríssima com relação a isso.  

Agora, minhas perguntas: por que é que nada foi feito para identificar esse tipo de coisa? As 

pessoas estão vindo de uma ilha. Eu tenho suspeitas até... Tudo mundo vem indocumentado, e aí a 

pessoa recebe um visto humanitário. Será que pode existir alguma possibilidade desses vistos, por 

exemplo, terem sido feito sob medida? Existem números estatísticos dizendo quantos vistos 

efetivamente foram concedidos? Esse pessoal que está vindo pode trazer a família? Qual que é o 

resultado da avaliação desses vistos?  

Para eu fechar aqui, definitivamente, resumindo aqui o meu raciocínio. Eu não acredito 

nessa história da carochinha de que eles estão vindo para o Brasil por simpatia das forças de paz 

brasileiras, ou porque eles gostam da nossa seleção, do nosso time de futebol. Eu não acredito nisso. 

Eles estão vindo para o lugar para onde dá, para onde é possível vir. Agora, a questão é, por que é 

que um ano e meio depois isso ainda, essas redes ainda não foram descobertas, não foram 

desmanteladas e as pessoas continuam faturando milhões? Isso não é política humanitária, isso é 

política monetária, favorecendo gente que está lucrando à custa do sofrimento e da vulnerabilidade 

de seres humanos, como a que foi apresentada aqui. 

  

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Isso é tráfico de pessoas. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Com certeza. Isso é 

seriíssimo. Agora, precisa identificar: quem é que ganha com isso, qual é a justificativa? E o fato é 

que o Brasil está lá fazendo a segurança do Haiti, são as forças brasileiras, e não identifica 

ninguém? Não identificou um coiote? Eu não sei, eu queria que a senhora comentasse isso. 
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A SRA. LETÍCIA MAMED – Quando eu pontuo a importância de falar da questão 

migratória para o Brasil a partir da presença das forças militares, eu considero sim a necessidade de 

ampliarmos o leque para uma presença militar brasileira em um território absolutamente vulnerável 

socialmente. E quando eu me referi a trocas e referências culturais, é a constituição ao longo dos 

anos, em um contexto bastante vulnerável, de referências de nova vida, de oportunidades de 

emprego e trabalho rápidas e vultosas. 

Por exemplo, a referência que os haitianos possuem ao chegarem no Brasil é de que aqui há 

empregos para eles, de que eles foram convidados para a vir ao Brasil, de que há muitos empregos 

para eles, há empregos que retribuem em torno de dois a três mil dólares. Eles informam isso em 

muitas das suas entrevistas. Então, construiu-se na mentalidade do haitiano uma série de referências 

sobre o Brasil que podem ter sido meramente referências manipuladas pelo agente coiote no 

momento do aliciamento, mas, como um todo, isso funciona no Haiti como uma representação do 

Brasil. 

Ou seja, os haitianos tem por referência o Brasil como uma pátria acolhedora, que demandou 

uma organização diplomática específica para recebê-los e documentá-los e que, portanto, está 

aberto a recebê-los. Esta ideia do aberto a recebê-los é que é muito aberta no sentido de possibilitar 

inúmeras atuações, ações e desdobramentos.  

A rede de coiotagem conseguiu, com isto, se estabelecer, se consolidar, e não há, pelo menos 

até hoje, nenhuma tendência à suspensão da atuação dessas redes, que aí eu estou falando de redes 

de tráfico de pessoas sim, pessoas que lidam com as esperanças e expectativas desses homens e 

mulheres aflitos por uma nova perspectiva de vida. Quando eles chegam ao Brasil, eles chegam 

indocumentados, mas, principalmente, endividados. Eles precisam, eles têm uma necessidade 

imperiosa de começar logo a trabalhar, porque eles precisam começar a quitar a dívida e precisam 

ajudar a família lá na terra natal, que, por sua vez, se desfez do pouco que possuía para mandar o 

filho mais velho, o filho mais novo. 

Então, concordo plenamente que o questionamento deva ser: como que essa rede se 

estruturou ao longo de tantos anos e vem ganhando força, uma vez que os fluxos se intensificaram?  

E, a partir do momento em que o haitiano chega em território brasileiro, há todo um 

processo de acolhimento e documentação, mas que não questiona a maneira como eles aqui 

chegaram, passando por quais situações durante esta viagem, que é uma viagem, relatada por eles, 

extremamente perigosa. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Mas esse é o ponto que eu 

acho que tem que ser ressaltado, porque isso é um escândalo. Ou seja, nós temos uma política de 
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abertura, ou seja, nós estamos dispostos a recebê-lo, mas o fato é que é extremamente contraditório 

de que não se identifique quem está explorando esses imigrantes. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – A gente não identifica. O fato 

é que é um escândalo não se ter, em tanto tempo, em mais de um ano, a gente ter reconhecido 

sequer um coiote ou uma rede. O fato é que a gente não identifica quem está lucrando com a miséria 

desses imigrantes. E isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Pela ordem, o deputado Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Senhor presidente... 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Eu considero... 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Senhor presidente, a professora... 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Eu considero... 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Professora, quem está falando é o coronel 

Telhada, eu estou ouvindo atentamente a sua explanação aqui. Então, eu tenho um questionamento 

dentro do que o presidente perguntou para a senhora. Esse aliciamento da coiotagem, ele acontece 

porque o pessoal está iludido com as terras brasilis, achando que vão entrar no paraíso aqui.  

E, ao chegarem ao Acre, também eu acho estranho, porque o Acre deportou todo mundo 

para São Paulo, é muito estranha essa atitude também. Porque, se eles estavam num país em guerra 

e chegaram num país, teoricamente, no Acre, um lugar de paz, deveriam ter ficado em paz lá, 

porque lá tem muito lugar para ser explorado, desde que alguém queira trabalhar na terra, queira 

fazer um trabalho mais braçal, mas enviarem para São Paulo. 

Então, eu pergunto para a senhora, essa política de acolhimento que o Brasil está fazendo, 

pelo o meu entendimento, está sendo conivente com o crime de tráfico de pessoas, porque nós 

estamos recebendo as pessoas tranquilamente, incentivando que continue esse tipo de crime, porque 

as pessoas estão vindo de uma maneira ilegal. Então, chegando aqui, estão tentando legalizar o que 

é ilegal, e está vindo cada vez mais pessoas. Ou seja, no meu entendimento, o Brasil está sendo 

conivente com esse tipo de crime, ao não extraditar essas pessoas que entram de uma maneira 

ilegal. 
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Eu acho que nós temos a situação análoga no Brasil onde milhares de brasileiros hoje têm 

saído do Brasil para tentar vida em outros países. Só que todos nós sabemos ou conhecemos alguém 

que tentou essa vida e sabe da dificuldade que é para se ingressar no outro país, da documentação 

necessária de vistos, enfim, de uma escola. Eu tenho uma sobrinha na Austrália, que foi na semana 

passada, e a gente sabe da dificuldade. 

A senhora não acha que o Brasil está sendo conivente com esse tipo de crime, professora, e 

que talvez uma política mais rígida na fiscalização, no controle, talvez tirasse o incentivo desses 

cooptores, desses coiotes, e talvez amenizasse a situação, professora?         

    

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Professora, eu só queria... 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Eu não sei a gente mantém o 

sinal, um segundo. Mantém?  

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – É só para dizer o seguinte, pelo que eu estou entendendo, 

eu acho que o Brasil já tinha se manifestado, o governo brasileiro já tinha se manifestado, e eu acho 

que não é perfil do governo brasileiro, não tem sido, extraditar os seus imigrantes. Pelo contrário, o 

governo brasileiro tem procurado receber.  

E Coronel Telhada, me parece que ela coloca que São Paulo não é o destino final deles, São 

Paulo é uma passagem deles, pelo o que ela coloca, que é uma pesquisadora que está estudando o 

tema, para eles irem para outros estados, que são os estados do Sul. Ela se referiu ao oeste de Santa 

Catarina, a região serrana do Rio Grande do Sul, foram palavras da própria professora. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Mas a senhora viu na filmagem. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – E que a professora tem falado, que eu acho que facilita um 

pouco essa entrada desses imigrantes, é que eles têm sido aliciados por pessoas que são próximas 

deles. Então, isso também acaba sendo um elemento facilitador para esse processo de aliciamento. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Exato. Concordo. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Porque é alguém que conhece e em que encontrou um 

modo mais fácil de lucrar, de ganhar dinheiro com isso, vai, faz um processo de convencimento, 

influencia essas pessoas, tanto que elas vendem o pouco que elas têm lá no Haiti, que é um país 
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extramente pobre, todos nós sabemos disso, para poder dar... Escolhe um membro da família e esse 

membro da família é aquele que vai tentar o Eldorado, vamos dizer assim. Porque no que eles estão 

sendo influenciados, eles estão sendo iludidos, isso é claro.  

Agora, o Acre também, e ela também, foram palavras da própria professora, que o Acre não 

tem condições de abrigar esse número de imigrantes que estão entrando pelo estado do Acre, até 

pelas próprias condições econômicas, que nós sabemos que o Acre também não é um estado tão... 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Então, mas a senhora concorda comigo que a 

política brasileira está favorecendo esse tipo de crime? 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Não, não acho. Primeiro... 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Porque não estão tomando providência, o Acre 

não toma nenhuma providência, o governo brasileiro não toma nenhuma providência, nós estamos 

com um problema. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Se nós, deputado Coronel Telhada... Deputado Coronel 

Telhada, se nós encararmos isso como um crime, nós vamos ter que fechar todas as...   

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Ah! Não é? Tráfico de pessoas não é crime, 

deputada?            

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Não, sim. Claro que sim. Mas, nós temos também que dar a 

eles um tratamento humanitário. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Mas está sendo dado, só que o crime continua. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Que eu acho que é isso que nós temos que atentar. Nós 

também não podemos também pegar esses imigrantes, não deixá-los vir para onde eles estão... Para 

os seus destinos, o que nós precisamos é provê-los com um tratamento digno. Isso sim. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Mas isso tem sido feito. 
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A SRA. BETH SAHÃO – PT – Então, nós vamos ter que providenciar os documentos 

deles, nós temos que providenciar um emprego digno, um salário digno. Acabar com esse processo 

de endividamento, porque essa é a grande discussão no meu entendimento. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Professora, eu vou agradecer 

a participação da senhora, a gente estourou o tempo, há uma série de convidados aqui participando 

do debate, o secretário de estado da Justiça, o secretário adjunto de Diretos Humanos, o 

representante do governo federal do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça.  

Se a senhora quiser permanecer conosco ainda acompanhando um pouquinho mais, a 

senhora fique à vontade, mas eu queria agradecer de verdade, a sua contribuição foi bárbara, para 

que a gente pudesse compreender o fenômeno e aqui estabelecer um espaço de mediação e de 

diálogo. 

Para nós, nós temos clareza de que o nosso foco, em nenhum momento, é a criminalização 

ou o rechaço à figura do imigrante. O nosso foco é o enfrentamento daqueles que podem, a partir de 

uma situação de vulnerabilidade, lucrarem muito com isso. E que precisam ser identificados, e que 

precisam ser enfrentados.  

Então, eu queria, fazendo esse agradecimento, então chamar para que viesse aqui e 

compusesse a Mesa conosco, o João Guilherme Lima Granja Xavier da Silva, que é diretor do 

Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça e que representa, nessa audiência, o 

secretário nacional de Justiça e presidente do Conare, o Sr. Beto Ferreira Martins Vasconcelos.  

Eu gostaria, então, que a partir daquilo que nós colocamos aqui, que os nossos convidados 

pudessem comentar aquilo... Ir diretamente ao assunto, intervenções rápidas e curtas, para a gente 

tentar dar uma dinâmica maior. Eu sei que têm vários órgãos de imprensa aqui também. Quer dizer, 

o nosso interesse não é fazer uma longa explanação técnica, acho que a questão técnica foi 

colocada. A partir desse momento que a gente gostaria que pudéssemos fazer comentários sobre 

aquilo que está acontecendo, sobre, enfim, aquilo que foi dito aqui.  

Eu também gostaria de convidar o padre Paolo e o Dr. Melchior, que pudessem compor 

conosco. Nós estamos numa sala que para nós sequer é a ideal, mas, por favor, se vocês pudessem 

também nos acompanhar, vir à Mesa, para que pudessem usar o microfone. E também pedir à 

assessoria que pudesse fazer a identificação dos convidados através de placas, que aí também fica 

mais fácil a participação não só dos deputados, como também do público que queira fazer algumas 

intervenções.  
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Mas, aí, eu solicito a vocês que a gente possa ter uma dinâmica de intervenções rápidas, 

ágeis, mas que a gente possa, enfim, encontrar pontos de convergência, e que vocês pudessem 

comentar aquilo que foi dito aqui.  

O fato é que o tratamento que o Brasil vem dando aos cidadãos do Haiti não é um tratamento 

humanitário. Infelizmente, é um tratamento monetário. Na minha avaliação, me parece que a nossa 

política não protege, nem identifica, e fundamentalmente não identifica quem está se aproveitando 

deles. E aí, eu não consigo encontrar justificativa para não se ter um coiote preso.  

Quem autoriza? Quem fiscaliza a entrada e a saída desses cidadãos? Quer dizer, largar as 

pessoas em rodoviárias, como se elas fossem lixo, isso não faz o menor sentido. Tomam o dinheiro 

deles, eles estão numa situação de vulnerabilidade, onde se toma o dinheiro deles e eles são 

largados em rodoviárias como se fossem lixo. E nada foi feito em um ano e meio para que esses 

bandidos, para que esses criminosos parassem de lucrar com isso.  

E aí eu vou ser duro, porque o fato é que eu vejo nisso conivência. A gente está falando de 

milhares de pessoas, milhares de pessoas. E nós estamos aqui na Comissão, cada um de nós com o 

seu enfoque, com as suas ênfases, mas, em busca dessas respostas. E aí, eu gostaria do comentário 

dos nossos convidados.  

