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1. Introdução

A Coordenação de Políticas para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente
(CPMigTD) da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo
(SMDHC) apresenta o Mapeamento dos Grupos de Imigrantes ou Ligados à Temática
Migratória no Município de São Paulo. Além desse mapeamento, a Coordenação
também apresenta neste ano de 2019 o Mapeamento de Feiras Imigrantes do
Município de São Paulo e o Mapeamento de Cursos de Português Oferecidos pela
Sociedade Civil no Município de São Paulo.
A atualização anual do mapeamento está prevista na Política Municipal para a
População Imigrante da Cidade de São Paulo, instituída pela Lei Municipal
16.478/2016. O art. 2º, parágrafo único, do Decreto Municipal 57.533/2016, que a
regulamenta, afirma que “Como forma de incentivo, a Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania – SMDHC realizará e divulgará mapeamento colaborativo anual
dos coletivos, associações e organizações da sociedade civil referidos no “caput” deste
artigo, indicando o perfil de sua atuação”.
O mapeamento produzido pela Coordenação é uma ação do poder público
municipal que tem como finalidade reconhecer, valorizar e divulgar as iniciativas da
sociedade civil na construção de uma cidade de todas e todos os imigrantes, alcançada
mediante a participação social ampla e a articulação entre poder público e sociedade
civil .
Esperamos que este material contribua para o fortalecimento da rede de atores
que trabalham com a temática, promovendo a troca de experiências e conhecimentos,
aumentando a integração entre os diversos atores que atualmente trabalham com a
temática migratória. Esperamos, também, que as informações disponibilizadas neste
documento possam facilitar o acesso da população imigrante aos serviços e iniciativas
dos grupos mapeados.
Por fim, a realização dos Mapeamentos colaborativos também cumpre o papel
de subsidiar o planejamento de políticas públicas para imigrantes na cidade, em
especial da CPMigTD. Gostaríamos de agradecer a todos que se cadastraram no
formulário, responderam nossas demandas de atualização de dados e também àqueles
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que demonstraram interesse em consultar Mapeamento dos Grupos de Imigrantes ou
Ligados à Temática Migratória no Município de São Paulo as informações durante seu
período de produção.
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2. Nota metodológica
Apresentamos abaixo o cronograma e a metodologia utilizada na produção do
Mapeamento dos Grupos de Imigrantes ou Ligados à Temática Migratória no
Município de São Paulo.

2.1

Cronograma
A atualização do Mapeamento dos Grupos de Imigrantes ou Ligados à Temática

Migratória no Município de São Paulo foi realizada pela Coordenação de Políticas para
Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente no segundo semestre do ano de 2018,
entre os dias 21 de setembro e 28 de dezembro. No dia 21 de setembro foi divulgado
por e‐mail e por Facebook o link para o formulário online de inscrição dos grupos, que
ficou disponível até o dia 26 de outubro. As informações coletadas pelo formulário
online foram sistematizadas nos meses de outubro e novembro e a versão final
padronizada com os outros dois mapeamentos produzidos em 2018 para publicação
no site da SMDHC foi terminada em dezembro de 2018 e divulgada em janeiro de
2019.

2.2

Grupos ligados à temática migratória
São considerados grupos ligados à temática migratória qualquer associação de

duas ou mais pessoas associadas, sob inscrição de pessoa jurídica (CNPJ) ou não, cujas
atividades estejam destinadas à população imigrante ou relacionadas com a temática
migratória. O conceito é amplo e abrange, por exemplo, organizações não‐
governamentais que contam com registro de pessoa jurídica, coletivos formados por
pessoas físicas sem CNPJ, grupos artísticos, grupos musicais, grupos teatrais,
associações de bairro, instituições com sede própria, coletivos, projetos de extensão
universitários e grupos de produção artística e cultural.

2.3

Recorte geográfico
Apenas grupos localizados ou atuantes dentro do município de São Paulo foram

incluídos neste mapeamento de 2018. O mapeamento anterior incluía grupos de
outros estados brasileiros, esses grupos foram excluídos do mapeamento atual.
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2.4

Recorte temporal
De 01 de junho de 2017 a 01 de novembro de 2018.

2.5

Preenchimento do formulário online
A participação no mapeamento se baseia no autopreenchimento do formulário

online por parte dos grupos que desejem participar. Após a finalização do prazo
estipulado, que costuma ser de aproximadamente um mês, a CPMigTD realiza uma
avaliação dos grupos inscritos a partir dos critérios mencionados no ponto 2.2. O
formulário online, que pode ser encontrado no Anexo deste mapeamento, foi
divulgado na página do Facebook da Coordenação e via e‐mail aos membros dos
órgãos colegiados vinculados à Coordenação.
2.6

Critérios para a permanência ou exclusão de grupos levantados em

mapeamentos anteriores ao mapeamento de 2018
Ao nos depararmos com grupos que haviam se inscrito na edição anterior do
mapeamento, mas não haviam renovado sua inscrição este ano, seguimos uma série
de procedimentos. Em primeiro lugar, consultamos os sites institucionais e páginas
oficiais dos grupos mapeados nos anos passados para verificar se seguiam atuantes, se
continham atualizações com atividades, eventos ou publicações dentro do período
considerando pelo mapeamento. Se não obtivemos informações sobre atividades
recentes nos meios online, mandamos e‐mail diretamente para os responsáveis por
cada grupo cadastrado solicitando a atualização das informações.
Grupos que (1) não se encaixaram no conceito de grupos ligados à temática
migratória, (2) não estavam dento do recorte geográfico do mapeamento ou que (3)
não estiveram ativos dentro da periodicidade definida acima, foram excluídos.
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3. Lista dos grupos de imigrantes ou ligados à temática migratória no
Município de São Paulo mapeados em 2018

9Polar
Categoria: Grupo artístico
Representante: Sergio
Breve descrição: Dupla colombiana baseada em SP, que trabalha com a técnica de muralismo em
estêncil e vídeo projeções.
País ou região (público‐alvo): Público geral
Endereço da sede ou cidade: São Paulo
Telefone: (11) 98641‐007
E‐mail para contato: 9polarbr@gmail.com
Site: https://www.9polar.com
Facebook: 9polar stencil

ADUS – Instituto de Reintegração do Refugiado
Categoria: Organização não‐governamental
Representante: Marcelo Haydu
Breve descrição: O Adus apoia refugiados, solicitantes de refúgio e imigrantes em geral em seu processo
de integração local. Oferecemos aulas de português, cursos de qualificação profissional, inserção no
mercado de trabalho, ações culturais e de lazer, entre outras.
País ou região (público‐alvo): Público imigrante em geral
Endereço da sede ou cidade: Av. São João, 313 – República, São Paulo ‐ SP
Telefone: (11) 3225‐0439
E‐mail para contato: adus@adus.org.br
Site: https://www.adus.org.br
Facebook: Instituto ADUS
_____________________________________________________________________________________

África do Coração
Categoria: Organização não‐governamental
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Representante: Jean Katumba Mulondayi
Breve descrição: Somos uma rede da federação das comunidades africanas em São Paulo/ Brasil para
ajudar e defender os direitos dos imigrantes africanos.
País ou região (público‐alvo): Imigrantes e refugiados
Endereço da sede ou cidade: Rua Do Carmo 56 ‐ Sé, São Paulo ‐ SP
Telefone: (11) 95361‐7320
E‐mail para contato: africoeur.fed@gmail.com
Site: http://africadocoracao.org/
Facebook: Africadocoracao Africora
_____________________________________________________________________________________

