
Assessoria Especial de Promoção para o Trabalho Decente

Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Escravo

01 de fevereiro de 2016

Edifício Martinelli – Rua São Bento, 405 - Centro 

ATA XIX REUNIÃO ORDINÁRIA

Membros  Presentes:  Roque  Pattussi  (CAMI);  Marina  M.  Novaes

(SMDHC);  Rodrigo  Teruel  (SMDHC)  Caio  Borges  (Conectas);  Débora

Anfimof  Sergio  (ABVTEX);  Edleide  Ramos (SMPM);  Ana Vasconcelos

(SJDC); Marília Ramos (Repórter Brasil); Camila Zelezoglo (ABIT) Caio

Cezar Pereira (NDH – FESPSP); Erico Oliveira (DPU)

 

PAUTA:

1) Grupo do Whatsapp

2) Apresentação da pesquisa IPSOS

3) Campanha - Somos Livres

4) Ações do dia 28 de janeiro

5) Comissão Temática para seleção dos projetos inscritos no edital

6) Regularização dos membros da COMTRAE

7) Reunião extraordinária para planejamento anual

8) Ação no Fórum Social Mundial das Migrações

9) Moção de repúdio ao PLS/432

10) Informes



1) Grupo do Whatsapp

Foi  criado  um grupo  da  COMTRAE  no  whatsapp  para  facilitar  a

comunicação  entre  os  membros  sobre  reuniões  e  assuntos

relacionados à temática do trabalho escravo.

2) Apresentação da pesquisa IPSOS

A  Sra.  Marília  Ramos  (Repórter  Brasil)  apresentou  a  pesquisa

realizada pelo instituto IPSOS sobre a percepção dos brasileiros em

relação ao trabalho escravo. (a pesquisa estará anexa ao e-mail no

qual esta ata será enviada)

3) Campanha Somos Livres

A Sra. Marília informou que a campanha “Somos Livres” realizada

pela CONATRAE em parceria com o Ministério Público do Trabalho

foi lançada no dia 28 de janeiro e pediu aos membros da COMTRAE

a divulgá-la através de cartazes e redes sociais.  (o material  de

divulgação estará anexo ao e-mail no qual esta ata será enviada)

4) Ações do dia 28 de janeiro

A Sra. Marina Novaes (SMDHC) relatou as ações ocorridas no dia

nacional de combate ao trabalho escravo.

 Fashion  Experience:  O  evento  sobre  trabalho  escravo  na

indústria da moda está sendo realizado na Avenida Paulista,

ao  lado  da  FIESP,  até  o  dia  04  de  fevereiro.  O  evento  é

organizado pelas ONGs Fashion Revolution e 27 Million em

parceria  com a ABIT e a FIESP e com apoio do MPT e da

Prefeitura de São Paulo através da Secretaria Municipal de

Direitos Humanos e Cidadania.

 Edital de Banco de Projetos: Foi lançado o edital de banco de

projetos  para  o  enfrentamento  ao  trabalho  escravo  e  o

tráfico  de  pessoas  da  COMTRAE   no  diário  oficial  do

município  de  São  Paulo.  O  edital  estará  aberto  durante  2



meses. (o edital estará anexo ao e-mail no qual esta ata será

enviada)

5) Comissão Temática para seleção dos projetos inscritos no

edital

Os  membros  da  COMTRAE  que  desejarem  participar  da  comissão

temática  para  seleção  dos  projetos  inscritos  no  edital  deverão

manifestar  interesse  por  e-mail.  Ficou  decidido  na  reunião  que  a

comissão será composta por 6 membros, sendo 3 da sociedade civil e

3  do  governo.  A  Sra.  Marina  lembrou  que  as  instituições  que

desejarem inscrever projetos para o banco não poderão fazer parte

da comissão de seleção. Também pediu que os membros da COMTRAE

ajudem  na  divulgação  do  edital.  Após  a  definição  da  comissão

temática, ficou decidido que será proposto um termo de cooperação

formal  com o  MPT para  a  vinculação  do  banco  de  projetos  à  sua

atuação.

6) Regularização dos membros da COMTRAE

A Sra. Marina informou que de acordo com o regimento interno, deve

haver  alteração da  presidência  e  vice-presidência  da  COMTRAE ao

término do prazo XXXXXXX. Informou também que enviará ofícios às

instituições  solicitando  a  regularização  dos  membros  titulares  e

suplentes,  no  caso  daqueles  em que  houver  cargos  vagos.  Serão

desligadas  as  instituições  cujos  membros  não  comparecem

regularmente às reuniões e serão abertas novas vagas para eventuais

instituições interessadas em fazer parte da COMTRAE. (o regimento

interno estará anexo ao e-mail no qual esta ata será enviada)

7) Reunião extraordinária de planejamento anual

Será  realizada  uma  reunião  extraordinária,  na  qual  uma  comissão

temática irá definir o planejamento das ações da COMTRAE em 2016.

Serão selecionadas ações do plano a serem priorizadas e eventos a

serem realizados. Os membros designados para a comissão temática



foram os seguintes: DPU, SMDHC, ABIT, Repórter Brasil e Conectas. A

reunião ocorrerá no dia 15 de fevereiro, às 10h, na sede da ABIT.

8) Ação no Fórum Social Mundial das Migrações

O Sr.  Roque Pattussi  (CAMI)  informou sobre a realização do Fórum

Social Mundial das Migrações em São Paulo, no mês de julho. Disse

que  no  dia  20  de  fevereiro  haverá  uma  reunião  das  entidades

interessadas  em participar  do  fórum e propôs  que a  COMTRAE se

engajasse com alguma ação no evento. A Sra. Marina se prontificou a

representar a COMTRAE na reunião.  

9) Moção de repúdio ao PLS/432

O  Sr.  Roque  sugeriu  que  a  COMTRAE  se  manifestasse  contra  o

PLS/432 que visa reduzir o conceito de trabalho escravo. Propôs que

os membros escrevessem cartas de repúdio, baseadas na que foi feita

pela COETRAE/SP, e as enviassem aos líderes dos partidos no Senado.

Ficou responsável por enviar a carta da COETRAE/SP aos membros. O

Sr. Caio Borges (Conectas) sugeriu que a COMTRAE organizasse uma

viagem à  Brasília  quando  o  projeto  de  lei  estivesse  perto  de  ser

votado  para  pressionar  os  senadores  a  votarem contra  o  mesmo.

Além disso, foi sugerido que uma petição online fosse feita, a fim de

reunir assinaturas contra o PLS. O Sr. Roque sugeriu que a Defensoria

Pública da União organizasse um seminário sobre o PLS/432, para que

o tema possa ser debatido amplamente. 

10) Informes

A Sra. Marília informou que a Repórter Brasil,  através do programa

“Escravo,  nem pensar” está divulgando duas ações sobre trabalho

escravo na indústria da moda. Ficou responsável por enviar o vídeo e

o folheto em pdf das ações por e-mail aos membros. 