 

O SR. ALOÍSIO DE TOLEDO CÉSAR – Com licença, então, de fazer umas observações. 

Eu sou Aloísio de Toledo César, secretário da Justiça do governo do estado de São Paulo. Tantos 

falaram aqui em crime, a vida toda eu fui juiz e desembargador e fiquei horrorizado com o crime 

que aconteceu lá no Acre, aquele mercado de escravos escolhendo gente de canela fina e de canela 

grossa. Aquele é um crime dos mais bárbaros.  

E eu pergunto para essa senhora, eu não sei se ela teria condição depois de responder, se foi 

aberto algum processo crime contra essas pessoas, porque realmente viola o nosso Código Penal, 

além de violar a consciência de cada um de nós e viola os direitos humanos.  

E eu venho aqui como representante do governo do estado de São Paulo, o governador 

Geraldo Alckmin tem uma preocupação muito grande com a chegada desses imigrantes, não 

pretendendo que eles não cheguem, mas que eles sejam bem acolhidos, que eles tenham um destino 

feliz aqui, no estado de São Paulo. Ele costuma dizer que o estado de São Paulo cresce e se 

desenvolveu à custa do braço do imigrante. Nós temos a obrigação moral de receber bem e cuidar 

desses imigrantes.  

O que acontece no Acre e no Haiti, fora do estado de São Paulo, está além da competência 

do governo do estado de São Paulo, mas, nós temos certeza de que o Ministério da Justiça e de que 

o governo federal vai encontrar uma forma de coibir esse tráfico que está havendo. Não é possível, 
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talvez um trabalho diplomático, uma chamada da presidente da República, fazendo com que o 

Itamaraty se movimente, porque está havendo mesmo é um tráfico de... Quase um tráfico de 

escravos, é uma coisa muita triste que isso aconteça em pleno século XXI. 

No estado de São Paulo, nós temos o maior interesse em acolher bem, em tratar bem esses 

imigrantes. E faremos tudo para isso e estaremos sempre disponíveis para atuar nesse sentido. É o 

que eu queria dizer e que isso representa o ponto de vista do governador Geraldo Alckmin. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Obrigado, secretário Aloísio. Eu queria... Eu nem vou abrir 

para as considerações agora. Vamos primeiro ouvir todos os que estão aqui na Mesa, deputado 

Carlos Bezerra teve que sair, eu vou passar, então, a palavra para o Rogério Sottili, que é secretário 

adjunto da Secretaria Municipal de Direitos Humanos aqui da capital. 

 

O SR. ROGÉRIO SOTTILI – Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu queria, em primeiro 

lugar, cumprimentar o nosso querido deputado Carlos Bezerra, sobre o qual eu tenho uma 

admiração bastante grande e nós temos desenfreado algumas lutas comuns, geralmente no que diz 

respeito ao sistema de imigrantes, ao enfrentamento ao trabalho escravo na nossa cidade. Então, eu 

quero cumprimentá-lo por essa iniciativa. 

E quero cumprimentar a minha querida deputada Beth Sahão, que também juntos estamos 

desenvolvendo importantes trabalhos na defesa dos direitos humanos na nossa cidade, no nosso 

estado, no nosso país. Em nome deles, eu quero cumprimentar os demais deputados aqui presentes. 

As nossas deputadas também presentes. E agradecer muito essa oportunidade. 

Eu queria cumprimentar aqui o nosso querido secretário de Justiça do estado de São Paulo, o 

nosso querido Aloísio de Toledo César. Também quero cumprimentar o João Guilherme, diretor do 

Departamento Estrangeiro do Ministério da Justiça, representando aqui o Beto Vasconcelos. Quero 

cumprimentar a Juliana Armede, a coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas da Secretaria da Justiça. O Paulo Illes, que é o coordenador dos imigrantes. Enfim. O padre 

Paolo Parise, importante parceiro nosso nessa importante luta de acolher bem os nossos imigrantes. 

Na verdade, eu acho que eu não quero entrar muito no debate proposto inicialmente, que foi 

desencadeado e que não é pouco importante, provocado pelo deputado Carlos Bezerra, sobre a 

violência que essa população sofre sobre a questão da vulnerabilidade, sobre o tráfico de pessoas, 

que eu também tenho essa preocupação. Mas eu, com representante da prefeitura de São Paulo, que 

temos uma preocupação enorme, de falar o que é que nós estamos fazendo no que diz respeito para 

melhor acolher essas pessoas, eu queria me pautar um pouco para isso. 



37 

 

 

 

Mas, não podia deixar de colocar para vocês, em primeiro lugar, de que toda a nossa política 

em relação aos haitianos ou em relação aos africanos, imigrantes de modo geral, ela se pauta por um 

conceito, uma compreensão de como é que nós vemos os imigrantes aqui em São Paulo. Então, isso 

é importante, porque é isso que vai nos pautar e vai construir as diretrizes para as nossas políticas 

públicas. 

Então, nós vemos os imigrantes como pessoas importantes para a cidade de São Paulo. A 

nossa cidade de São Paulo, ela foi constituída num processo migratório intenso em toda a sua 

formação histórica. E hoje, como disse o nosso querido secretário Aloísio, expressando aqui 

palavras do governador Alckmin, e também são palavras do prefeito Fernando Haddad, São Paulo é 

a força que é, tanto na sua expressão econômica, na sua expressão social, na sua expressão cultural, 

seja para o bem ou para o mal, ela é constituída com a presença do imigrante na sua construção, na 

sua formação histórica. 

Portanto, se eu penso a cidade de São Paulo como uma cidade de imigrantes, eu, como poder 

público, tenho a obrigação de construir políticas públicas da melhor forma possível, para acolher 

essas pessoas da melhor forma possível, para que elas possam devolver para São Paulo o que tem de 

melhor, para que São Paulo possa se desenvolver mais e melhor ainda. Então, é esse pressuposto, 

praticamente, que nos dá o caminho da construção das políticas públicas na nossa cidade de SP.  

Então, a partir daí, que quero relatar algumas questões importantes, no que diz respeito aos 

haitianos. Eu vou falar agora dos haitianos, porque é disso que se trata aqui. É importante que nós 

estamos recebendo, a partir de 2010, um fluxo imigratório de imigrantes haitianos extremamente 

expressivos. Então, assim, segundo a própria Polícia Federal, nós recebemos até janeiro de 2015, 

em torno de 4.500 haitianos na cidade de São Paulo.  

Mas também, a própria Polícia Federal, o próprio Ministério da Justiça, e nós mesmos 

somos testemunhas disso, é evidente que esse número, ele está muito abaixo, porque esse é controle 

que a Polícia Federal tem, a gente sabe que muita gente chega no nosso país de forma irregular, de 

forma não tradicional e não mais adequada.  

Então, nós temos na cidade de São Paulo, provavelmente, nesse período, mais do que o 

dobro desse número de pessoas que chegaram na nossa cidade. Então, é um número extremamente 

significativo, e com grande vulnerabilidade.  

É importante que se diga que as pessoas que chegam pelo Acre, elas chegam de forma 

bastante vulnerável. Primeiro, porque ela vem, não é da forma adequada. Elas são exploradas pelos 

coiotes apresentados aqui. Inclusive, se não me engano, a Agência Brasileira de Informação, a 

Abin, chegou a falar o número de mais de 60 milhões de... Não lembro se é dólares ou reais, que 

foram lucrados pelos coiotes no trânsito dessas pessoas chegando pelo Acre.  
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Então, essas pessoas vêm por terra, de forma inadequada, gastam o que não têm, chegam 

não documentadas, se tornando pessoas extremamente vulneráveis para poder enfrentar a difícil 

realidade que é de qualquer imigrante em qualquer parte do mundo. 

Então, veja bem, a partir dessa realidade, nós, o ano passado e o ano retrasado, começamos a 

ter uma discussão muito forte com o Ministério da Justiça e com o governo do Acre de que nós 

entendíamos que nós precisávamos organizar melhor a discussão sobre o recebimento dessas 

pessoas. E o governo do estado de São Paulo também. Então, o governo do Acre, o governo do 

estado de São Paulo, o Ministério da Justiça e prefeitura de São Paulo, que nós precisamos articular, 

não é possível.  

E para nós, era fundamental, primeiro lugar, deputado Carlos Bezerra, deputada Beth Sahão, 

era fundamental que nós não estimulássemos mais a entrada dos haitianos por terra, porque os torna  

muito vulneráveis, eles gastam o que não têm e chegam aqui completamente despreparados para 

enfrentar essa realidade.  

Então, isso significava o quê? Significava que a nossa embaixada no Haiti tinha que se 

equipar de forma muito mais forte, muito mais estruturada para motivar a entrada dos haitianos... A 

saída dos haitianos do Acre com visto e via aérea. E, diga-se de passagem, via aérea custaria menos 

da metade do preço do que eles gastavam para vir por terra, com todo aquele sofrimento. 

Então, assim, primeiro, uma motivação e uma estruturação da nossa embaixada, no Acre, 

por vir por terra. Segundo lugar, nós tínhamos que nos preparar melhor nas nossas cidades. Então, 

nós entendíamos e dialogamos com o Ministério da Justiça na perspectiva de se articular melhor 

para que as pessoas que viessem do Acre... Porque não adianta, a realidade estava posta, tinham 

milhares e milhares de pessoas no Acre, então, não adiantava botar num ônibus e chegar de 

madrugada, qualquer hora do dia, sem sequer termos sido avisados, bater na casa do padre Paolo, 

bater na casa da Prefeitura de São Paulo, do governo do estado de São Paulo, e a gente não estar 

preparado para acolher essas pessoas. 

Então, o Ministério da Justiça tomou a iniciativa, junto com a Casa Civil. Primeiro lugar, 

atenderam essas duas demandas. A embaixada do Brasil está sendo estruturada no Haiti para fazer 

um processo de desmotivação de vinda por terra e de motivação por via aérea para a cidade de São 

Paulo.  

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Qual é a diferença? Como é que é a questão da via aérea, 

você tem um controle muito maior quando eles entram aqui? É nesse sentido. 
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O SR. ROGÉRIO SOTTILI – Eu acho que o João Guilherme pode até explicar melhor, 

mas eu entendo, Beth, que, primeiro lugar, o seguinte: o que acontece? Muitas dessas pessoas que 

estão no Haiti e que vêm para o Brasil, não estão só em Porto Príncipe. E está um caos lá.  

Gente, eu tive a tristeza e o privilégio de viver essa experiência tão dolorida, porque quando 

teve o terremoto, no dia seguinte, o presidente Lula mandou uma comitiva chefiada pelo ministro 

Jobim, da Defesa, e eu estava como secretário de Direitos Humanos da Presidência da República, e 

fomos junto, como o ministro Jobim, nós fomos no dia seguinte ao terremoto. Eu vivi uma das... A 

gente trouxe, inclusive, o corpo da Zilda Arns para o Brasil no retorno. Mas, assim, eu vivi aquela 

experiência e é uma tristeza, são 316 mortes naquele terremoto. O país arrasou. O país acabou. Não 

tinha mais nada. Não tinha mais escombro. Os dados apresentados pela professora dão conta de 

80% de desemprego no Haiti. 

Então, eu acho que a preocupação levantada pelo deputado Bezerra, ela é extremamente 

importante, mas ela explica que, veja bem, o entorno do Haiti, apesar da crise que nós estamos 

vivendo hoje, o Brasil ainda é um Brasil, ele é um país promissor do ponto de vista do mercado de 

trabalho. E sim, Força de Paz lá, se constituindo como uma referência, ela sinaliza de que o Brasil 

pode abraçar essas pessoas que estão sofrendo essas consequências do terremoto e da destruição 

total daquele país. 

Bom, para não me alongar nisso, porque isso eu vou deixar um pouco para o João Guilherme 

e para o debate aqui, eu quero voltar para a questão da Prefeitura de São Paulo no acolhimento. 

Então, tendo como pressuposto de que nós tínhamos que organizar a vinda por via aérea e nós 

tínhamos que articular a vinda dessas pessoas. Então, nós combinamos na última reunião que nós 

estivemos, a Juliana esteve lá representando o secretário de Justiça, representando o governo do 

Estado, nós estivamos com todos os estados do Sul e mais o Ministério da Justiça, a Casa Civil, 

Secretaria de Direitos Humanos e combinamos que, primeiro lugar, não receberíamos mais os 

haitianos sem sermos avisados e combinado o trajeto das pessoas.  

Segundo lugar, não é possível que você encaminhe todo mundo para São Paulo quando o 

destino dessas pessoas é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás. Teve 

gente que veio para São Paulo para voltar para Goiás. Então, nós tínhamos que organizar que o 

destino dessas pessoas, elas sairiam do Acre e iriam para o seu destino. 

E está sendo cumprido, isso está funcionando. Eu, ontem à noite, eu estava num evento, eu 

recebi um telefonema do secretário Gabriel, do desenvolvimento social dizendo: “Sottili, nós 

estamos organizando, não temos exatamente o número de ônibus que vão para São Paulo, mas 

comunicaremos vocês com antecedência. Mas, já comunico que amanhã, possivelmente, sairá um 

ônibus do Acre com destino a São Paulo”. Como é uma viagem de dias, e hoje ele me confirmaria, 
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eu não sei se já está no nosso email, o que dá bastante de a gente nos organizar para receber e 

acolher essas pessoas. 

Bom, tendo isso como pressuposto, eu queria falar o seguinte, essa questão, nós da 

Prefeitura de São Paulo, começamos a nos preparar, mas não como uma questão somente 

emergencial, mas como uma política pública para acolher imigrantes. Então, nós não estamos 

preocupados só com os haitianos que estão chegando agora e vamos resolver. A nossa política é 

uma política estratégica de como ver o imigrante.  