Além Das Fronteiras
Categoria: Coletivo
Representante: Wilbert Rivas
Breve descrição: Site e aplicativo com informações em vários idiomas sobre a regularização migratória.
País ou região (público‐alvo): Imigrantes latinos e africanos
Endereço da sede ou cidade: São Paulo ‐ SP
Telefone: (11) 987868864
E‐mail para contato: wilbert.rivas@gmail.com
Site: www.alemdasfronteiras.org
Facebook: Alemdasfronteiras
_____________________________________________________________________________________

Aliança Empreendedora
Categoria: Organização não‐governamental
Representante: Cristina Filizzola
Breve descrição: A Aliança Empreendedora possui um programa institucional chamado Tecendo Sonhos
que é uma iniciativa da Aliança Empreendedora, com o objetivo de promover relações dignas de
trabalho na cadeia têxtil com o público imigrante latino americano, por meio do empreendedorismo. As
ações do Programa buscam integrar micro e pequenos empreendedores da cadeia têxtil, organizações
sociais que trabalham com migração, governo, redes, pesquisadores e tecnologias que transformem as
relações de sua cadeia e o consumo responsável.
País ou região (público‐alvo): Público imigrante latino‐americano
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Endereço da sede ou cidade: Av. São Luís, 50 conj 171C República São Paulo/SP
Telefone: (11) 3104‐7672
E‐mail para contato: cristina@aliancaempreendedora.org.br
Site: https://www.aliancaempreendedora.org.br
Facebook: Aliança Empreendedora

Alinha
Categoria: Organização não‐governamental
Representante: Dariele Santos
Breve descrição: O Instituto Alinha é um negócio social focado na melhoria das condições de trabalho e
de vida de costureiros e costureiras. Para transformar essa realidade da moda, trabalhamos
assessorando oficinas de costura a se tornarem ALINHADAS e conectamos confecções e estilistas
interessados em contratar uma oficina garantindo preços e prazos justos. A missão do Instituto Alinha é
garantir relações de trabalho justas na cadeia da moda.
País ou região (público‐alvo): Donos de oficinas de costura de imigrante em geral e brasileiros
Endereço da sede ou cidade: São Paulo/SP
Telefone: (11) 97470‐0233
E‐mail para contato: contato@alinha.me
Site: https://www.alinha.me
Facebook: Alinha
_____________________________________________________________________________________

Associação Beneficente 30 de Setembro
Categoria: Associação
Representante: Francisco Tibor Dénes
Breve descrição: Artigo 2º ‐ A Associação tem por finalidades a promoção, organização e realização de
atividades de assistência social e cultural de caráter filantrópico, promocional, recreativo, cultural e
educacional, sem cunho político ou partidário. Para tal, a Associação se dedica à continuidade e
melhoria das operações do Lar de Idosos Pedro Balázs e da Sede Social, cujos objetivos são,
respectivamente:
o promover projetos e programas de cunho social específicos para a terceira idade;
o promover projetos e programas de caráter cultural, recreativo, educacional e social para os associados
e o público.
País ou região (público‐alvo): Hungria
Endereço da sede ou cidade: Rua Gomes de Carvalho, 823, Vila Olímpia, São Paulo/SP
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Telefone: (11) 3849‐0293
E‐mail para contato: info@ahungara.org.br
Site: http://www.ahungara.org.br/
Facebook: Não informado

Associação Cidade Escola Aprendiz
Categoria: Organização não‐governamental
Representante: Maria Paula Patrone Regules
Breve descrição: Dentre outros projetos, o Aprendiz é responsável pelo curso "Trilhas da Cidadania ‐ A
Língua Portuguesa pela Cidade". O curso consiste em aulas de língua portuguesa e cultura brasileira,
possibilitando a apropriação da cidade de São Paulo por parte dos alunos. O Projeto "Trilhas Cidadania"
já foi finalizado. Atuamos ainda com a temática por meio de outros Projetos.
País ou região (público‐alvo): Refugiados e solicitantes de refúgio oriundos de diversos países
Endereço da sede ou cidade: Rua General Jardim, 660. CEP: 01223 ‐010 Vila Buarque ‐ São Paulo/SP
Telefone: (11) 3096‐3900 / 3129. 4131
E‐mail para contato: paulapatrone@aprendiz.org.br
Site: http://aprendiz.uol.com.br/ / www.cidadeescolaaprendiz.org.br
Facebook: Associação Cidade Escola Aprendiz

Associação Cultural Grupo Volga de Folclore Russo
Categoria: Associação
Representante: Tamara Gers Dimitrov
Breve descrição: Fundado em 1981, por Tamara Gers Dimitrov, Victor Gers Júnior e Nicolay
Chocianowicz, visando uma participação da Comunidade Russa nos eventos culturais de São Paulo. O
objetivo da Associação é manter a cultura, tradições, história de nossos pais e avós que imigraram para
o Brasil, através das palestras, danças, cantos e exposições de artesanato, oficinas gastronômicas,
atividades esportivas e de inclusão social.
País ou região (público‐alvo): Rússia
Endereço da sede ou cidade: Rua das Giestas, 966 ‐ São Paulo.
Telefone: (11) 2341‐4657
E‐mail para contato: grupovolga@grupovolga.com.br
Site: http://www.grupovolga.com.br
Facebook: Associação Cultural Grupo Volga de Folclore Russo
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Associação de Empreendedores Bolivianos da Rua Coimbra – ASSEMPBOL
Categoria: Associação
Representante: Luis Vasquez
Breve descrição: A Associação tem objetivo de ajudar aos empreendedores bolivianos de oficinas de
costura e de outros rubros.
País ou região (público‐alvo): Empreendedores bolivianos
Endereço da sede ou cidade: Rua Coimbra, 189 – Vila Bela ‐ São Paulo – SP.
Telefone: (11) 96898‐2425
E‐mail para contato: assempbol@outlook.com
Site: Não informado
Facebook: Não informado

Associação de Moradores e Comerciantes do Bairro de Vila Zelina ‐ AMOVIZA
Categoria: Associação
Representante: Victor Gers Jr.
Breve descrição: Associação de Moradores Comerciantes, Empresários e Amigos do Bairro de Vila
Zelina, entidade comunitária sem fins lucrativos, religiosos, políticos e econômicos. Seus projetos visam
à inclusão social através da valorização do empreendedorismo cultural, esportivo, social, turístico e
gastronômico; o trabalho com o aspecto cultural forte leste europeu latente nesta região como tema
em benefício da qualidade de vida da comunidade e da cidade de SP.
País ou região (público‐alvo): Leste Europeu
Endereço da sede ou cidade: R. das Giestas, 966 – Vila Bela ‐ São Paulo ‐ SP
Telefone: (11)98253‐5639
E‐mail para contato: presidente@amoviza.org.br / simvicgers@uol.com.br
Site: http://www.amoviza.org.br
Facebook: Não informado
_____________________________________________________________________________________

Associação dos Senegaleses de São Paulo ‐ Asensp
Categoria: Associação
Representante: Babacar Ba
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Breve descrição: A Associação Senegalesa é uma organização sem fins lucrativos cujos objetivos são
reunir os senegaleses presentes em São Paulo, independentemente da sua religião ou afiliação política,
promover a solidariedade e o trabalho em rede entre os membros, contribuir para o desenvolvimento e
integração de novos imigrantes senegaleses na sociedade paulistana e estabelecer uma cooperação com
outras comunidades étnicas de modo a contribuir para o multiculturalismo.
País ou região (público‐alvo): Senegal
Endereço da sede ou cidade: São Paulo
Telefone: (11) 98435‐0160
E‐mail para contato: asenspbr@gmail.com
Site: Não informado
Facebook: Associação Senegalesa do São Paulo Brasil