E uma das questões importantes é de que nós precisamos tratar a questão da língua. Nós 

precisamos cuidar da questão do trabalho, nós precisamos cuidar da questão do acolhimento, nós 

precisamos tratar da questão da qualificação profissional. E precisamos tratar da questão a cultura 

dessas pessoas, para elas terem um sentimento de pertencimento e se sentir mais à vontade. Porque 

a gente sabe se ela se sentir mais à vontade, elas vão produzir melhor para o nosso país, para a nossa 

cultura também. 

E nesse sentido nós criamos um equipamento chamado CRAI, que é o Centro de Referência 

e Acolhida, com o apoio do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos, que é uma 

experiência interessante, deputado. O Centro de Referência e Acolhida é uma inovação. O que é que 

a gente faz? Lá dentro a gente dá um atendimento psicossocial para o imigrante, porque ele é 

vulnerável, nós damos assessoria jurídica para o imigrante, nós damos orientação para o imigrante, 

orientação sobre o trabalho, sobre a cidade, sobre tudo.  

Nós damos aula de português, através do Pronatec - Português para o imigrante e 

qualificação profissional. E temos acolhida para até 120 mil pessoas. Inclusive, estamos avaliando a 

possibilidade de ampliar um pouco o acolhimento em períodos emergenciais. E esse centro de 

acolhida está funcionando muito bem, não é emergencial.  

Nós temos também, numa parceria com a Secretaria de Assistência Social, trabalhando 

juntos, nós estamos trabalhando com dois convênios para construir dois novos centros de acolhida 

permanentes para São Paulo. Um é o Centro Social Nossa Senhora Aparecida, que fica na Penha, 

que já está operando, começou a operar agora, recentemente, que é destinado especificamente para 

mulheres e crianças imigrantes. E também, temos o outro centro de acolhida, que tem previsão para 

ser inaugurado agora em agosto, que vai funcionar, provavelmente, na região de Pari. Já foi aberto o 

edital e estamos trabalhando nessa perspectiva também. 

Então, somados o CRAI, somados os dois centros que estamos criando, nós podemos dizer 

hoje que São Paulo, a cidade de São Paulo com recursos do Ministério da Justiça, mas com recursos 

próprios da Prefeitura de São Paulo, nós temos 500 vagas para imigrantes na cidade de São Paulo, 

só nesses centros de acolhida. 
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Eu gostaria também de falar, no que diz respeito ao trabalho, nós fomos imediatamente... 

Porque tinha uma situação muito triste, para não dizer irônica. Qual é o problema? O haitiano chega 

na cidade de São Paulo, o africano chega na cidade de São Paulo indocumentado. E ele não tem 

carteira de trabalho. E, no entanto, tem as empresas querendo empregar, mas eles não conseguem. 

Então, nós perdemos um trabalho absurdo para conseguir a documentação e a carteira de trabalho.  

Então, tinha uma portaria do Ministério do Trabalho que diz o seguinte: quem faz a carteira 

do trabalho é o Ministério do Trabalho. Portanto, criavam-se filas e filas de meses para você 

conseguir uma carteira de trabalho.  

Nós conseguimos, com alguns mutirões na Missão Paz, no nosso CRAI, enfrentar algum 

problema da carteira do trabalho. Mas, nós conversamos com o Ministério do Trabalho para mudar 

a portaria, e que essa portaria fosse estendida não só para haitianos, mas para todos os imigrantes, e 

que não fosse... Porque saiu uma portaria que, em nossa concepção, saiu errada, ela saiu uma 

portaria que era só para haitianos e senegaleses e era só para dois meses, renováveis por mais dois 

meses. Não é possível isso.  

Aí, nós conversamos com o Ministério da Justiça, que entrou em contato com o Ministério 

do Trabalho e nós imediatamente mudamos a portaria, que já saiu a portaria, e agora foi dado aos 

CATs e aos Municípios que não têm CATs, às suas estruturas municipais, a possibilidade de fazer 

carteira de trabalho. Então, hoje não tem mais fila, nós podemos operar imediatamente na produção 

da carteira do trabalho que facilita muito também. 

Além disso, e não querendo me alongar, nós estamos, junto com a Secretaria de Assistência 

Social também, buscando alguns locais disponíveis para abrir abrigo provisório, temporário para 

esses recém-chegados. Então, já temos em vista algumas coisas, estamos possibilitando de abrir 

imediatamente na região Armênia, o mais rápido o possível, mas um abrigo emergencial para 50 

pessoas. 

Então, um pouco é isso que eu queria colocar para vocês do que a Prefeitura de São Paulo 

está se (ininteligível).  

Agora, para encerrar mesmo, eu tenho muita coisa para falar, e me coloco totalmente à 

disposição de vocês, mas é dizer para vocês: a nossa preocupação não é com uma política 

humanitária apenas em relação ao Haiti. Nós entendemos que o migrante, ele é muito importante 

para nós, é muito importante para o país, é muito importante para a nossa cidade. Portanto, é 

obrigação nossa, como poder público, nos preparar para receber da melhor forma possível e 

devolver a ele condições para que eles possam se desenvolver.  

E isso expressa, quando a gente está regularizando... A feira da Rua Coimbra, que é para 

bolivianos, quando a gente apoia a valorização da Feira da Kantuta, ou a festa de fim de ano chinês, 
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ou quando a gente apoia os refugiados sírios, enfim, porque nós entendemos que eles são muito 

importante para nós e isso passa por outras políticas, como eu já relatei anteriormente.  

Temos muita coisa, eu me coloco à disposição de vocês e não quero tomar muito o tempo de 

vocês. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Obrigado, secretário. Também 

gostaria aqui de expressar meu carinho, meu respeito pelo senhor, pelo seu trabalho, pela a sua 

história, eu tenho um carinho imenso. 

Invertendo aqui um pouco a lógica, e aí, enfim, como nós tivemos dois representantes do 

poder público, eu gostaria de pedir que o representante da sociedade civil, o padre Paolo, que, aliás, 

vem fazendo um trabalho brilhando no acolhimento, se desdobrando, se multiplicando, enfim, o 

senhor tem sido um guerreiro. Um guerreiro, muitas vezes, solitário nessa luta.  

Eu o ouvi algumas vezes pela imprensa, e eu sentia a sua angústia à distância, especialmente 

naquilo que os secretários vinham falando, especialmente no tocante à questão do abrigamento. Eu 

o ouvi em algumas falas, onde o senhor dizia: “eu não sei como é que nós vamos fazer, porque nós 

chegamos ao limite do limite, não há mais o que fazer”.  

Eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre esse diálogo com o poder público, sobre 

qual é a situação que vocês estão enfrentando lá, que tipo de apoio efetivo, concreto, vocês têm tido, 

e qual a sua maior preocupação nesse momento? 

 

O SR. PAOLO PARISE – Obrigado, Carlos Bezerra. E obrigado a todos aqui que já 

passaram também pela Missão Paz, o Sottili, o João Guilherme, que a gente se encontra em muitas 

reuniões, também o Aloísio, que veio lá logo depois que assumiu o cargo, e a todos vocês presentes. 

Eu queria dizer que, acrescentar ao que também foi falado pela pesquisadora, que o Haiti é 

um país de emigração. Calcula-se entre um milhão a três milhões fora do Haiti. São estimativas, 

vamos ficar com um milhão e meio. Aqueles que estão no Brasil nesse momento são ao redor de 40 

mil, ou seja, uma pequena quantia.  

Isso é importante. Porque senão, todo mundo tem aquela ideia que a turma está vindo só 

para o Brasil. Não, República Dominicana, Estados Unidos, França e uma série de outros países. É 

um país tradicionalmente de emigração. A partir de 2010, o Brasil também ficou na rota por um 

conjunto de fatores. 

E queria dizer, além disso, também chamou a atenção o vídeo, o primeiro dos dois vídeos, 

porque ajudamos a escolher as pessoas, estamos por trás daquela montagem. Por exemplo, a Bel, 

quando fizeram ver aquela tatuagem, eles não falaram porque fez a tatuagem. A casa caiu em cima 
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do corpo dela durante o terremoto e deixou marcas. Então, fez a tatuagem para tirar as marcas dos 

tijolos que caíram. Então, daria para falar de cada uma daquelas pessoas. Na casa da Nainá, 

atualmente não estão mais só dois, ela e o marido, tem cinco, em três metros por quatro. Está 

acolhendo outros haitianos que estão chegando do Acre. 

Além disso, antes de colocar algumas questões, eu queria falar que, desde 2010 até o 

momento presente, passaram pela Missão Paz 9.201 haitianos, 9.201. Quer dizer que quase um, 

cada quatro haitianos no Brasil, passou na Missão Paz. É muita coisa.    

E ainda queria dizer que na Missão Paz, para quem não conhece, a gente tenta oferecer um 

serviço integral, vai desde o curso de português, seja na Missão Paz, seja em outras realidades da 

cidade. Cursos profissionalizantes, este ano já superamos mil que estão fazendo cursos. E mediação 

para o trabalho, já três mil empresas contrataram através da mediação do serviço na Missão Paz. E o 

dado positivo é que depois de abril, que foi muito ruim nas contratações, foram só 63, agora voltou 

a crescer, este mês já estamos a 151. Voltaram a aumentar as contratações. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Um parêntese só na sua fala, 

padre Paolo. Eu só queria convidar a Juliana Armede para que pudesse compor a Mesa conosco 

nesse momento, e também o Paulo Illes, para que compusesse a Mesa conosco. É importante, vocês 

são representantes do poder público, têm estado à frente dessas políticas públicas e a presença de 

vocês nessa nossa Comissão, nessa nossa audiência hoje é bastante significativa.  

Mas padre, por favor. 

 

O SR. PAOLO PARISE – Então, esses são alguns dados para situar a ação da Missão Paz 

que, claro, não trabalha só com haitiano, mas também com bolivianos, paraguaios, colombiano. 

Colombiano, que estão aumentando muito. Temos contatos com as mesquitas.  

A semana passada, o Sheikh Maruf veio pedir comida, porque na mesquita perto da 

República estão sem comida. E começou o Ramadã. Então, ele está com mais de cem pessoas 

dormindo no chão. Sem contar outro Sheikh Mohamed, que em Guarulhos acolheu mais de cem 

sírios.  

Então, a questão não é só o Haiti, como o Sottili falou, mas tem outros rostos de imigrantes. 

Mas, ficando no foco, eu acho que existem grandes desafios. Aquela reunião do ministro da Justiça 

foi importantíssima, a meu ver, atrasada, precisava fazer isso há dois anos atrás, mas, sorte que 

aconteceu, porque as rotas já estão funcionando a todo o vapor. 

A outra questão... Tem questões trabalhistas, que é importante acompanhar. Pessoas que 

querem explorar esses haitianos através do trabalho informal, degradante. Tem o problema da 
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bancalização, que a Prefeitura fez um grande avanço, mas os bancos não estão aceitando as contas 

dos haitianos, por exemplo. Temos que sensibilizar, que é protocolo, é documento válido. Ontem 

mesmo falamos isso em Brasília, no Ministério do Trabalho. E outras problemáticas, da moradia, da 

língua, dos cursos.  

O meu drama nesse momento ao vir para cá. Acho bom até falar. Quando eu conversei com 

a equipe, que vinha para cá, eles falaram: “padre, não vai mais em mais uma reunião que não 

resolve nada”, me falaram assim, na cara. Eu falei: “eu vou, porque eu ainda acredito, então, eu vou 

porque eu acredito que algo dá para mudar e que são pequenas conquistas, pequenos passos”. Senão 

eu não estaria aqui. 

Estamos com ônibus prontos para chegar para São Paulo e ainda não estamos, nesse 

momento, organizados para acolhê-los. Na Missão Paz está sendo desativado o salão, por uma série 

de fatores, e ficaremos com 110 vagas. Essa noite dormiram 60 lá no chão no salão.  

Tem um diálogo importantíssimo, que o Paulo Illes pode falar, que com o Paulo estamos 

fazendo, com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, com a SMADS, a Missão 

Paz e Sefras, hoje, às cinco e meia, vamos tentar definir isso. A nosso preocupação é que isso se 

torne realidade. Senão, hoje à noite não teremos de novo o espaço de acolhida emergencial. Sexta 

estão previstos 23 ônibus, não teremos como acolher estas pessoas.  

Então, se trata de juntar forças, deixar de lado questões partidárias entre os diferentes órgãos 

e pensar mecanismos de acolhida, urgentes, já para hoje à noite, amanhã.  

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Qual é a sua proposta, padre. 

O que o senhor acha que pode ser feito? 

 

O SR. PAOLO PARISE – Então, a nossa angústia é... O Sottili falou muito bem do espaço 

perto da Armênia, com a SMADS estamos vendo o espaço perto da Barra Funda, já tornar 

operacional isso, ajeitar a parte elétrica do espaço, que o bispo, Dom Eduardo, colocou à disposição 

dois prédios da Arquidiocese, falou: “estão aqui de graça para acolher”.  

Acho que a igreja fez o seu papel. Agora, também, os outros órgãos têm que fazer. Estamos 

esperando isso.  

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – O que é que falta, secretário, 

na sua opinião, ou talvez o Paolo possa nos responder, o que é que falta? Por exemplo, nós estamos 

diante de uma situação dramática, urgente. Eu sei e não defendo, eu não defendo... Eu sei que 
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nada... Ainda mais um problema de tamanha complexidade, não se resolve num estalar de dedos. 

Mas, a nossa proposta aqui nessa Comissão é estabelecer um espaço de mediação.  

Quer dizer, estabelecer um espaço de mediação pública onde a gente possa, efetivamente, 

tendo os representantes do governo federal, estadual e municipal, ver como é que a gente soluciona 

isso, porque eu tenho ouvido o padre Paolo na imprensa, repetidas vezes, dizendo isso: “Gente, está 

chegando gente e não tem mais onde por”. 

E ele está dizendo agora que tem um espaço, tem um espaço público disponibilizado. Vinte 

e três ônibus estão chegando. Quer dizer, o que é que nós podemos fazer, efetivamente? 

 

O SR. ROGÉRIO SOTTILI – Bom, o Paulo depois complementa aqui e o nosso secretário 

do Estado também complementa aqui, porque é uma pactuação federativa nesse processo e todos 

têm responsabilidade em dar resposta sobre isso. 

No que diz respeito à Prefeitura de São Paulo, eu relatei aqui que nós temos equipamentos 

para receber, temos acolhida de 500, estamos abrindo uma emergencial de 50 pessoas e não tem 

nenhuma confirmação que são 23 ônibus, poderá ser menos, poderá ser mais. Seremos 

comunicados. E não chegarão juntos.  

Ontem à noite, o secretário disse que confirmaria hoje a saída de um ônibus que levará 

quatro dias para chegar aqui, portanto, chegará no final de semana, o que dá tempo para que a gente 

possa se organizar para receber, tanto nós, quanto o padre Paolo, as outras entidades da igreja que 

estão fazendo o trabalho muito bem, com o apoio, inclusive, da Prefeitura em algumas questões, em 

algumas necessidades, que é obrigação nossa fazer isso e estamos nos preparando. 

Então, eu acho assim, a preocupação do padre Paolo é extremamente correta, válida, 

necessária, e eu acho que ninguém está parado, ninguém está assistindo o bonde passar. Nós 

estamos nos preparando, o meu relato aqui sobre o papel que a Prefeitura vem desenvolvendo é a 

maior expressão de como a gente está se preparando, inclusive, emergencialmente. Então, eu acho 

que está bem colocada a questão.  

Vai chegar, não sabemos se é 23, se é 20, se é 15, se é 30, porque eles mesmos, o secretário 

de Desenvolvimento Social disse: “Rogério, nós não sabemos quantos ônibus, mas serão 

distribuídos no tempo e nós vamos informar para você que nós estamos cadastrando, porque 

estamos cadastrando assim: quem quer ir para o Rio Grande do Sul, quem quer ir para o Paraná, 

quem quer ir para outros estados.” 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Pela oportunidade, eu queria só lhe perguntar qual é o 

tempo médio de permanência... 
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O SR. ROGÉRIO SOTTILI – Ah! Isso é uma coisa importante. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – ...desses imigrantes nessas casas, porque ela, pelo que eu 

estou entendendo, ela é temporária. 

 

O SR. ROGÉRIO SOTTILI – Isso. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Ele passa por ali, se prepara, e aí, ele é encaminhado, pelo 

que eu estou entendendo. 

 

O SR. ROGÉRIO SOTTILI – Eu acho que, tanto o padre Paolo, como o Paulo Illes, eles 

podem ajudar a responder até com maior propriedade do que eu, mas assim, expressando a minha 

opinião sobre isso, isso é muito importante a pergunta, deputada, pelo seguinte: é uma casa de 

passagem, eles não ficam lá. E o haitiano, todo mundo, até a imprensa, já expressou isso, a 

empregabilidade dele é relativamente rápida. Se ele estiver documentado, então, é muito rápido. 

Então, assim, se você receber um ônibus hoje, daqui a dez dias, a grande parte dessas 

pessoas, provavelmente, já estão empregadas, ou menos, enfim. Então, isso é um aspecto bastante 

importante, que a gente pode... 

Outra coisa, que a gente não sabe como é que vai se comportar a nossa realidade. Porque, 

veja bem, antes vinha todo mundo para São Paulo. E ao chegar em São Paulo, então, no dia 

seguinte, alguns pegavam o ônibus para o Rio Grande do Sul, ou demoravam dez, quinze dias, 

depois viajavam. Agora, como já vai ter uma distribuição, então, vem menos gente para São Paulo, 

mas, é bem provável que as pessoas que vêm para São Paulo é para ficar São Paulo. Então, eles vão 

ter uma permanência, em tese, um pouco maior. 

Mas, não chegou ninguém ainda a partir dessa nova articulação, desse novo combinado. 

Então, assim, nós temos que nos preparar bem junto à sociedade civil, juntou ao governo do Estado, 

juntou ao governo municipal, para que a gente possa receber. E eu acho que, enfim, eu gostaria que 

o Paulo pudesse complementar e depois o secretário, o Aloísio.        

 

O SR. PAULO ILLES – Tá. Seguindo a linha do Rogério, do Paolo Parise também, 

comentar que nós tivemos uma reunião com a Missão Paz na semana passada, aonde foi colocada 

essa demanda, até porque, a igreja precisa fechar ali o salão por conta de outras atividades. Então, 

precisava fazer a transferência desses imigrantes. 
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Imediatamente nos reunimos com a Secretaria de Assistência Social e a Assistência Social, 

então, tomou a frente em equipar um espaço. No entanto, a dificuldade é encontrar o espaço. Então, 

o padre Antenor, que trabalha junto com o Paolo Parise, conseguiu, através do clero, indicar para 

nós uma casa com capacidade, a gente está falando em 50, mas cabe 70 lá, tranquilo, não é, Paolo? 

Tem duas salas, não é? E nós já equipamos essa casa imediatamente na segunda-feira com os quites 

higiênicos, com os beliches, com os colchonetes, tudo. No entanto, houve aí um desentendimento 

entre a irmã, dona da casa, e o bispo, sei lá o quê, e que hoje às cinco horas tem uma reunião com a 

SMADS, com o pessoal lá do imóvel, com o padre Antenor, da Missão Paz, para a gente resolver 

isso.  

É claro que essa casa... Porque, como o Rogério comentou aqui, nós vamos abrir o 

equipamento em agosto com 150 vagas. Então, nós temos, até agosto, que encontrar uma solução 

para em torno de mais de cem pessoas. E aí surgiu essa segunda possibilidade na Barra Funda que, 

no entanto, precisa de algum ajuste. Portanto, para começar hoje, não dá. Então, é importante a 

gente começar lá na Armênia, eu preciso que o padre Paolo também nos ajude nesse diálogo. 

E assim, de alguma forma também, se o estado de São Paulo tiver algum equipamento, mas 

que não precise de obra, um equipamento que esteja pronto, que possa funcionar, a SMADS tem 

condições de ir lá e colocar os colchonetes muito rápido e a gente fazer funcionar um equipamento 

de emergência para acolher os imigrantes. Mas, como eu digo, precisa ser pronto para você equipar, 

não que o Município tenha que fazer a reforma. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Entendi. Paulo, deixa eu 

entender uma coisa, então. Pelo que eu estou entendendo, e eu tenho receio de que o padre Paolo 

saia frustrado daqui como de mais uma reunião onde ele saia frustrado, mas, pelo que eu estou 

entendendo, para esse grupo que está chegando nós não temos solução, é isso? De abrigamento? 

 

O SR. PAULO ILLES  – Teremos sim. Nós estamos... Hoje sai a conversa que estamos 

fazendo justamente hoje para abrir imediatamente esse equipamento ali na Armênia enquanto se 

prepara o espaço da Barra Funda. Mas, o que a gente precisa é autorização para entrar na casa lá da 

Armênia, não é.  

 

O SR. PAOLO PARISE – A Secretaria de Direitos Humanos eu acho que já fez todo o 

trabalho, o que parece que está faltando são funcionários que fiquem de noite e durante o dia no 

espaço. A SMADS está com esse problema de contratação. Então, eu acho que hoje à tarde, na 

reunião que o Paulo está comentando, terá que ser resolvida a questão de funcionários. 
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Porque, é claro, o espaço não funciona sozinho, tem que colocar gente durante a noite, 

durante o dia, então, eu acho que aí está a questão, acho, do acordo... 

 

O SR. PAULO ILLES  – É, assim... 

 

O SR. ALOÍSIO DE TOLEDO CÉSAR – Eu gostaria de fazer uma sugestão de... 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Ou seja, o espaço físico está 

resolvido, mas dificuldade hoje seria pessoal para poder estar lá. 

 

O SR. PAULO ILLES  – Mas, pessoal, só para ficar bem entendido, pessoal, nós pedimos 

espaço por três meses, então, não há como contratar pessoal por um mês, você tem que pagar multas 

trabalhistas, etc.. Então, o que hoje vai se definir nessa reunião das cinco das tarde é que o espaço 

seja cedido por três meses, que aí não teria o problema para contratar o pessoal. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Aí, não haveria problema para 

contratar o pessoal? 

 

O SR. PAULO ILLES  – Não tem o problema, já está editado o... 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Bom, então, aqui, se a gente 

tem o compromisso, se a gente tem o compromisso da Secretaria, eu acho que a gente já teve um 

avanço importante.  

 

O SR. ALOÍSIO DE TOLEDO CÉSAR – Deputado, posso fazer uma sugestão? 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Por favor. 

 

O SR. ALOÍSIO DE TOLEDO CÉSAR – Sempre existe fantasma: “Estão chegando 23 

ônibus”.  Às vezes eu estou na minha Secretaria lá trabalhando, liga um jornalista lá e fala: “Olha, 

eu soube agora que vão chegar 22 ônibus hoje à noite, vão despejar lá na Praça da Sé”. Eu gostaria 

de fazer um apelo a uma uniformização de informações, para que não haja mais esse tormento. 

Veja, agora mesmo o padre Paolo falou que iam chegar 22 ônibus, e o nosso subsecretário 

aqui, com muita propriedade, explicou que não é assim. Precisaria haver uma unidade de 
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informação para nós termos um pouco mais de tranquilidade, não é? E isso deveria partir do 

governo do Acre. Eu faço um apelo ao representante do governo federal e da Prefeitura que tenham 

um contato mais produtivo com o governador do Acre e que não fique esse fantasmas sobre nossas 

cabeças. 

 

O SR. ROGÉRIO SOTTILI – Eu acho assim, eu não sei o que está acontecendo, mas é 

tranquilo. Eu estou vendo de uma forma muito lúcida o que está acontecendo. Nós estamos vivendo 

um bom momento de articulação que nunca teve, tá? Então, assim, nós não estamos vivendo um 

caos. Nós nunca tivemos tão bem preparados e tão bem articulados entre os entes federados sobre 

esse processo.  

O ponto focal no estado de São Paulo é a Juliana e o ponto focal do Município sou eu. 

Então, assim, todas as informações, eu não sei se a Juliana foi comunicada, ela pode falar, mas eu 

fui comunicado sobre esse procedimento. Então, concretamente, pode ser 22, pode ser 23, pode ser 

menos, pode ser mais, mas não está definido ainda porque eles estão computando e organizando a 

distribuição. Segundo, irão para os estados destino, por isso que está demorando essa contabilidade. 

Terceiro, seremos comunicados com antecedência para nos preparar.  

E nós estamos nos preparando, muito bem articulados, como nunca estivemos, com o padre 

Paolo, com a sociedade, com a Prefeitura, com o governo do Estado para poder receber.     

 

A SRA. JULIANA ARMEDE – Licença. Apenas para completar o raciocínio com relação 

à proposta de cooperação federativa. Há cerca de duas semanas foi feita uma reunião pela primeira 

vez no Ministério da Justiça, onde de fato estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, 

São Paulo, Acre e as respectivas capitais, os municípios, os governos de Município, sentaram para 

falar o que o nosso secretário agora ressalta, que é a importância de termos uma informação 

organizada, óbvio, não apenas ligada à disposição de ônibus. 

Secretário Sottili, ontem o secretário Gabriel, do Acre, isso eu já havia passado ao nosso 

secretário de Estado, entrou em contato dizendo que um ônibus sairia hoje. Que existe uma 

estimativa de 23, mas, realmente, ainda precisa ser analisado, porque eles estão organizando dados, 

e que mais um grupo de ônibus irá para Porto Alegre. Parece-me bem pontual e eu até indaguei isso 

a ele das escolhas dos dois municípios. Ele falou que depois iria organizar esses dados e passar para 

a gente. 

A proposta que até conversamos hoje cedo na Secretaria e com relação ao ponto de termos 

contato e termos cooperação é o de destaque para informações organizadas aos imigrantes. O que eu 

acho que o nosso secretário também busca ressaltar é a disposição do que o trabalho do CIC do 
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Imigrante, do CRAI, visam hoje ter sentados na cidade de São Paulo, que a gente possa pegar isso e 

fazer isso aparecer de repente numa informação prévia a ser dada pelo governo do Acre àqueles que 

vêm para São Paulo, para que eles descubram situações como: acesso a programas do estado de São 

Paulo como o Bom Prato, onde eles têm acesso por R$ 1,50 a alimentação; acesso às políticas de 

saúde municipal e estadual; acesso aos Centros de Integração de Cidadania e ao CRAI; acesso aos 

abrigos quando possível.  

Então, não basta apenas termos uma interlocução para ações que ainda está em 

desenvolvimento, mas que a gente possa, talvez, organizar essas informações que temos hoje aqui, 

tanto no Estado, como no Município, e reproduzi-las. Talvez a professora Letícia possa auxiliar na 

construção dessas informações juntando os nossos dois governos, para que nós possamos dispor 

disso. Informações que eu sei o padre às vezes se coloca no sentido de que imigrante chega na Barra 

Funda sem nenhum amparo e desconectado do município de São Paulo sem saber, assim, para onde 

eu vou? Onde é um metrô? O que é um metrô aqui em São Paulo? Ele não tem essa dimensão. E 

essa informação, por exemplo, de localidade, é algo importante.       

E também ressaltar que informações de acesso ao trabalho, o auditor Marco Melchior está 

aqui com muitas informações importantes a serem postas, que possam garantir que essas pessoas 

cheguem aqui, muitas, às vezes, sem carteira de trabalho, e possam acessar o local para acesso de 

carteira de trabalho, que agradeço à Defensoria Pública da União na negociação muito bem feita aí 

para conseguir expandir esse direito a todos os imigrantes a exemplo do que acontece com os 

brasileiros, que têm uma política descentralizada de acesso a carteiras, o defensor público Daniel – 

levanta a mão só para todo mundo vê-lo – obrigada pela atuação da DPU permanente. Mas, o 

Marco Melchior também tem essa preocupação, de a gente ter informação de trabalho. Então, talvez 

daqui a gente possa sair com essa meta e os deputados possam talvez acompanhar.  