Associação Gastronômica Cultural Folklorica Boliviana Padre Bento ‐
Feira Kantuta
Categoria: Associação
Representante: Luis Chilman
Breve descrição: A Feira Boliviana Kantuta é uma associação que procura fomentar atividades culturais,
folclóricas, religiosas e também a gastronomia boliviana. Além disso, também realiza atividades como
palestras e campanhas de saúde. A Feira Kantuta acontece todo domingo na Praça Kantuta.
País ou região (público‐alvo): Bolívia
Endereço da sede ou cidade: Praça Kantuta. São Paulo
Telefone: (11) 998063108
E‐mail para contato: chilmanluiz@gmail.com
Site: Não informado
Facebook: Não informado

Associação Russo Brasileira
Categoria: Associação
Representante: Victor Gers Jr.
Breve descrição: Associação Cultural Compatriotas Russos do Brasil, representando os Estados de SP,
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás e Pernambuco sem fins
lucrativos, político partidários. Objetiva a disseminação do aspecto cultural forte presente no Brasil da
cultura imigrante russa.
País ou região (público‐alvo): Rússia
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Endereço da sede ou cidade: R. Barão de Juparaná, 381 ‐ Vila Zelina ‐ São Paulo ‐ Capital
Telefone: (11) 982535639
E‐mail para contato: presidente@associacaorussobrasileira.com.br
Site: http://www.associacaorussobrasileira.com.br
Facebook: Não informado

Associação Salvador Allende
Categoria: Associação
Representante: Ruben Pezo / Miguel Godoy
Breve descrição: Participam das passeatas dos imigrantes todos os anos, junto com ONGs e o Centro de
Apoio e Pastoral de Imigrantes em São Paulo.
País ou região (público‐alvo): Chile
Endereço da sede ou cidade: São Paulo
Telefone: (11) 96040‐0935
E‐mail para contato: migtel@ig.com.br
Site: Não informado

Associações Cristãs dos Trabalhadores Italianos ‐ ACLI
Categoria: Associação
Representante: Maria Carolina Casati Digiampietri
Breve descrição: As Acli, fundadas na Itália em 1944 através do Instituto de Patronato ACLI, são
entidades italianas presentes em vários paises e no Brasil há mais de 25 anos e prestam serviços no
campo social e assistencial.
Seu objetivo é estender a prestação de serviços à comunidade local, não somente italianos e seus
descendentes, através de atividades sociais vivas, criando laços ainda maiores com todos os
representantes religiosos, políticos e sociais, de modo a garantir o desenvolvimento completo das
pessoas enquanto cidadãs do mundo.
País ou região (público‐alvo): Público em geral
Endereço da sede ou cidade: Av. Ipiranga 318, Bl. A, 13º andar, São Paulo.
Telefone: (11) 3214‐0041
E‐mail para contato: acli@terra.com.br
Site: http://www.acli.it/
Facebook : Associação ACLI ‐ São Paulo
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Biblioteca e Centro de Pesquisa América do Sul‐Países Árabes (BibliASPA)
Categoria: Organização não‐governamental
Representante: Prof. Dr. Paulo Daniel Elias Farah
Breve descrição: A BibliASPA, centro de pesquisa e de cultura, congrega pesquisadores e artistas de
mais de 30 países. Em sua sede em São Paulo, realiza cursos de português para refugiados, cursos de
árabe, espanhol, história da África e do Oriente Médio, conta histórias árabes, africanas e sul‐
americanas, entre outros. A BibliASPA também promove exposições, mostras de cinema, oficinas,
acervo bibliográfico especializado e tradução, criação,edição e publicação de obras em diversos idiomas,
incluindo árabe, francês, inglês, espanhol e português. Possui o maior acervo de documentos e
fotografias sobre a presença árabe e muçulmana na América do Sul.
País ou região (público‐alvo): Oriente Médio, África e América do Sul
Endereço da sede ou cidade: Rua Baronesa de Itu, 639, Santa Cecília, São Paulo
Telefone: (11) 99609‐5535
E‐mail para contato: direcao@bibliaspa.org
Site: http://www.bibliaspa.org
Facebook: Bibli‐ASPA Centro de Cultura e Pesquisa

Bolívia Cultural
Categoria: Pessoa jurídica
Representante: Angel Antonio Andrade Vargas
Breve descrição: Maior e único projeto de comunicação modular de migrantes no mundo. Com a missão
de promover o desenvolvimento sustentável e o diálogo intercultural, através da educação, ciências,
cultura, comunicação e informação. Concentra em particular três prioridades globais: A igualdade de
gênero, promoção da família e valorização do diferente.
País ou região (público‐alvo): Bolívia
Endereço da sede ou cidade: Rua General Jardim, 76 ‐ Conj. 31 ‐ São Paulo
Telefone: (11) 3151‐3790
E‐mail para contato: contato@boliviacultural.com.br
Site: http://www.boliviacultural.com.br
Facebook: BOLIVIA CULTURAL

Bom Samaritano Tidarfit
Categoria: Organização não‐governamental
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Representante: Moussa Diabate
Breve descrição: Acolher, orientar, proteger e integrar o imigrante e o refugiado no Brasil, mais
especificamente em São Paulo, Independente da sua origem, sexo, religião, cor, etnia e pais.
País ou região (público‐alvo): Refugiados e imigrantes
Endereço da sede ou cidade: Rua dos Lavapés 300 cambuci CEP 01519‐000 ‐ CENTRO SÃO PAULO
Telefone: 11 2307‐ 1893 1198656‐0112 cel
E‐mail para contato: bomsamaritanotidarfit@gmail.com / moussanamimi@gmail.com
Site: bomsamaritanotidarfit.org.br
Facebook: Bom Samaritano Tidarfit

Canto Libre
Categoria: Grupo artístico
Representante: Veronica Urzua
Breve descrição: O Grupo "Canto Libre" faz parte da "Associação Brasileiro‐chilena de Amizade", e é
formado por chilenas/os e brasileiras/os. Tem por propósito resgatar as culturas latino‐americanas,
tanto no folclore quanto com as lutas dos seus povos. O repertório selecionado dialoga com os
problemas sociais da atualidade e evidenciam o compromisso militante de denúncia, apontando para
necessidade de construção de um mundo mais justo.
País ou região (público‐alvo): Público em geral
Endereço da sede ou cidade: São Paulo
Telefone: (11) 962899800
E‐mail para contato: veronicaytier@hotmail.com / mauricio.taleikis@gmail.com
Site: Não informado
Facebook: Não informado

Casa das Áfricas
Categoria: Associação
Representante: Denise Dias Barros
Breve descrição: Desenvolver iniciativas relativas à pesquisa e de promoção de atividades culturais
relacionadas ao continente africano. O seu objetivo é contribuir para o processo de produção e
ampliação de conhecimentos sobre as sociedades africanas e para o diálogo entre instituições e
pesquisadores que tenham como foco de trabalho a África.
País ou região (público‐alvo): África
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Endereço da sede ou cidade: Rua Padre Justino, 60, Vila Pirajussara – São Paulo
Telefone: não informado.
E‐mail para contato: casadasafricas@gmail.com
Site: http://www.casadasafricas.org.br
Facebook: Casa das Áfricas ‐ Amanar