E eu vou fazer uma provocação, que é a provocação agora para os deputados, que é de 

talvez, para fortalecer essa política, a gente pensa na robustez dos orçamentos públicos voltados às 

demandas, não porque são questões ligadas aos imigrantes. Imigrante é igual a gente, qualquer um, 

come, dorme, precisa de saúde, educação. Isso é importante, que vocês olhem para as nossas 

rubricas aqui no estado, fortalecendo os municípios que têm na mão todo o dever de abrigamento, 

de saúde, é um desafio para os municípios.  

E também, quem sabe, as emendas parlamentares possam se voltar a essas muitas 

representações da sociedade civil que podem receber. Eu lembro que o nosso secretário hoje, 

inclusive, destacou, falou: “Ai, Juliana, tem coisas tão importantes para falar, né, secretário?”. 

Desculpa já adiantar esse assunto, mas que eu acho que tem, talvez, uma boa iniciativa.  
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Muitas emendas são destinadas para municípios, para tantas políticas, por que não para 

fortalecer o município de São Paulo que precisa, precisa de RH, precisa de espaço, precisa de 

estrutura, temporária em algumas vezes, mas me parece agora, se os ônibus estão vindo para São 

Paulo, talvez mais permanente. Então, é uma proposta que pode fortalecer a todos, mas...      

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Viu, Juliana. Eu quero dizer que a gente tem feito aqui uma 

disputa grande para destinar recursos para a Secretaria da Justiça. No orçamento do ano passado, 

nós já fizemos esse trabalho no final, eu era vice-presidente na época da Comissão de Finanças e 

Orçamento aqui da Casa, e a gente batalhou bastante para que isso acontecesse, porque a gente sabe 

que ali tem uma série de políticas de direitos humanos também, com as quais a gente quer 

fortalecer.  

E nós sabemos que não se faz essas prevenções, não se toma esses cuidados, não se coloca 

esses programas em prática sem dinheiro. Inclusive, nós tivemos lá uma sobre, eu me lembro bem, e 

acabou sendo uma parte de... Uma sobra não, nós conseguimos um adicional negociando junto o 

governo do Estado, e aí uma fatia desse adicional foi distribuído entre outras áreas, também para a 

Secretaria de Justiça na época. 

 

A SRA. JULIANA ARMEDE – É, mas faço só uma ressalva... 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Mas vamos continuar batalhando, isso é uma luta de todos 

nós. 

 

A SRA. JULIANA ARMEDE – E para o desenvolvimento social, e para a educação, e para 

o município de São Paulo. (Risos.) 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – É, e para mandar a emenda lá para a Secretaria de Direitos 

Humanos. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Bom, eu vou, então, manter a 

palavra com o padre Paolo, se ele quiser fazer alguma outra consideração, aí eu vou passar ao Dr. 

Melchior. 

 

O SR. PAOLO PARISE – Não, não, era só reforçar de repassar também para a Secretaria 

de Direitos Humanos, que aí pode ajudar nesta que eu chamo de acolhida primária, porque eu estou 
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de acordo que é importantíssimo curso, todas as outras questões, mas, quando ele chega, te bate na 

porta, em qualquer horário do dia, aí tem que encontrar a solução rápida, é isso que temos que 

ampliar. 

Acho que a Prefeitura, claro, a gente fala, a Prefeitura está fazendo o seu papel, está 

acontecendo um grande diálogo, ajudaram também com o marmitex desde fevereiro, ajudaram para 

a janta e tudo, cobertores, agora, a nossa preocupação é que desde outubro do ano passado estamos 

nessa caminhada da acolhida emergencial. Então, o desafio é organizar isso. Com certeza a 

Prefeitura também precisa de recursos, porque são bocas a mais que vão chegando. Então, eu acho 

que, se a gente pode deixar essa dica. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Bom, há uma série de 

questionamentos a serem feitos, enfim, é um problema extramente complexo, quer dizer, nós não 

vamos esgotar aqui, numa audiência pública. Eu queria estabelecer o horário limite das 18 horas 

para a gente encerrar a audiência pública.  

E eu queria, então, pedir que o representante do governo federal, o João, pudesse se 

manifestar aqui. Tem algumas coisas, eu já coloquei aqui alguns questionamentos, que eu gostaria 

de ouvi-lo. Eu acho que a gente conversou aqui um pouco sobre o âmbito estadual, sobre o âmbito 

municipal, sobre as dificuldades de abrigamento, as dificuldades lá que está enfrentando o padre 

Paolo e acho que e a gente deu alguns passos importantes aqui, no aprofundamento desse diálogo, 

mas acho que há uma série de outras coisas que precisam ser respondidas, porque são de âmbito 

federal, de aspecto federal.  

Por exemplo, essa questão da identificação dos coiotes. Uma outra coisa... Ou seja, para 

mim é impensável o fato de que depois de tanto tempo... Aliás, o Brasil está desde 2004 no Haiti, é 

isso? O Exército Brasileiro. Quer dizer, a gente não tem identificado, não que eu saiba, aí me corrija 

se eu estiver errado. Assim, nós não identificamos um coiote, não identificamos uma rede. E o fato 

é que tem gente lucrando, estou insistindo na tese, o fato é que existe lucrando com isso. E isso me 

parece uma coisa que meio que se transformou em secundária, mas eu quero dizer o seguinte: é 

prioritária. É prioritária. Precisa se fazer o enfrentamento disso.  

Porque nós estamos fazendo o atendimento aqui na ponta, o Brasil está recebendo os 

imigrantes, São Paulo os está recebendo de braços abertos, mas o fato é que eles estão sendo 

explorados. A nossa ação não se limita única e exclusivamente à acolhida deles. Nossa atuação se 

dá no sentido do enfrentamento dessas redes, da identificação de quem está ganhando com isso. 

Agora, algumas coisas interessantes que eu queria que você comentasse aqui, por exemplo, 

eu tinha até separado aqui, por exemplo, por que é que os vistos humanitários dos haitianos são 
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renovados a cada cinco anos e dos demais estrangeiros, a cada seis meses? Isso era uma coisa 

importante de se comentar aqui. 

Outra coisa, é que em ondas migratórias das quais o governo brasileiro fez parte, como a dos 

italianos no século XX, as pessoas tinham o direito de se estabelecer no Brasil como cidadãos 

trazendo as famílias. Qual a previsão do governo brasileiro para os filhos, esposas e maridos que 

estão no Haiti, enquanto um parente está aqui no Brasil. 

Eu teria uma série de perguntas, eu vou encaminhá-las, inclusive, por escrito, porque eu 

acho que não é necessário a gente se estender tanto, mas tem uma coisa também que me incomoda. 

A informação que eu tive é que atualmente estima-se que um quarto do PIB do Haiti venha das 

remessas de cidadãos que vivem no exterior. Existe vontade genuína de se interromper esse fluxo 

migratório envolvendo criminosos? Porque é um negócio lucrativo não apenas para as redes, virou 

um negócio lucrativo também para o país.  

Aliás, eu lamento muito a ausência, Sottili, do embaixador do Haiti que nós convidamos, 

queríamos muito que ele estivesse aqui, mas o fato é que não parece que está sendo feito alguma 

coisa para se interromper esse fluxo migratório envolvendo esses criminosos. Agora, como quebrar 

um dos pilares da economia de um país que luta para sobreviver? E que está sobrevivendo, pelos 

números, também à custa disso. 

Eu queria que você comentasse pelo menos essas três coisas aí, e um pouco disso que a 

gente vem falando. Mas, me preocupa muito essa ação de criminosos não enfrentada. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – E posso acrescentar aqui uma... Esses dias me chamou a 

atenção um vídeo que correu nas redes sociais de um sujeito extremamente grosseiro, tratando o 

imigrante... 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Aliás, virou moda. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – ...haitiano, humilhando, de forma desrespeitosa, 

provocando constrangimentos. Eu fiquei, assim, muito sensibilizada com aquilo e acho que a gente 

está vivendo um momento num país de alguns retrocessos, de um excesso de conservadorismo, e 

que acabam também levando a essas práticas xenófobas. E eu queria saber se tem algum estudo no 

Ministério da Justiça, ou algum trabalho que possa tratar isso com campanhas, campanhas de 

tolerância, campanhas educativas.  

Porque, afinal de contas, como já foi dito aqui, esse país foi construído por imigrantes, eu 

mesma sou neta de libaneses. Então, eu acho que grande parte de nós aqui na Mesa viemos de 
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imigrantes em momentos tão difíceis quanto este, certamente, mas, se tem – e se não tivesse – se 

tem algum planejamento nesse sentido, em parceria, inclusive, com a Secretaria Estadual de Justiça, 

para que isso possa se dar no âmbito, tanto do Estado, quanto do país.   

     

O SR. JOÃO GUILHERME LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA – Bem, deputado 

Carlos Bezerra, deputada Sahão, secretário Aloísio, secretário Sottili, Paolo Parise, demais colegas 

da Mesa, a audiência é... Eu tenho a impressão que os temas que foram levantados aqui, a forma 

como foram colocados pelos participantes anteriores, são suficientes para que nós enxerguemos 

uma complexidade, que é uma complexidade inerente ao fenômeno da migração. 

E, ao mesmo tempo, junto a essa complexidade, que acompanha países que trabalham com 

isso rotineiramente à décadas, se soma no Brasil a um histórico em que nós tivemos, ao contrário, 

nas últimas décadas, um movimento e um desafio, talvez, contrastantes. Nós tínhamos nos anos, 

desde os anos 60, mas que se prolongou depois da Constituição de 88, anos 2000, um processo 

intenso, que nos sensibilizou também enquanto país, de emigração brasileira.  

Nós temos ainda alguns milhões de brasileiros que vivem fora do país e, portanto, nós 

também temos a convivência com as dificuldades, ou seja, nós temos essa capacidade de empatia 

com as dificuldades que o migrante vive quando se instala num contexto novo, sem estrutura, sendo 

vítima de, muitas vezes, preconceito institucionalizado, o que não chega a ser o caso de nenhum 

contexto brasileiro, regional ou nacionalmente.  

Enfrentamos, muitas vezes, bandeiras políticas e partidos que se estruturam em torno de 

discursos xenofóbicos, o que também, apesar das nossas tensões internas com relação à raça, à 

etnia, muitas vezes à religião, à intolerância, também não são atraentes, ou ainda não são atraentes.  

Eu acho que essa é uma tarefa que nós temos que ter como prioritária, que é prevenir que 

isso se torne algo que faça parte da pauta política legítima, porque não é. É uma anomalia que esteja 

presente em outros contextos de democracias consolidadas, mas que têm movimentos xenofóbicos 

organizados em torno de partidos.  

E que também coloca, além dessa complexidade, dessa novidade, a necessidade que nos 

articulemos, nos articulemos não só... Não existem questões que são puramente federais, não 

existem questões que são puramente estaduais, não existem questões que são puramente municipais 

ou locais. Eu acho que isso está evidenciado com clareza nas falas que me antederam.     

Todos os desafios, a gente tem que ter muita consciência que nós dependemos, temos a 

interdependência entre os atores governamentais, não apenas do Executivo, eu acho que o 

Legislativo tem um papel, vou tentar situar algumas ideias de como o Legislativo já vem 

promovendo avanços nessa discussão e como podem avançar nesses tópicos.  
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O Judiciário, o sistema de Justiça como um todo, como foi colocado aqui, as instituições que 

fazem a defesa e a promoção de direitos. A Defensoria Pública, em particular a Defensoria Pública 

da União, tem um protagonismo importante para ser destacado. Os Ministérios Públicos. O 

Ministério Público do Trabalho tem se envolvido num diálogo com o governo federal construtivo 

sobre como abordar... Eu não vou conseguir me aprofundar em todos os tópicos, mas como abordar, 

justamente, as situações de risco para a vida, para a dignidade, para a qualidade do trabalho, para  a 

atividade dos migrantes, para a atividade laboral dos migrantes nos seus diversos contextos 

nacionais, desde a fronteira, em São Paulo, no Sul, nas diferentes regiões.  

Isso é o que tem que ser abordado, com essa noção de sensibilidade. Como foi colocado pelo 

padre Paolo, por trás de cada número, são 56 mil, aproximadamente, haitianos no Brasil hoje, são os 

números que nós temos mais atualizados, tem uma história, tem uma cicatriz, uma tatuagem, uma 

narrativa.  

E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter o contexto do que é a nossa relação, o que se 

construiu e o que se constrói com esse país, como com outros países. Já foi citada aqui a Síria, o 

Senegal. E a imigração nos envolve a todos, não só em relações bilaterais, mas em relações que são 

multilaterais e complexas. 

Com relação a, aproveitando o que já foi dito aqui sobre o contexto haitiano, o Haiti é um 

país de diáspora, um país de emigração intensa, um país que, por exemplo, tem cerca de um milhão 

de pessoas de sua nacionalidade que vivem, e descendentes diretos, dentro dos Estados Unidos, que 

têm uma das políticas de controle fronteiriço mais restritas e mais caras do mundo. 

Se nós aqui contamos com a sociedade civil, em contraste, nós temos a sociedade civil que 

dá um apoio essencial para o abrigamento, nós temos em certos estados fronteiriços nesses 

contextos do Norte a sociedade civil que se organiza para fortalecer a vigilância de fronteira. Então, 

é algo que é um contexto totalmente distinto, focado na vigilância, e que não funciona para os seus 

propósitos e também tem propósitos distintos dos nossos, que são voltados para a inclusão, para a 

documentação e para deixar a pessoa autônoma e funcionando para o país em que ela escolheu viver 

da forma mais rápida. 

Então, a solução realmente tem sido a cooperação, compreender o contexto do Haiti, 

cooperar com o seu estado de forma firme, mas também de forma compreensiva, discutir como nos 

podemos priorizar a migração documentada desde a sua origem. Os haitianos que chegam à 

fronteira têm um mecanismo de documentação, mas é um mecanismo que, até que ele chegue na 

fronteira e solicite, eles passam por diversos outros países, em trajetos terrestres que os expõe a todo 

tipo de risco de violação de direitos.  
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Então, a priorização é realmente fortalecer a emissão de visto desde a origem, abordando já 

pontualmente, o visto permanente, ele não se difere de outros vistos permanentes em termos de 

duração. Eu acho que a informação sobre essa renovação periódica deve ser de algum caso de um 

visto temporário, mas os vistos permanentes, eles têm essa característica.  

Uma vez, na verdade, registrado no Brasil, depois da primeira chegada, a pessoa pode 

guardar o seu passaporte, colocar num cofre, e ela vai viver com a sua cédula de identidade de 

estrangeiro, com a CIE. E isso ela vai renovar... Tem uma validade, não é como o nosso RG, mas 

tem uma validade, mas que não é tão restrita como seis meses. Deve ter sido alguma informação 

sobre visto temporário. Então, nós também estamos tentando evitar criar simetrias entre... 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Então, não existe essa 

simetria hoje? 

 

O SR. JOÃO GUILHERME LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA – Essa simetria 

especificamente de prazo, com esse caso concreto, não. Podem haver diferenças operacionais, mas 

seguramente ninguém é obrigado, com o visto permanente, a renová-lo a cada seis meses.  

E esse é um esforço consciente para que nós tenhamos, tanto do ponto de vista da 

documentação... E nós já sabemos que há uma simetria, isso também é importante ser abordado, já 

sabemos que esse reconhecimento humanitário coloca os haitianos documentalmente numa situação 

que nós gostaríamos que fosse a situação de basicamente todos os imigrantes, mas que tem 

características de restrição específicas para o público.  

 

O SR. ROGÉRIO SOTTILI – João, talvez só, eu acho a questão do visto humanitário, que 

dá para ele um... E quem tem visto permanente é esse que você está falando, é permanente. 

 

O SR. JOÃO GUILHERME LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA – Isso, é 

permanente, é permanente. 

 

O SR. ROGÉRIO SOTTILI – Então, eu acho que a questão da diferença é do visto 

provisório, temporário. 

 

O SR. JOÃO GUILHERME LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA – Temporário e 

permanente, que são outras categorias de vistos. Por exemplo, temporários são... 
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O SR. ROGÉRIO SOTTILI – É, são outras categorias. E os cinco ou seis anos os 

haitianos, por que são seis anos, ou cinco? É porque ele é um visto humanitário. Então... 

 

O SR. JOÃO GUILHERME LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA – É, exatamente, 

exatamente. É. É porque a renovação não está ligada a esta validade, a renovação está ligada à 

carteira propriamente, e a carteira se descola do visto. A maior diferença é entre o temporário e o 

permanente. Os temporários as pessoas têm visto de trabalho, visto de estudo, para profissão 

religiosa, por exemplo, ou correspondente de imprensa, por exemplo.  

Mas, é um esforço consciente que nós temos que estruturar a maior parte dos serviços 

públicos de forma não segregada, ou seja, não específica, e nós nos focalizemos em serviços 

especializados quando é necessário. Por exemplo, há algumas características específicas do 

acolhimento, que têm características diferentes do acolhimento habitual.  

Para populações de situação de rua, por exemplo, para a chamada adultos e famílias da 

tecnologia do sistema nacional da Assistência Social. A pessoa, por exemplo, que se encontra numa 

situação de rua, muitas vezes ela foi se desconectando de seus vínculos familiares, comunitários e 

de sociabilidade, e isso acontece gradualmente, por vários fatores como desemprego, baixa 

instrução, consumo abusivo de drogas, etc.. Então, aquilo é um processo que veio num crescente 

desligamento social. O acolhimento para essa pessoa é uma rede de segurança social, talvez a sua 

última rede de segurança social.  

Para o migrante, é justamente o contrário, é aquele auxílio inicial que ele precisa para 

começar uma vida que tem um impulso próprio. Primeiro, um planejamento, seja ele precário ou 

não, mas existe um planejamento. A adesão de imigrantes é muito difícil, mesmo que esteja num 

contexto total de estruturação, total inexistência de expurgos, como são os conflitos civis ou 

conflitos militares armados, como é, por exemplo, a origem dos nossos refugiados sírios. Eles vêm 

de um contexto onde sequer a embaixada brasileira está aberta para emitir vistos com normalidade 

habitual, por conta da falta de condição se segurança.  

Ou um contexto pós-desastre natural, ou um contexto estrutural. O Fundo Monetário 

Internacional dizia que o Haiti tinha dificuldades para estruturar um sistema bancário e financeiro. 

Dizia isso em 2001, ou seja, dez anos antes de um terremoto gravíssimo. Depois do terremoto, as 

situações, elas não melhoram automaticamente, então, isso vem a reforçar essa sensibilidade. Ao 

mesmo tempo... 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Agora, dentro da sua fala, 

dentro do que você está dizendo, eu havia perguntado a questão da identificação das redes... 
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O SR. JOÃO GUILHERME LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA – Sim, ao mesmo 

tempo... 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – É isso, das redes criminosas. 

Porque tem dados, até que eu tinha separado aqui, dizendo que a própria Abin tem dados de que se 

trata de um negócio milionário envolvendo barcos e aviões numa ilha policiada pelo Brasil. E aí a 

questão é: existe alguma explicação lógica para que nenhum desses criminosos tenha sido 

identificado até hoje? 

 

O SR. JOÃO GUILHERME LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA – É, acho primeiro a 

(ininteligível). Nós temos uma dificuldade muito grande de ser categóricos sobre condições de um 

país que... De outro país. Nós temos limitações de jurisdição e de competência, portanto, até para 

reunir informação sobre terceiros países.  

Um ponto importante para destacar, é por isso que frases como essa eu tentei pesquisar, 

embora o agente público não possa... Nós não encontramos muito a origem de várias de 

declarações, devem ter sido declarações faladas, e não carecem de oficialidade. Mas o fato, por 

exemplo, é que um dado objetivo é que nós temos que, nesse tema de competências, as tropas, que 

são tropas com nacionais brasileiros, elas estão no Haiti cedidas para o mandato internacional, do 

soldado até o general, elas não estão temporariamente vinculadas à hierarquia militar brasileira, ao 

Estado Maior das Forças Armadas brasileiras, eles fazem parte de um corpo internacional. 

Então, embora... Por isso que muitas vezes... 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Elas não têm submissão ao 

Exército Brasileiro, é isso? 

 

O SR. JOÃO GUILHERME LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA – Não, elas estão 

cedidas para um mandato internacional, essa é a condição na qual os países cedem tropas para 

construir as forças de paz. O comando é um comando das Nações Unidas, é um comando 

multinacional, plurinacional, para ser tecnicamente preciso, ou seja, existe um batalhão, o Brabat, 

que é formato por oficiais, soldados brasileiros.     

Então, esse mandato seria até para que ele seja justamente compatível com a natureza dele, 

que também é uma natureza tecnicamente de policiamento ostensivo e judiciário, é de uma natureza 
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especial. Mas, assim, esse é o pano de fundo. Por exemplo, nós não podemos fazer um militar 

brasileiro cumprir uma missão para o Estado brasileiro porque ele está nessa... 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Não, faz sentido. 

 

O SR. JOÃO GUILHERME LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA – Não, é um 

elemento importante. 

 

A SRA. JULIANA ARMEDE – Só para ajudar o João, eu lembrei de uma questão que 

aconteceu o ano passado. Logo quando chegaram os primeiros casos, o padre Paolo ligou para a 

gente, tinha o caso que era de um homem da República Dominicana trazendo acho que 23 haitianos. 

Era uma situação flagrante de tráfico de pessoas. A gente levou essa demanda para o Ministério 

Público Federal à época. Lembro que em duas semanas houve aquele evento midiático com relação 

à chegada. Uma cobrança dura do governo do estado de São Paulo. E o Ministério Público Federal 

não... Eu lembro que o Dr. Aurélio, que é um representante do Ministério Público Federal que cuida 

de assuntos de natureza difusa, direitos difusos, disse que ia levar a demanda de investigação à 

frente, mas me parece que não levou. 

Então, deputado, só para completar, uma coisa é a demanda internacional, outra coisa é o 

olhar de investigações que não foram para frente no Ministério Público Federal e que talvez possam 

ser analisadas com calma. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Eu acho que, por isso, 

poderia, por exemplo, ser oficiado pela Comissão aqui, a gente poderia oficiar. 

 

A SRA. JULIANA ARMEDE – Eu acho que o MTE tem muita coisa boa para falar, 

porque o MTE acabou atuando nesse caso, pegando situações lá em... Era Lages a cidade, em Santa 

Catarina. 

 

O SR. PAOLO PARISE – Só para completar, a pessoa morava em Miami e transferia 

pessoas do Haiti até o Brasil. Quando a operação de fiscalização aconteceu em Lages, depois de 

alguns dias que chegou com os 23, falaram, eu vi até o relatório, não tem nenhum indício que seja 

um coiote, porque está trabalhando junto com os haitianos na colheita de maçã, não lembro.  

Só que o mesmo, depois de dois dias, passou por São Paulo. Ou seja, ela ficou lá três, quatro 

dias e a fiscalização não conseguiu pegar. 
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O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – A professora Letícia está nos 

acompanhando, e ela pediu também para fazer uma observação, então, eu vou pedir para que ela 

possa fazer a sua observação. 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – (Via internet – transmissão online). Eu gostaria só de 

colocar duas questões bem pontuais, apenas para alinha um pouco a discussão que está sendo feita, 

quando eu converso com os imigrantes aqui, ao chegarem ao Acre, eles sempre relatam a seguinte 

situação: ainda que eles alimentem a ideia de sair do país, a primeira tentativa que eles realizam é a 

busca do atendimento na representação brasileira no Haiti. 

Ocorre que a representação brasileira no Haiti está sediada no bairro onde o trânsito da 

população haitiana é restrito, porque este é o bairro branco e classe média alta, onde a maior parte 

da população não circula porque muitos não têm sequer a condição de pagar o transporte público, 

quanto mais pagar um táxi. 

Então há uma, segundo eles – eles dizem isso – inviabilidade do acesso às informações, às 

estruturas. Aqueles que conseguem chegar ao atendimento no serviço brasileiro em Porto Príncipe, 

eles informam que existe toda uma organização da corrupção neste local, onde vende-se as posições 

nas filas, a posição dos processos na pilha e a brevidade ou não do acesso à documentação formal. 

Então, além de ser difícil chegar ao serviço, é difícil conseguir o acesso ao documento uma 

vez que se chega lá. Daí que, esse conjunto de situações impede o haitiano que tem a intenção de 

chegar ao Brasil de modo documentado. Paralelamente, os agentes das redes de coiotagem estão 

muito bem organizados neste bairro e nessas filas, apresentando aos imigrantes a possibilidade de, 

de maneira mais rápida, eles conseguirem chegar no Brasil. 

Então, a maneira como isso se estabelece num contexto de bastante precariedade e bastante 

angústia pela saída, esses são elementos que acabam informando para a gente um pouco das 

escolhas que eles fazem. É a escolha pelo que é mais rápido e seguro para chegar, ainda que, 

durante a viagem, eles sofram o que sofram, mas é a certeza de chegar ao Brasil em menor tempo e 

de que, uma vez chegando aqui, eles não serão deportados. 

São referências mínimas, que eu trago um pouco das falas deles, eu tenho entrevistas no meu 

acervo com mais de cem imigrantes, desde 2010 até 2015 agora, em que eles pontuam essas 

circunstâncias. 

Um outro dado que eu queria informar, e aí, a título também para dimensionar um pouco 

mais esse problema é a seguinte questão: assim como o padre bem informou e ressaltou, lembrou 

que o Haiti é um país tradicionalmente de emigração. Os números divergem, mas sempre 
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trabalhamos com a média de... A estimativa de um milhão e meio de haitianos entre Estados 

Unidos, Europa e Canadá. Da mesma maneira, o estado haitiano, ele figura na economia 

internacional como dos países que mais dependem de repasses dos seus imigrantes. Cerca de 20% a 

25% do PIB haitiano é assegurado pelas remessas dos imigrantes que um dia saíram da sua terra e 

enviam recursos para ajudar as suas famílias.  

Esse é um dado bastante contundente para que a gente consiga imaginar a importância... 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – É bom que a senhora reforce, 

eu coloquei esse dado aqui, professora. Isso é muito importante. 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – Isso. Seriam essas duas coisas básicas que eu queria 

complementar. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – É algo institucionalizado, quer dizer, na medida em que 

você tem... 

 

A SRA. LETÍCIA MAMED – É possível que sim. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – ...um país que tem 25% do seu PIB que é representado por 

esses recursos que chegam através dos imigrantes, é algo que o governo de lá também acaba sendo 

conivente com isso tudo, porque, afinal de contas, isso representa um percentual muito expressivo 

no PIB da economia daquele país.  

Eu acho que um outro... Eu queria fazer duas questões aqui depois, eu queria só que o 

secretário Aloísio também pudesse pontuar quais são as ações específicas que vêm sendo 

desenvolvidas pela Secretaria de Justiça para também colaborar e ajudar nesse processo todo, ao 

lado da Secretaria de Direitos Humanos do Município. O secretário Sottili falou algumas coisas, o 

representante do Ministério da Justiça também falou mais pontualmente. 