Centro Cultural Missão Imigrante ‐ MIM
Categoria: Coletivo
Representante: Christ Wa Tshibuabua Kamanda
Breve descrição: Atua promovendo eventos culturais relacionados a refúgio e imigração e debates
científicos sobre o assunto. Busca oportunidades para comunidade imigrante e refugiada. Atua junto aos
setores públicos e privados para conseguir parcerias para bolsas de estudo, cursos profissionalizantes e
empregos para imigrantes e refugiados. Luta por direitos e discussão de políticas públicas para
população de imigrantes e refugiados (documentação, habitação, trabalho, acesso à educação, saúde,
xenofobia, etc).
País ou região (público‐alvo): Público imigrante em geral
Endereço da sede ou cidade: R. Araújo, 216, República ‐ São Paulo
Telefone: (11) 11 94941‐0658
E‐mail para contato: contact@migrantmission.org
Site: http://migrantmission.org/
Facebook: MIM ‐ Migrant Mission

Centro de Apoio e Pastoral do Migrante (CAMI)
Categoria: Organização não‐governamental
Representante: Roque Renato Pattussi
Breve descrição: O centro de apoio e pastoral do migrante ‐ CAMI contribui na prevenção e combate ao
trabalho análogo escravo, ao trafico de pessoas, fomentando o trabalho decente e na construção de
políticas publicas que garantem o acesso e a justiça de direitos fundamentais (saúde, educação e
trabalho). Promove rodas de conversas com mulheres imigrantes na cidade de São Paulo, sobre o tema
de migração e gênero. Oferece serviços: regularização migratória, assessoria e orientação jurídica,
assessoria e orientação do serviço social, inclusão social e cidadania (informática, português,
modelagem, musica, eletricidade e empreendedorismo).
País ou região (público‐alvo): Imigrantes em geral
Endereço da sede ou cidade: Alameda Nothmann, 485, Campos Elíseos – São Paulo/SP
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Telefone: (11) 3333‐0847
E‐mail para contato: cami.coordenacao@gmail.com
Site: http://camimigrantes.com.br/site/
Facebook: CAMI ‐ Centro de Apoio e Pastoral do Migrante

Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC)
Categoria: Organização não‐governamental
Representante: Paulo Illes
Breve descrição: O CDHIC é uma organização da sociedade civil que tem como objetivo promover,
organizar, realizar e articular ações que visem à construção de uma política migratória que respeite os
Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais dos imigrantes e suas famílias no Brasil.
Atua por meio de ações diretas na assessoria para a regularização migratória, bem como através de
atividades de formação política e informativas visando à sustentabilidade dos empreendimentos dos
imigrantes e a garantia de condições dignas de trabalho a todos. A figura humana, a pessoa do
imigrante, seu protagonismo e sua cidadania são sempre os eixos de suas ações.
País ou região (público‐alvo): Público imigrante em geral
Endereço da sede ou cidade: Rua Bernardo Magalhães, 203, Tatuapé, São Paulo, SP, CEP: 03067‐060
Telefone: (11) 2384‐2274 / 2384‐2275 / 2384‐2278 / 2384‐2279
E‐mail para contato: contato@cdhic.org
Site: http://www.cdhic.org.br
Facebook: CDHIC ‐ Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante

Centro de Referência para Refugiados ‐ Caritas
Categoria: Organização não‐governamental
Representante: Pe. Marcelo Maróstica Quadro
Breve descrição: O Centro de Referência Para Refugiados possui quatro programas de atendimento
direto a refugiados (assistência, integração, proteção e saúde mental), além de grupos de orientação
para os recém‐chegados, ações de advocacy, fiscalização e sugestão de políticas públicas, expansão do
conhecimento sobre o direito e a realidade dos refugiados no país, realização de projetos conjuntos e
fomento de parcerias com outras entidades e com grupos de refugiados, realização de campanhas para
arrecadação de itens de necessidade etc.
País ou região (público‐alvo): Refugiados e solicitantes de refúgio com necessidade de proteção
internacional
Endereço da sede ou cidade: Rua José Bonifácio, 107, Sé – São Paulo/SP
Telefone: (11) 4873‐6363
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E‐mail para contato: refugiados@caritassp.org.br
Site: http://www.caritassp.org.br
Facebook: Caritas Arquidiocesana de São Paulo

Chilenos en São Paulo
Categoria: Grupo
Representante: Juan Sotomayor
Breve descrição: Grupo dedicado à interação de Chilenos residentes
Música, cultura, dança, folclore, culinária, entretenimento e muito mais.

em

São

Paulo.

País ou região (público‐alvo): Chile
Endereço da sede ou cidade: Domingos de Morais 1867, Vila Mariana, São Paulo.
Telefone: (11) 98713‐9425
E‐mail para contato: juanksotomayor@gmail.com
Site: Não informado
Facebook: Chilenos en São Paulo (OFICIAL)

Club Argentino de São Paulo
Categoria: Organização não‐governamental
Representante: Rubén Duarte
Breve descrição: Manter a Cultura Argentina neste país. Organização da Exposição de Artistas Plásticos
Argentinos residentes no Brasil. No mês de outubro, no Instituto Cervantes.
País ou região (público‐alvo): Argentina
Endereço da sede ou cidade: Av. Paulista, 2313
Telefone: (11) 99540‐2730
E‐mail para contato: ruduarte@hotmail.com
Site: clubarg.org.com.br
Facebook: Club Argentino de São Paulo

Coletivo Conviva Diferente
Categoria: Coletivo

19

Representante: Erika Andrea Butikofer
Breve descrição: Um grupo independente e multidisciplinar atuante na garantia de direitos de
imigrantes que compõem o novo fluxo migratório na cidade de São Paulo.
País ou região (público‐alvo): Imigrantes e refugiados
Endereço da sede ou cidade: CEU Jambeiro. Av. José Pinheiro Borges, 60 ‐ Guaianases
Telefone: Não informado
E‐mail para contato: erikabutikofer@gmail.com
Site: convivadiferente.org
Facebook: Conviva Diferente

Comitês dos Italianos no Exterior (COMITES)
Categoria: Associação
Representante: Rita Blasioli Costa
Breve descrição: Os COMITES (Comitês dos Italianos no Exterior) são órgãos que representam as
exigências dos cidadãos italianos no exterior nas relações com as representações diplomático‐
consulares. Os COMITES podem representar instâncias da coletividade italiana residente na
circunscrição consular, junto às autoridades e instituições locais. Além disso, ainda contribuem para a
identificação das exigências de desenvolvimento social, cultural e civil da sua comunidade.
País ou região (público‐alvo): Itália
Endereço da sede ou cidade: Av. Higienópolis, 436, São Paulo‐SP
Telefone: (11) 3287‐3517
E‐mail para contato: comites.sp@comites.org.br
Site: www.comites.org.br
Facebook: Comites SP

Confederação Sindical das Américas
Categoria: Sindicato
Representante: Valter Bittencourt
Breve descrição: A CSA possui um GT sobre migrações para cooperação e apoio aos trabalhadores
migrantes a partir de suas organizações afiliadas
País ou região (público‐alvo): Trabalhadores Migrantes
Endereço da sede ou cidade: Rua Formosa, 367 4 andar Cj 450
Telefone: (11) 3287‐3517
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E‐mail para contato: valter.bittencourt@csa‐csi.org
Site: www.csa‐csi.org
Facebook: CSA ‐ Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas

Conselho da Comunidade Luso‐Brasileira do Estado de São Paulo
Categoria: Associação
Representante: Dr. Manuel Magno Alves
Breve descrição: O Conselho da Comunidade Luso‐Brasileira do Estado de São Paulo, sem qualquer
distinção de sexo, cor, raça, condição social, credo político ou religioso, com a missão central de
preconizar a difusão dos valores históricos e culturais que unem Brasil e Portugal, representando e
engrandecendo a comunidade luso‐brasileira e seu valioso movimento associativo, tem por finalidades:
Preservar, manter e desenvolver os valores históricos e culturais que unem Brasil e Portugal,
coordenando atividades educacionais, sociais, culturais, assistenciais e recreativas; Engrandecer e
difundir os laços existentes entre portugueses e brasileiros; Valorizar a imagem dos luso‐brasileiros e as
relações econômicas e comerciais entre Brasil e Portugal; Congregar a ação do movimento associativo
Luso‐Brasileiro do Estado de São Paulo, fomentando as iniciativas que visem a valorizar, através do seu
trabalho, o desenvolvimento e melhoria do luso‐brasileiro e seus descendentes; Estimular as atividades
dos associados, promovendo a cooperação entre eles; Exercer a representação da Comunidade Luso‐
Brasileira do Estado de São Paulo nos assuntos de interesse público, apoiando a tolerância e opondo‐se
a atitudes discriminatórias de qualquer espécie; Apoiar eventos e campanhas beneficentes com
objetivos sociais, assistenciais, culturais, religiosos e educacionais; Defender, preservar e representar o
movimento associativo Luso‐Brasileiro como um todo; Representar e defender os interesses da
Comunidade Luso‐Brasileira do Estado de São Paulo, junto às autoridades portuguesas e brasileiras;
Propor ações judiciais em defesa dos valores Luso‐Brasileiros, dos associados, do movimento associativo
Luso‐Brasileiro e dos integrantes da Comunidade Luso‐Brasileira; Promoção da assistência social, da
cultura, da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia, do desenvolvimento
sustentável, do voluntariado, do desenvolvimento econômico e social, do combate à pobreza, assim
como da defesa, preservação e valorização do meio ambiente, do patrimônio histórico e artístico.
País ou região (público‐alvo): Portugal e Brasil
Endereço da sede ou cidade: Av. Liberdade, 602, Liberdade, São Paulo/ SP
Telefone: (11) 3342‐2241 / 3209‐5270
E‐mail para contato: cclb@cclb.org.br
Site: www.cclb.org.br
Facebook: Conselho da Comunidade Luso‐Brasileira do Estado de São Paulo

Coral Sapore D' Italia
Categoria: Associação
Representante: Emilia Cairo
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Breve descrição: Desde 1994, o Coral executa canções italianas de todos os tempos; líricas, românticas,
napolitanas, regionais e tarantelas e também cantam a missa em italiano. Através da música o Coral
Sapore D"Itália, procura preservar e mostrar às novas gerações toda a beleza da música italiana,
conhecida e reconhecida internacionalmente. Costumam fazer as suas apresentações em festas
italianas, festas das nações, igrejas, encontros de corais, televisão etc.
País ou região (público‐alvo): Itália
Endereço da sede ou cidade: Rua Dr. Elisio de Castro, 113, Ipiranga, 04 277 ‐010 SP.
Telefone: (11) 5061‐1246 / (11) 5058‐1868
E‐mail para contato: cairoemilia@gmail.com
Site: https://www.facebook.com/coral.saporeditalia?fref=ts
Facebook: Coral Sapore D'Italia

Croatia Sacra Paulistana
Categoria: Organização não‐governamental
Representante: Milan Puh
Breve descrição: A Sociedade Croatia Sacra Paulistana tem como principal objetivo promover, difundir e
preservar as tradições, os valores e a cultura croatas.
Ela foi fundada por imigrantes croatas que vieram para o Brasil e estabeleceram‐se na cidade de São
Paulo, unindo‐se às gerações anteriores de croatas que já viviam na cidade. A maioria dos fundadores
veio para o país nas décadas de 1940 e 1950, de modo a se afastarem da Segunda Guerra Mundial e
seus efeitos desastrosos.
País ou região (público‐alvo): brasileiros e descendentes de croatas
Endereço da sede ou cidade: Avenida General Valdomiro de Lima 650
Telefone: Não informado
E‐mail para contato: milan.puh1@gmail.com
Site: www.sociedadecroata.com.br
Facebook: Croatia Sacra Paulistana

Cruz Vermelha Brasileira ‐ São Paulo
Categoria: Organização não‐governamental
Representante: Andre Vito
Breve descrição: Restabelecimento de Laços Familiares de migrantes internacionais
País ou região (público‐alvo): migrantes internacionais
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Endereço da sede ou cidade: Av. Moreira Guimarães, 699 ‐ Indianópolis
Telefone: 1150568691
E‐mail para contato: rlf@cruzvermelhasp.org.br
Site: http://cruzvermelhasp.org.br/projetos/projetos/restabelecimento‐de‐lacos‐familiares/
Facebook: Cruz Vermelha Brasileira ‐ São Paulo

Dahira Mouride Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Moukhadimatoul Amda
Categoria: Organização religiosa
Representante: Massar Sarr ou Cheikh Abdou Ndiaye
Breve descrição: Le Dahira é uma organização religiosa que trabalha em prol da perpetuação dos
ensinamentos de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke = Serigne Touba em suas dimensões culturais,
humanas e religiosas , que são nada mais do que a expressão do Islã na sua forma mais perfeita: paz,
honestidade, ajudar e respeitar seu próximo, ser um exemplo na frente de todo mundo,trabalhar,
adorar Deus, ler as khassaides (que são os escritos de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke).
País ou região (público‐alvo): Senegal e todos aqueles interessados
Endereço da sede ou cidade: Todo domingo na Mesquita da Rua Guaianazes ‐ Rua Guaianazes, 68,
Campos Elíseos, São Paulo.
Telefone: (11) 94932‐9180
E‐mail para contato: associacao‐senegalesa@hotmail.com.br
Site: Não informado
Facebook: Não informado

Diversidades em espiral ‐ DIVESP
Categoria: Coletivo
Representante: Antônio Fernandes Góes Neto
Breve descrição: O coletivo DIVESP, formado por estudantes de pós‐graduação da USP, tem apoiado
educadores e comunidades escolares no fortalecimento de políticas linguísticas que valorizem a
diversidade cultural e que implementem de modo eficaz o ensino de línguas como, por exemplo, o de
português a imigrantes em diferentes zonas da cidade.
País ou região (público‐alvo): Imigrantes que buscam aprender língua portuguesa
Endereço da sede ou cidade: Avenida Lúcio Martins Rodrigues, travessas 3 e 4, s/n, Cidade Universitária
‐ São Paulo/SP
Telefone: Não informado
E‐mail para contato: diversidadesemespiral@gmail.com
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Site: https://diversidadesemespiral.pro.br/
Facebook: Diversidades em Espiral

Educar para o Mundo
Categoria: Coletivo
Representante: Gabriela Molina
Breve descrição: O Educar para o Mundo (EPM) é um coletivo de extensão universitária popular criado
por estudantes do Instituto de Relações Internacionais da USP, que atua com educação popular em
direitos humanos, junto à população migrante da cidade de São Paulo; e com educação dialógica e
intercultural com alunos da rede pública de ensino.
País ou região (público‐alvo): Público imigrante em geral e estudantes da rede pública de ensino
Endereço da sede ou cidade: Avenida Lúcio Martins Rodrigues, travessas 3 e 4, s/n, Cidade Universitária
‐ São Paulo/SP
Telefone: Não informado
E‐mail para contato: epm.guima@gmail.com
Site: educarparaomundo.wordpress.com
Facebook: Educar para o Mundo

El Guia Latino
Categoria: Coletivo
Representante: Vitor Valencio
Breve descrição: El Guia Latino é um projeto de Integração da cultura e da comunidade latino americana
na cidade de São Paulo, através de um portal na internet. O portal conta com informação atual
completa sobre esta comunidade e suas expressões culturais. A filosofia do portal é que a integração
através da cultura se torna natural.
País ou região (público‐alvo): Público em geral
Endereço da sede ou cidade: Não informado
Telefone: (11) 3537‐1190
E‐mail para contato: ives@elguialatino.com.br
Site: www.elguialatino.com.br
Facebook: El Guia Latino

Equipe de Base Warmis ‐ Convergência das Culturas
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Categoria: Equipe de Base que pertence a um movimento internacional
Representante: Andrea Carabantes, Jobana Moya, Sam Serrano e Elvira Hernández.
Breve descrição: São mulheres voluntárias que querem transformar suas realidades e melhorar as
condições nas quais vivem, desenvolvendo e promovendo atividades em suas comunidades.
País ou região (público‐alvo): Mulheres imigrantes na cidade de São Paulo.
Endereço da sede ou cidade: Rua Vergueiro, 819, sala 01, Liberdade ‐ São Paulo
Telefone: Não informado
E‐mail para contato: contato@warmis.org
Site: www.warmis.org
Facebook: Equipe de Base Warmis‐Convergência das Culturas

Espanhóis no Brasil Sociedade Beneficente e Cultural
Categoria: Associação
Representante: Francisco Lopez
Breve descrição: Entidade fundada no Brasil em 1993 que tem por objeto:
(a) o seu caráter beneficente, assistencial e cultural, direcionado a todos os espanhóis e seus
descendentes brasileiros ou não, residentes na República Federativa do Brasil, em especial, àqueles de
mais idade, que se encontram em situação de indigência, necessitando de proteção e de assistência;
(b) a promoção e divulgação de programas culturais destinados à coletividade de origem espanhola
residente em nosso país;
(c) o fomento de todo o tipo de relações entre os espanhóis e seus descendentes, através de programas
de informação da vida cultural, econômica e social da Espanha; e,
(d) facilitar informações aos espanhóis e descendentes residentes no país, que estiverem em estado de
carência, sobre como se beneficiarem dos programas assistenciais que o Governo Espanhol possa
oferecer.
País ou região (público‐alvo): Espanha
Endereço da sede ou cidade: Rua Fradique Coutinho, 634 ‐ sl.31 ‐ São Paulo ‐ SP
Telefone: (11) 97305‐7172
E‐mail para contato: espanhoisnobrasil@terra.com.br
Site: Não informado
Facebook: Espanhóis no Brasil Sociedade Beneficente e Cultural

Federação de Residentes Bolivianos no Brasil
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Categoria: Associação
Representante: Jorge Villegas Pantoja
Breve descrição: Orientada a atividades formais de relação com as instâncias políticas do Estado
brasileiro.
País ou região (público‐alvo): Bolívia
Endereço da sede ou cidade: Rua São Benedito, 86, Alto da Boa Vista, São Paulo. 04735‐000
Telefone: (11) 98127‐3334
E‐mail para contato: jvillegaspantoja@gmail.com
Site: Não informado
Facebook: Federacao Unica de Residentes Bolivianos No Brasil

Grupo de Refugiados e Imigrantes Sem‐Teto – GRIST
Categoria: Coletivo
Representante: Pitchou Luambo
Breve descrição: O GRIST tem o objetivo de informar o refugiado/imigrante sobre as políticas públicas
de habitação e alertar sobre a possível especulação imobiliária; além de organizar eventos culturais
como debates, gastronomias, modas, músicas, aulas de danças africanas que acontece aos sábados,
como forma de combater a discriminação, xenofobia e racismo, uma vez que falta da informação das
origens do refugiado, dificulta a sua reintegração efetiva na sociedade brasileira. O GRIST comporta
membros de nacionalidades diferentes. Uma parte dos integrantes mora nas ocupações e outra não.
Dentro do GRIST há formação de quatro bandas musicais e um grupo de teatro. Realizamos eventos
culturais semanais chamados “Cultura e Refúgio que além de resgatar e compartilhar a cultura do
refugiado é uma maneira de divulgar o talento dos músicos e gerar renda para os que vendem pratos
típicos, roupas e artesanato. O GRIST também organiza palestras nas escolas públicas e universidades
sobre África e questões relacionadas ao tema.
País ou região (público‐alvo): Público imigrante em geral
Endereço da sede ou cidade: São Paulo
Telefone: (11) 94376‐2912
E‐mail para contato: grist.brasil@gmail.com
Site: Não informado
Facebook: Não informado

Grupo Folclórico La Bella Italia
Categoria: Associação
Representante: Emilia Cairo
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Breve descrição: Fundado em 10 de Novembro 1991, o grupo é formado entre 12 a 14 jovens
(masculino e feminino), sendo a maioria de origem italiana. Através da dança o grupo procura mostrar e
preservar toda a beleza do folclore das várias regiões da Itália. O repertório do grupo é bem vasto. Com
trajes alegres e coloridos o grupo executa várias danças das várias Regiões da Itália, principalmente as
alegres e contagiantes tarentelas: calabresas, sicilianas, napolitanas e pugliesas.
País ou região (público‐alvo): Itália
Endereço da sede ou cidade: Rua Dr. Elisio de Castro, 113 Ipiranga, 04 277 ‐010 SP.
Telefone: (11) 5061‐1264/ (11) 5058‐1868
E‐mail para contato: contato@labellaitalia.com.br
Site: www.labellaitalia.com.br
Facebook: Grupo La Bella Italia

Grupo Folklórico Alma Guarani
Categoria: Grupo artístico
Representante: Patricia Villaverde
Breve descrição: Promoção e difusão da cultura paraguaia em São Paulo por meio da dança. Formado
por crianças, jovens e adultos unidos pelo amor à Pátria.
País ou região (público‐alvo): Paraguai
Endereço da sede ou cidade: São Paulo
Telefone: (11) 97327‐9740
E‐mail para contato: gfalmaguarani@gmail.com
Site: Não informado
Facebook: Grupo Folklórico Alma Guarani ‐ Música y Danza Paraguaya en Brasil

Grupo Veredas – migração e refúgio: intervenções clínico‐institucionais
Categoria: Coletivo
Representante: Miriam Debieux Rosa
Breve descrição: Trata‐se de um projeto inscrito no Fundo de Cultura e Extensão Universitária da
Universidade de São Paulo, com atuação em três grandes campos: a) Intervenções clínico‐institucionais
no abrigo Casa do Migrante; b) Atendimentos e intervenções clínicas na Pastoral da Missão Paz; e c)
Constituição e Coordenação da Rede de Cuidados em Saúde a Migrantes e Refugiados em São Paulo.
País ou região (público‐alvo): Público imigrante em geral
Endereço da sede ou cidade: Universidade de São Paulo (USP)
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Telefone: não informado
E‐mail para contato: grupoveredaspsi@gmail.com
Site: Não informado
Facebook: Grupo Veredas ‐ psicanálise e imigração