E também queria sugerir que nós pudéssemos, a Comissão, enviar um ofício para a 

embaixada do Brasil, de modo que ela também se estruture melhor lá no Haiti. Acho que é só uma 

recomendação, porque nós não temos esse... A nossa competência é estadual, mas não custa nada 

um ofício que possa reforçar essas ações. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Eu iria além, eu acho que a 

gente poderia enviar um ofício também solicitando dados, se houve alguma investigação sobre essa 
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série de fatos que são relatados com relação à embaixada brasileira lá. Porque se a embaixada 

brasileira lá, distante da população, com todo esse trâmite burocrático complexo, quer dizer, não 

consegue fazer os encaminhamentos, eu acho que a gente poderia perguntar efetivamente se houve 

alguma investigação, se houve alguma denúncia, porque estão chegando as denúncias aqui, são 

afirmações seriíssimas. Quer dizer, se houve alguma denúncia, o que é que está sendo feito, da 

própria questão na diferenciação dos vistos, enfim, uma série de coisas.  

Mas eu queria, eu queria ser democrático, garantir o espaço democrático. Eu estava até 

falando com a deputada Beth, é incrível – e imagino vocês que estão aqui também – a gente tentar 

compreender a complexidade desse problema. E numa audiência pública é impossível de a gente 

esgotar o tema. É muito difícil, muito complexo, e acho que a gente, enfim, aqui surtiram algumas 

ideias que são concretas, alguns diálogos que foram muito positivos.  

Mas, eu queria dar a palavra para o Dr. Melchior um pouco, para não ser incorreto aqui, 

democraticamente, porque todos os convidados falaram e aí, se eu... O senhor atendeu, enfim, 

gentilmente, o nosso convite, sei que tem dados, tem um aporte a trazer, tem experiência, tem 

trabalho concreto dentro daquilo que vocês vêm fazendo. Então, eu acho que era importante, nós 

temos o prazo limite aí das seis horas, mas acho que era muito importante o senhor poder trazer a 

sua contribuição aqui também para nós. 

 

O SR. MARCO ANTONIO MELCHIOR – Eu agradeço, em nome do meu secretário 

Paulo Sérgio de Almeida, secretário de Inspeção do Trabalho, ao nobre deputado Bezerra, que é um 

dos grandes incentivadores e apoiadores do trabalho, da auditoria fiscal do trabalho aqui no estado 

de São Paulo, em conjunto a outros deputados, secretaria de Estado e o município da cidade de São 

Paulo. 

Eu sou o chefe da fiscalização aqui no estado de São Paulo, no Ministério do Trabalho. E a 

Superintendência do Trabalho em São Paulo, ela, nos últimos dois anos, vem realizando um 

trabalho, especificamente na pauta da Casa e dessa audiência, no caso dos haitianos, a princípio 

cabe ao Ministério do Trabalho, era essencial ao Ministério do Trabalho a emissão da carteira do 

trabalho. 

Eu participei efetivamente, não é o meu trabalho, a minha função, mas eu, particularmente, 

participei do mutirão que a Superintendência do Trabalho fez quando as filas e os primeiros 

haitianos, a grande massa de haitianos começaram a chegar em São Paulo. E nós não tínhamos 

estrutura, porque São Paulo, como bem dito aqui, é a terra do recebimento do imigrante. São Paulo 

é um estado altamente reconhecido pela sua potência e possibilidade no mercado de trabalho, então, 

nós temos aqui, essa terra foi construída por imigrantes. 
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E, enfim, eles, quando chegaram ao Brasil, principalmente vindo do Acre, nós não tínhamos, 

porque nós não temos estrutura para recebê-los e ter a emissão da carteira de trabalho, que era o 

documento que brilhava aos olhos desses haitianos quando você entrega uma carteira de trabalho 

para eles, era como se estivesse entregando um bem maior. 

Então, assim, a impossibilidade da delegação através de uma portaria, que órgãos, como o 

CAT e órgão estadual, pudessem emitir a carteira foi um avanço. Isso eu reconheço, porque antes 

tivemos que fazer mutirões para que pudesse atender o mínimo àquelas imensas filas que eram 

formadas na frente da Superintendência Regional do Trabalho. 

Então, o papel da Superintendência, a princípio, foi: vamos fazer de tudo para que eles 

tenham documento e para que pudessem entrar no mercado de trabalho. E o segundo, aí cabe à 

fiscalização do trabalho, era: como se daria a entrada no mercado de trabalho?  

Hoje, há mais de dez anos, São Paulo, a cidade de São Paulo, vive o trabalho escravo 

contemporâneo. Há mais de dez anos a gente combate – eu, particularmente, há cinco anos à frente 

da chefia de fiscalização do Estado – a gente vem combatendo essa forma terrível de trabalho, e que 

alcançou, assim, tinha um número elevadíssimo, ainda tem, da comunidade boliviana, 

principalmente no ramo têxtil. 

Então, nessa semana mesmo, a semana passada resgatamos dez trabalhadores oriundos de 

tráfico, de uma denúncia vinda do Mato Grosso do Sul e estou com uma equipe móvel, um grupo 

móvel que nós temos no Ministério do Trabalho. E a nossa grande preocupação é a seguinte: se 

chegam dessa maneira, da mesma forma que os empregadores de boa índole... Não estou julgando 

nenhum tipo de empregador, mas eu sei, pela minha experiência, pela experiência da auditoria fiscal 

do trabalho, existe sim essa cruel e terrível exploração do homem no mercado de trabalho.  

E isso acontece aqui, está acontecendo aqui, na cidade de São Paulo, e nós somos muito 

pouco para combater. Então a União, juntamente com o Estado e o Município, eu fico muito feliz de 

hoje estar nessa Mesa e enxergar e presenciar que os esforços estão sendo somados. Porque não é só 

a forma com que eles entram no estado de São Paulo, e sim, como que está se dando esse emprego. 

Tendo em vista esse acontecimento, eu vou ser bem breve, mas, pela Missão Paz, do padre 

Paolo, eu estive o ano passado, eu sinceramente não imaginava o que eu ia presenciar naquele 

momento, aqueles inúmeros trabalhadores, um lado empregadores, para mim eu senti vivendo num 

mercado de escolha. Tipo “eu quero esse, eu quero aquele”. Entendeu? Aí, não sei se o senhor se 

recorda, o senhor falou: “O senhor quer dar uma palavra com os haitianos?”. Eu falei: “Não, eu 

quero falar com quem emprega, porque eu quero saber que existe uma fiscalização, embora em 

número pequeno, que nós temos sim que lutar para ter mais número de auditores fiscais para poder 

combater isso”. 
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E aí, nós chamamos cem empresas, como o apoio da Missão Paz, onde “aquela empresa 

emprega”, “aquela empresa emprega”. Então, assim, nós convocamos cem empresas para verificar 

quais as condições. E aí, o que a gente constatou? Irregularidades na questão salarial, excesso de 

jornada. Entendeu? Então, foi assim. 

Então, qual é a forma que está se dando esse trabalho? Entendeu? Qual a forma de 

discriminação entre... Já existe, entre o trabalho da mulher, o trabalho do homem, agora, imagine do 

trabalho do homem e da mulher negros, de uma etnia de fora. Então, assim... 

E o nosso temor confirmou o ano passado: o primeiro resgate de trabalhadores haitianos 

numa confecção do ramo de vestuário. Então, assim, o temor é: se existe isso, há dez anos a gente 

combate isso, e a presença do boliviano, pela sua essência de atividade no vestuário é grande, e a 

gente tem conhecimento, e os números do Caged mostram realmente, São Paulo não é o último 

ponto. Pelo contrário, confirmo os dados que a pesquisadora, a professora disse, realmente, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo.  

Mas, eu estou acompanhando, a gente acompanha, na medida em que o trabalho tem que se 

fazer presente. Então, assim, em nome da fiscalização do trabalho, é a forma com que a gente pode 

contribuir para essas práticas terríveis que acontecem aqui na cidade de São Paulo. 

E eu agradeço muito o convite e eu me coloco à disposição naquilo que for possível realizar 

em conjunto, tanto com o Município, tanto quanto com o nosso Estado. Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Obrigado. E eu queria aqui, 

mais uma vez, reconhecer o trabalho primoroso dos auditores fiscais do estado têm, enfim, 

contribuindo muito para mitigar problemas, como por exemplo da questão da exploração do 

trabalho escravo. E imaginar que na contramão da história o Congresso Nacional quer fazer uma 

discussão para desconstruir o conceito brasileiro, conquistado ao longo de décadas de trabalho 

escravo, talvez um dos mais avançados do mundo, quer dizer, há um esforço incrível para a 

desconstrução disso. Enfim, Deus nos livre disso. 

João, eu interrompi a sua palavra, eu vou permitir que você finalize e, aí, nós vamos encerrar 

a nossa audiência. Mas, algumas coisas que ficara, enfim, entre elas, a questão que você estava 

dizendo, a questão da embaixada, se ela sofre, se ela está tendo alguma alteração ou não, se esses 

problemas foram detectados, se existe alguma investigação. Enfim, e a palavra de consideração 

final daquilo que não ficou claro nesses minutos aí que nos faltam.  

Aliás, mais uma vez, agradecer a presença ainda aqui do nosso secretário da Justiça, o 

secretário Aloísio, do secretário Sottili, do Paulo, da Juliana, do padre Paolo, do Melchior, enfim, de 

cada um de vocês, da deputada Beth. Eu queria, mais uma vez, agradecer.  
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Você vê que é uma Mesa qualificada como essa, qualificada não só pela contribuição das 

pessoas que aqui estão, mas que se demonstra qualificada pelo interesse e pela participação. Quer 

dizer, nós estamos aqui praticamente a tarde toda nos debruçando e eu queria, de fato, de verdade, 

agradecer e fazer esse reconhecimento aqui a cada um desses atores políticos que participam e 

tentam construir uma solução para a saída de um problema tão dramático. 

 

O SR. JOÃO GUILHERME LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA – Obrigado, 

deputado. Na verdade, essas linhas de ação no exterior, elas mostram, revelam novamente a 

complexidade do tema. O que nós podemos fazer, uma das apostas que está em curso é o 

fortalecimento do trabalho da embaixada.  

É bom lembrar que o MRE tem, eu não estou vinculado diretamente ao Ministério das 

Relações Exteriores, mas há uma preocupação constante do MRE em manter esse conhecimento 

que acontece nas suas unidades, justamente pela dificuldade em termos mesmo territorial, é um 

serviço exterior brasileiro. E, portanto, esses relatos, eles sempre que chegam ao conhecimento são 

encaminhados aos mecanismos internos para a sua avaliação e sua punição. 

Em relação ao funcionamento da própria emissão documental na embaixada, ele em si está 

sendo objeto de fortalecimento. Como já foi dito, acho que estamos todos aqui muito harmonizados 

no sentido de que fortalecer a emissão de vistos viabiliza uma chegada planejada, mais rápida, mais 

segura, ao território brasileiro, sem estigmatizar a estratégia que as pessoas eventualmente tomam 

pelas suas necessidades e emergência pessoal. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Agora, a embaixada lá está 

passando por algum processo de mudança, de alteração... 

 

O SR. JOÃO GUILHERME LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA – Está passando por 

um processo de fortalecimento. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – ...de reforma, ou mesmo até 

se pensando em mudança de espaço geográfico, por todos esses problemas que foram colocados 

aqui pela própria professora Letícia? 

 

O SR. JOÃO GUILHERME LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA – Sim. Há processo 

de aperfeiçoamento de fluxo. Há processo de criação de parcerias, que vão sendo trabalhados muito 

em breve, que vão impactar na previsibilidade do agendamento, (ininteligível) dos fatores.  
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De fato nós tivemos relatos, tivemos os relatos e os metarrelatos, nós temos o relato da 

dificuldade de compreensão de como a burocracia funciona, uma dificuldade estrutural no Haiti, por 

exemplo, para retirar documentos e para lidar como todo o tipo de atravessador na emissão de 

segundas vias de certidão de nascimento, documentos que não competem ao estado brasileiro, mas 

que refletem, por exemplo, numa avaliação de indeferimento do visto. 

Também tivemos os relatos das filas e também tivemos relatos de que pessoas produziam 

boatos, tanto sobre o funcionamento da embaixada, quanto sobre o funcionamento das filas, para 

desestimular a busca pelo visto.  

Então, nós temos várias camadas de desinformação, que também devem ser abordadas por 

uma forma de campanha de informação, de instrução sobre como funciona esse processo e, 

também, de como funciona a migração para o Brasil, que não é uma campanha de estimulo, mas 

uma campanha de conscientização sobre esse contato. 

Então, além do fortalecimento, do aprofundamento da ação da embaixada, melhoria dos seus 

fluxos, equipamento, pessoal, de parcerias que vão fazer com que a fase pré-consular possa ser de 

agendamento, de consulta de documento, de validação de documentos, etc., que der um apoio para o 

solicitante de visto, posta mais segurança na sua emissão, que vão ter previsibilidade, vão impactar 

em maior previsibilidade do processo de agendamento, como também no seu quantitativo, que é o 

que acaba repercutindo na qualificação do fluxo migratório. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – E na diferenciação dos vistos, 

como é que se faz? Existe hoje algum mecanismo para se selecionar? 

 

O SR. JOÃO GUILHERME LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA – O visto hoje... 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Porque nós também 

recebemos denúncias que há, por exemplo, que há uma certa – como é que eu diria? – uma certa 

flexibilidade na concessão dos vistos, o que dificulta, por exemplo, a diferenciação de indivíduos 

que sejam criminosos de cidadão comuns. Ou seja, existe algum parâmetro, existe algum critério 

que faz essa diferenciação na concessão dos vistos humanitários hoje? 

 

O SR. JOÃO GUILHERME LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA – O visto 

humanitário no Haiti, ele observa, dentro das salvaguardas que o Itamaraty tem que implementar 

para existir qualquer visto, um patamar que é um patamar de desburocratização, mas sem abrir mão 

de salvaguardas. Evidentemente que elas passam, por exemplo, por declarações negativas de 
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antecedentes e que vão corresponder, aí, à qualidade institucional dos países. Numa declaração 

corresponde também, há algum documento que é gerado no país onde se emite o visto, nacional do 

país. Quanto a isso, também não há flexibilidade. 