Instituto Nacional de Assistência ‐ Inca Cgil
Categoria: Associação
Representante: Antonio Galante
Breve descrição: O Inca Cgil atua na proteção e seguridade social em convênio com institutos de
Previdência Social (como o INSS) e acordos internacionais de seguro social. Sua presença em todas
regiões do mundo garante um serviço de assistência aos trabalhadores e trabalhadoras migrantes para
obtenção dos direitos sociais previstos na legislação de qualquer país. O Instituto está vinculado à Cgil
Italiana bem como aos sindicatos da América Latina.
País ou região (público‐alvo): Público imigrante em geral
Endereço da sede ou cidade: Rua Dr Alfredo Ellis, 68, Bela Vista, SP
Telefone: não informado
E‐mail para contato: ninogalante@hotmail.com
Site: www.incabrasil.org.br
Facebook: Patronato INCA CGIL Brasil

Interculturalidade, cidadania, comunicação e consumo
Categoria: Grupo de pesquisa
Representante: Denise Cogo
Breve descrição: Desenvolve pesquisas e publicações sobre as relações entre comunicação, mídia,
consumo e migrações transnacionais, assim como projetos de extensão orientados à formação de
comunicadores migrantes, à capacitação de comunicadores em geral para o trabalho com a migração e
à constituição de acervo digital sobre mídias de imigrantes no Brasil
Grupo sediado no Programa de Pós‐Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da Escola
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM‐SP)
País ou região (público‐alvo): Pesquisadores, professores, estudantes, migrantes, educadores,
comunicadores em geral
Endereço da sede ou cidade: Programa de Pós‐Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da
ESPM‐SP ‐ Rua Alvaro Alvim, 123 ‐ Vila Mariana ‐ São Paulo ‐ SP
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Telefone: Não informado
E‐mail para contato: denisecogo2@gmail.com
Site: Não informado
Facebook: Não informado

Mi Luta
Categoria: Coletivo
Representante: Isabel Torres
Breve descrição: Um coletivo que tem como objetivo trabalhar as relações de gênero na construção de
políticas públicas para uma educação inclusiva.
País ou região (público‐alvo): Mulheres Imigrantes e Refugiadas
Endereço da sede ou cidade: São Paulo
Telefone: (11) 94444‐7764
E‐mail para contato: cris.torres2014@gmail.com ou milutaeducacao@gmail.com
Site: Não informado
Facebook: MI Luta ‐ Mulheres Migrantes em Luta

Microcine Migrante
Categoria: Coletivo
Representante: Miguel Dores
Breve descrição: O presente projeto pretende trabalhar temas da migração através da criação de um
microcine desmontável e reapropriável a vários espaços do centro da cidade de São Paulo (Missão Paz –
Pastoral do Migrante, Centro de Referência e Acolhida ao Imigrante, Ocupação Marconi, Museu da
Imigração e CAMI – Centro de Apoio ao Migrante, Biblioteca Adelpha Guimarães). De julho a dezembro
de 2015, o Microcine Migrante realizará uma sessão por semana, somando ao todo vinte e quatro
sessões durante os seis primeiros meses de atividade. Cada sessão compreenderá o momento da
projeção de longa ou curta‐metragem, ficcional ou documental, sempre seguido de debate.
País ou região (público‐alvo): Público imigrante em geral
Endereço da sede ou cidade: São Paulo
Telefone: (11) 97354‐1990
E‐mail para contato: microcinemigrante@gmail.com
Site: http://microcinemigrante.wix.com/microcinemigrante
Facebook: Microcine Migrante

29

MigraCultura
Categoria: Coletivo
Representante: Virginia Bezerra de Souza Barbosa
Breve descrição: O grupo MigraCultura é um coletivo de caráter interdisciplinar, que surgiu em uma
escola pública da rede municipal, que tem como vocação promover a educação para os direitos
humanos e aprendizagem significativa em uma escola pública de qualidade, através da valorização da
memória cultural, científica, social e artística de migrantes e imigrantes, enquanto patrimônio cultural
que se desloca, se desterritorializa e recebe novas motivações e contribuições ao se inserir em outras
sociedades, sem esquecer sua história, sua cultura, sua trajetória, seu modo de viver e dar significado a
vida e os diversos conhecimentos adquiridos em seu lugar de origem.
O grupo tem como objetivos:
‐ Promover ações que de pesquisa e prática que contribuam para manter viva a memória das trajetórias
culturais de migrantes e imigrantes: as rotas que fizeram e vem perfazendo na sua inserção enquanto
cidadãos em nossa cidade e, sobretudo, nos bairros e nas localidades da nossa região;
‐ Auxiliar o imigrante a manter viva sua cultura linguística, através da promoção de master class, rodas
de conversa e minicursos na língua do imigrante para a comunidade escolar; e em contrapartida
poderem receber aulas de português na U.E., seja através da inscrição como aluno ouvinte no curso de
EJA, seja através de curso específico de português e cultura brasileira para imigrantes (em módulos mais
curtos)
‐ Promover anualmente um “Festival Arte” dos Imigrantes (música, teatro, Cinema e artes plásticas) da
região;
‐ Estimular ações de Economia Solidária promovendo a inserção dos imigrantes no comércio e serviços
locais através da criação de um banco de dados em rede (anúncio) com descrições das aptidões
profissionais dos imigrantes e onde eles podem ser localizados;.
País ou região (público‐alvo): migrantes e imigrantes moradores dos bairros Vila Ema, São Lucas e
Sapopemba
Endereço da sede ou cidade: Rua Juiz de Fora, 980 ‐ Vila Ema – São Paulo/SP
Telefone: (11) 98538‐5837
E‐mail para contato: virgobarbosa@gmail.com
Site: Não informado
Facebook: Não informado

MigraMundo
Categoria: Meio de comunicação
Representante: Rodrigo Borges Delfim
Breve descrição: No ar desde 3 de outubro de 2012, o MigraMundo pretende ser um espaço para
abordar e debater as múltiplas facetas que permeiam as migrações no Brasil e no mundo. A grande
premissa do MigraMundo é tratar e defender a migração como um direito humano.
País ou região (público‐alvo): Público imigrante em geral e outros envolvidos com a temática migratória
no Brasil.
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Endereço da sede ou cidade: São Paulo
Telefone: (11) 99637‐5827
E‐mail para contato: blogmigramundo@gmail.com
Site: http://migramundo.com/
Facebook: MigraMundo

Missão Paz
Categoria: Organização Religiosa
Representante: Paolo Parise
Breve descrição: A Missão Paz, pertencente aos missionários Scalabrinianos, atua em favor dos
imigrantes e refugiados desde os anos trinta do século passado. Sua estrutura atual é formada por
quatro realidades intercomunicantes: a Casa do Migrante, o Centro Pastoral e de Mediação dos
Migrantes, o Centro de Estudos Migratórios e a Igreja Nossa Senhora da Paz. A Casa do Migrante tem
capacidade para acolher 110 imigrantes ou refugiados. Nela são oferecidas alimentação, material de
higiene pessoal, roupas, aulas de português, acompanhamento por parte de assistentes sociais e apoio
psicológico. O Centro Pastoral e de Mediação dos Migrantes está estruturado em cinco eixos:
documentação e jurídico; trabalho e cursos; saúde; educação; família e comunidade. O Centro de
Estudos Migratórios possui uma biblioteca especializada em migração, publica a revista Travessia,
oferece cursos a distância, organiza seminários e assessora momentos de formação. A Igreja Nossa
Senhora da Paz acolhe três paróquias, ou seja, do bairro do Glicério, dos italianos e dos hispano‐
americanos. Esta última engloba um universo muito amplo constituído pela comunidade boliviana,
chilena, peruana, paraguaia, colombiana e recentemente a equatoriana.
País ou região (público‐alvo): Público imigrante em geral
Endereço da sede ou cidade: Rua do Glicério, 225 – São Paulo/SP
Telefone: (11) 3340‐6950
E‐mail para contato: contato@missaonspaz.org
Site: http://www.missaonspaz.org
Facebook: Missão Paz São Paulo