Temos também, só como um indicador dessa preocupação, nós temos, talvez, dois fatores, 

são fatores de muita segurança no tipo de migração que nós temos. Nós temos, por um lado, um 

fator de desestímulo, a fragilização e, portanto, a marginalização desses imigrantes, que é não 

termos, virtualmente, uma população de irregulares, de indocumentados.  

A solução dada pelo Brasil, ela acomoda de forma que nós não temos, por exemplo, o que 

acontece em outros países, que é uma população de indocumentados, está muito mais vulnerável ao 

assédio do crime. As pessoas que chegam no Brasil têm condições de se engajar no mercado de 

trabalho, de ser objeto de atenção protetiva do estado brasileiro em todos os seus níveis, isso é uma 

vantagem.  

E também temos uma constatação empírica que é o baixíssimo nível, muito mais baixo, se 

nós formos comparar com a população, a própria população brasileira, de pessoas que estão 

cumprindo pena por alguma razão. É natural. Também nós não podemos, talvez aí é um dado 

empírico, mas, nós não podemos criar uma expectativa. Os humanos não são melhores ou piores 

dependendo da sua nacionalidade, nós não podemos categorizar assim.  

Até porque, possivelmente, um crime cometido por um imigrante vai ganhar uma 

visibilidade, um estigma, e isso ocorre na natureza humana, mas, empiricamente, nós temos um 

nível de preocupação, que é um nível de preocupação muito baixo. E tem se demonstrado, na 

medida em que essas pessoas realmente têm se engajado em atividades, que são todas atividades 

lícitas e preocupadas com estabilizar a sua vida.  

Um comentário também... Então, ações no Haiti são feitas através de serviço exterior 

brasileira, através da missão brasileira lá do Itamaraty. Também estamos engajados em aprimorar o 

contato da cooperação migratória e também da cooperação policial para sensibilizar os estados 

vizinhos, tanto sobre os riscos de violação de direitos que acontecem no processo migratório 

comum, como também aos fatores que podem gerar, entre outros, especificamente o tráfico de 

pessoas, entre outras variáveis. E que, aí, nós contamos com a sensibilidade dos estados vizinhos. 

E que lança também a complexidade sobre o próprio crime. Se nós temos um aparato estatal 

que perpassa o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e Emprego tem essa centralidade. 

Existem núcleos de articulação, como a Comissão Nacional para a Reeducação do Trabalho 

Escravo, existe uma sistemática que está vinculada ao funcionamento dos Ministérios Público 

Federal e do Trabalho, como também dos Ministérios Públicos locais, que fazem esse controle 

diuturno sobre as violações de direito.  
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Eles se limitam, também, as suas competências, no território brasileiro. E boa parte desses 

crimes, ou boa parte dessas violações, têm uma natureza extraterritorial. Então, nós temos que 

contar com a cooperação, e estamos fazendo, tanto de natureza jurídica, quanto de natureza 

migratória, quanto de natureza policial. Então, isso acontece, com a discrição que é exigida pela 

própria atividade, mas, acontece. E que tende a ser fortalecida também. 

E no interior do Brasil, aí nós estamos no nosso campo. Aqui, em que as competências são 

divididas federativamente e que nós temos um pacto federativo já para aquilo que tem competências 

expressas, muitas vezes demandam entendimentos, sentar na mesa e entender a partir de diálogo, 

tanto mais para o tema migratório que não tem, propriamente, uma competência, um órgão central, 

um órgão que opere isso.  

Essa preocupação está manifestada em diversas proposições legislativas de interesse, faz 

parte da exposição de motivos que o senador Aloysio Nunes utilizou para apresentar o seu projeto 

de lei no Senado, que é um projeto de lei que também está focado em equalizar um dos maiores 

problemas que nós temos normativos hoje, é a nossa legislação defasada, é uma legislação que foi 

feita para um período em que nós recebíamos ninguém, ninguém queria vir para o Brasil, e o Brasil 

também tinha o discurso de que não queria receber muito fácil ninguém naquele contexto. 

Então, hoje nós temos uma tarefa, que é a tarefa de aperfeiçoamento legislativo. Hoje a essa 

proposição está focada em melhorar o nosso regime de direitos, que já é essencial. Ela conta com 

um apoio amplo, suprapartidário, e que mostra a relevância dessa questão. Seguramente, mobilizar 

as bancadas federais dos estados é um ponto relevante para fazer com que o projeto, que já está 

tramitando rápido, continue nesse ritmo, se acelere. 

Nós precisamos pensar em experiências locais. E o governo federal tem pensado nos 

mecanismos para tentar incentivar, e também em respeito à autonomia dos entes federados, planos 

locais focados para a integração. A experiência de São Paulo, tanto da Prefeitura de São Paulo, da 

qual nós coparticipamos da criação do CRAI, quanto também do discurso das políticas que têm sido 

implementadas pelo governo estado de São Paulo, como por exemplo, o CIC do imigrante, são 

todos exemplos que nós já apresentamos a outros estados, têm sido objeto de atenção de outros 

estados. Me falaram agora que houve representações do Rio Grande Sul, de Porto Alegre, visitando 

aqui a região. Na semana passada, o Paraná, que é um outro grande estado receptor. 

E também, é preciso que nós tentemos institucionalizar os locais de diálogo e de articulação 

permanentes. Ou seja, profissionalizar o diálogo entre diferentes agências públicas, diferentes 

secretarias, diferentes níveis de estados e municípios. Uma experiência bem sucedida aconteceu no 

Paraná recentemente, que foi a consolidação em nível legal, antes era um decreto do Poder 

Executivo, que criou um comitê local, um comitê estadual para o tema da migração, da proteção das 
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vítimas de tráfico de pessoas, dos refugiados e de outros temas relativos à mobilidade humana no 

Paraná.  

É uma iniciativa que aí conta com todo o protagonismo do diálogo legislativo e executivo, 

talvez seja é elevar à condição de um status legal, passado pela Assembleia Legislativa também, 

uma estruturação de um local de diálogo, de um comitê estadual para esse tema, que existe, também 

por ato do Executivo, como era o caso do Paraná, e que ganha esse status novo, quando essa 

legitimidade mais profunda de Estado ao passar pelo crivo do Legislativo. 

E também propor discussão sobre planos locais de integração, que nós estamos tentando 

reunir expertises, criá-la muitas vezes, porque os exemplos que nós temos dos países do Norte não 

são os melhores exemplos e também não são a nossa realidade. Nós temos 16, 17 mil quilômetros 

de fronteira seca, mais oito mil quilômetros de fronteira marítima. Nós não somos uma ilha, jamais 

seremos, nossas fronteiras não são espaço de isolamento, são espaços de integração. Nós estamos 

envolvidos em, pelo menos, dois principais processos de integração regional, com as suas 

características. 

Nós já temos um acordo de residência que permite com que todo mercosulino que escolha 

viver no Brasil assim o faça, bem como todo o brasileira que queira ir para um país do Mercosul 

também o faça livremente.  

Então, nós já vivemos um processo de livre residência na região, não estamos sós, não 

estamos ilhados, e não temos que desenvolver preocupações que não sejam realistas para o nosso 

contexto. Então, talvez também, ser firmes em rejeitar a retórica de fechamento, a retórica de 

isolamento, que não são... São idealismos. São idealismos de outro tipo, porque não têm bases reais. 

E eu acho que estamos... O outro vetor é o vetor de aprendizagem, como eu já vinha falando, 

não só sobre haitianos, mas sobre políticas migratórias em geral. Faz menos de quatro anos, a 

Prefeitura não tinha um órgão específico para lidar com o tema migratório. Não faz muito tempo 

que o Estado não tinha e passou a ter, e foi protagonista na criação dos núcleos de enfrentamento ao 

tráfico de pessoas e na estruturação da sua rede nacional de enfrentamento ao tráfico.  

E temos que seguir conciliando sempre esses princípios, que são de inclusão, são de 

reconhecimento da nossa diversidade cultural, como também as atividades que foram promovidas 

com o apoio da Prefeitura, como apoio, com presença do governo do Estado. E temos consciência 

de que muitas vezes seremos confrontados com dilemas que ninguém resolveu no mundo, e a 

resolução, na verdade, passa por nós termos convicção de que o nosso papel é incluir socialmente, e 

não segregar.  

Para migrar, a gente precisa ter... Algumas muito fortes nos fazem migrar, não é? Para 

terminar mais “soft”, menos técnico, a gente tem milhões de páginas sobre estudos migratórios, eu 
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acabei me tornando um tipo de especialista nisso, mas, na síntese, o que a gente chega de maior 

resumo, as pessoas migram, ou por amor, ou por ódio, ou por medo, ou por fé, ou por sonho. Então, 

é algo bem visceral que faz com que as pessoas saiam do seu local e adotem outro como seu.  

E a gente foi formado por isso, continuamos em formação, o Brasil não está fechado na sua 

formação. E temos um patrimônio que é um patrimônio, volto a repetir, de não sermos uma nação 

com forças políticas xenofóbicas.   

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – É isso aí. 

 

O SR. JOÃO GUILHERME LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA – Obrigado. 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Obrigado, João. Obrigado 

pela contribuição. Agradecer a todos os que compuseram a Mesa. Apenas fazer encaminhamento 

para a próxima reunião. Eu penso que, a partir daqui, surgiram várias ideias, que são intenções, 

sugestões dos deputados. Eu penso que essa foi só uma primeira audiência, acho que a gente pode 

desdobrá-la, não é, Beth, em outras audiências.  

Ficam os desafios, para o registro de gravação, de nós ouvirmos aqui a DPU, MPT e MPF 

sobre ações judiciais e extrajudiciais, civis e criminais, sobre a imigração haitiana. Ouvirmos 

também o representante da CNIg sobre visto humanitário, que é um tema que a gente poderia 

ampliar bastante. Ouvir a Abin e a Polícia Federal sobre crime relativo ao contrabando de imigrante 

e tráfico de pessoas, foi outro tema que apareceu aqui. E visitarmos equipamentos estaduais e 

municipais que cuidam dos imigrantes, os abrigos, eu acho que isso seria interessante. 

Mais do que isso, eu também proporia uma coisa... 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Eu queria ir lá na Missão Paz. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – É, isso.  

 

O SR. PAOLO PARISE – Carlos, posso... 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Ir lá no padre, no padre.  
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O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – A gente poderia também fazer 

uma visita da Comissão lá no Acre, lá no abrigo lá no Acre. Estabelecer um outro canal de diálogo. 

Enfim, padre, pode...     

                  

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Mas eu gostaria muito de conhecer a Missão Paz do padre 

Paolo. 

 

O SR. PAOLO PARISE – Porta aberta.  

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Que nós vamos... Nós vamos...  

 

O SR. – E os equipamentos da prefeitura também, o CRAI e (ininteligível) abrigo. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Seria ótimo. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Os equipamentos da Prefeitura também, os abrigos todos. 

 

O SR. PAOLO PARISE – Eu queria só... Se dá para incluir também, claro que não dá para 

abrir parêntese, a questão da embaixada do Haiti. Ontem o Paulo estava lá em Brasília, estamos 

esperando documentos há meses, porque tem uma responsabilidade, também, da embaixada, para a 

renovação dos passaportes. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Eu acho que nessa... Nesse documento eu tinha sugerido 

que nós fizéssemos um ofício à embaixada. Acho que, além de reforçar a estrutura da embaixada, 

pedir também a celeridade. 

 

O SR. PAOLO PARISE – Não, eles não têm.  

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Eles não têm? 

 

O SR. PAOLO PARISE – São cinco meses que não tem formulários e não tem passaportes. 

Os haitianos estão se tornando irregulares no Brasil por conta da embaixada. E ontem ele disse: 

“Talvez daqui a um mês”. Ele falou: “Vou prometer daqui a um mês”. Ele falou isso o ano passado.  
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O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Nós estamos falando, então, 

da embaixada do Haiti aqui no Brasil? 

 

O SR. PAOLO PARISE – Aqui no Brasil. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Ah! Ok. São dois problemas. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Ah! Não é a embaixada brasileira no Haiti? 

 

O SR. PAOLO PARISE – Não, não, não. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Então, talvez, em virtude 

disso, que o embaixador não aceitou o nosso convite. Agora eu estou entendendo. 

 

O SR. PAOLO PARISE – Então, é um problema que a própria casa não está 

acompanhando o ritmo dos seus filhos, os imigrantes. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Ok.  

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – É, aí eu não sei como a Comissão pode se... 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Nós podemos oficiar a 

embaixada do Haiti.  

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Podemos oficiar. Podemos, né? Acho que sim. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Como Comissão de Direitos 

Humanos, relatando que nós recebemos denúncias, eu acho que isso é bastante positivo. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Isso. Juliana. 

 

A SRA. JULIANA ARMEDE – Desculpa. Sobre a questão orçamentária, é porque eu sou 

um pouquinho preocupada tecnicamente com essas questões de destinação. Se eventualmente, de 

fato, for ser analisada alguma dessas questões, eu gostaria que os deputados pudessem se debruçar 
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no contato com os técnicos, porque, às vezes, seja na Secretaria de Justiça do Estado, seja na 

Direitos Humanos e Cidadania do Município, muitas das políticas que são necessárias de 

implementação não são nossas diretamente. Às vezes, é a Assistência Social, às vezes é a Saúde, 

então, não adianta destinar só para a gente. Aliás, não é nem bom ficar fechado aqui, mas, a gente 

fazer uma transversalidade da política de direitos humanos para aquelas secretarias que... 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Claro. Mas, a gente tem tido muito, eu, da minha parte, 

tenho tido muito essa preocupação de ter esse olhar transversal mesmo, porque eu acho que, do 

contrário, isoladamente, os programas não conseguem se potencializar. 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Obrigado. Obrigado a todos, 

obrigada pela participação mais uma vez. Declaro, portanto, encerrada a presente sessão.    

  

*      *      * 