Mulher Latina, você é parte: não fique aparte
Categoria: Coletivo
Representante: Oriana Jara
Breve descrição: Coletivo de mulheres latino americanas imigrantes e residentes na América Latina.
Somos quem somos, porque viemos de onde viemos. É isso que sustenta a construção dessas Memórias
Sociais. A Presença da América Latina‐PAL, com a metodologia do Museu da Pessoa e apoio educativo
do Senac, está em sua quarta publicação. O primeiro livro, de mulheres chilenas (2010), seguido pelo
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das uruguaias (2011), colombianas (2012), todas imigrantes residentes em São Paulo. Atualmente
estamos elaborando o de mulheres argentinas.
País ou região (público‐alvo): Mulheres imigrantes da América Latina
Endereço da sede ou cidade: São Paulo
Telefone: (11) 3758‐4620
E‐mail para contato: orianajaramaculet@gmail.com
Site: Não informado
Facebook: Não informado

Museu da Imigração do Estado de São Paulo
Categoria: Museu
Representante: Alessandra Almeida
Breve descrição: Com reinauguração realizada em maio de 2014, o Museu da Imigração do Estado de
São Paulo, reabriu suas instalações com novo plano museológico e exposição de longa duração. O
prédio, tombado pelo Conpresp e pelo Condephaat, passou pelo primeiro restauro completo desde que
teve sua
construção finalizada, em 1888. Sediado no edifício da antiga Hospedaria do Brás ‐ patrimônio público e
importante ícone da história do estado e da cidade de São Paulo – o Museu da Imigração retoma as
atividades com o objetivo de compreender e refletir o processo migratório a partir da história das 2,5
milhões de pessoas, de mais de 70 nacionalidades, que passaram pelo prédio entre os anos de 1887 e
1978. A proposta é que o Museu se torne um espaço de articulação, promovendo reflexões sobre a
experiência do deslocamento e a construção da identidade paulista a partir de múltiplas origens.
País ou região (público‐alvo): Público imigrante em geral
Endereço da sede ou cidade: Rua Visconde de Parbaíba, 1316 ‐ Mooca ‐ São Paulo
Telefone: (11) 2692‐1866
E‐mail para contato: museudaimigracao@museudaimigracao.org.br
Site: www.museudaimigracao.org.br
Facebook: Museu da Imigração

Museu do Estrangeiro
Categoria: Museu
Representante: Ícaro Lira
Breve descrição: “Museu do Estrangeiro” é uma investigação artística sobre os vários ciclos de
migração que a cidade de São Paulo passou e vem passando. O artista apresenta um mapeamento de
onde vivem e trabalham as várias colônias de imigrantes, numa tentativa de entender como esses ciclos
de migração interferiram diretamente na formação atual e na concepção que temos da cidade de São
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Paulo. Ao longo do projeto, haverá um seminário com colaboradores da pesquisa, oficinas de publicação
com foco nos centros de acolhidas para imigrantes e uma série de publicações.
País ou região (público‐alvo): Público imigrante e refugiado em geral.
Endereço da sede ou cidade: São Paulo
Telefone: (11) 9416‐4582
E‐mail para contato: ikarolira@gmail.com
Site: http://cargocollective.com/museudoestrangeiro/UM‐MUSEU‐NO‐BOM‐RETIRO
Facebook: Museu do Estrangeiro

Museu Judaico de São Paulo
Categoria: Museu
Representante: Sergio Daniel Simon
Breve descrição: Será um museu que mostra as diversas maneiras de ser judeu. Mostrará a presença
judaica no Brasil desde o descobrimento até hoje. Temos objetos, fotos, documentos dos imigrantes em
nosso acervo. Teremos um forte trabalho educativo.
País ou região (público‐alvo): Judeus de todo o mundo
Endereço da sede ou cidade: Rua Martinho Prado, 128, Bela Vista, São Paulo.
Telefone: (11) 3258‐1396
E‐mail para contato: administrativo@museujudaicosp.org.br
Site: museujudaicosp.org.br
Facebook: Museu Judaico de São Paulo

Performatron
Categoria: Grupo artístico
Representante: Conrado Dess
Breve descrição: Fundado no ano de 2014, decorrente do desejo de desenvolver um grupo de criação
artística que dialogasse com questões relevantes acerca da cidade de São Paulo. Através de uma
pesquisa calcada na linguagem performativa, o grupo propõe trabalhos que extrapolem a fronteira do
teatro e promovam a permeabilidade entre diversas áreas das artes. A imigração e o refúgio foram os
temas escolhidos para o primeiro trabalho do grupo, intitulado São Paulo Refúgio, por representarem
uma questão urgente e de difícil compreensão dentro das atuais conjunturas sócio‐políticas do globo.
Em São Paulo Refúgio, o grupo contou com a participação do refugiado congolês Pitchou Luambo, que
atuou como ator e colaborador no espetáculo teatral.
País ou região (público‐alvo): Interessados em arte em geral
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Endereço da sede ou cidade: São Paulo
Telefone: (11) 95148‐5209
E‐mail para contato: performatron@gmail.com
Site: http://performatron.com.br
Facebook: Performatron

Presença de América Latina‐PAL
Categoria: Organização não‐governamental
Representante: Oriana Jara
Breve descrição: Presença da América Latina‐PAL, é uma sociedade civil, cultural, educativa, assistencial
sem fins de lucro que pretende ser um instrumento de coesão para um grupo de comunidades que têm
uma história, uma língua, uma cultura e muitos traços em comum. Também almeja entregar elementos
educacionais, de formação e de assistência, especialmente aos mais carentes, sem distinção de etnia,
nacionalidade, sexo, credo religioso ou ideologia política. Sua atuação está orientada pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos, por princípios humanistas presentes em todas as religiões, que
apontam
à promoção da dignidade da pessoa humana, à difusão de valores como o respeito, à solidariedade e à
ética cidadã.
País ou região (público‐alvo): América Latina
Endereço da sede ou cidade: Praça da Sé, 371 7º andar sala 704, Centro, São Paulo
Telefone: (11) 3758‐4620 / (11) 3107‐6437
E‐mail para contato: contato.pal@gmail.com
Site: https://sites.google.com/site/presencadaamericalatinapal/
Facebook: Presença da América Latina ‐ PAL

ProMigra ‐ Programa de Promoção dos Direitos de Migrantes
Categoria: Organização não‐governamental
Representantes: Rodrigo Chiarini
Breve descrição: O ProMigra é um grupo de extensão universitária vinculado à Faculdade de Direito da
USP, mas que conta com membrxs de diversas instituições e áreas de formação. Fazemos atendimento
ao público em questões jurídicas e de documentação, promovemos pesquisa e publicações acadêmicas,
palestras, oficinas de conscientização de direitos para migrantes e sobre a temática migratória para
universitários, secundaristas e jovens aprendizes.Também desenvolvemos uma linha de advocacy e
estamos estruturando a frente de saúde que promoverá ações de conscientização e atendimento nessa
área.
País ou região (público‐alvo): Migrantes, universitários, jovens estudantes
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Endereço da sede ou cidade: Largo de São Francisco, Departamento de Direito Internacional da FDUSP
Telefone: (11 ) 9947‐41388
E‐mail para contato: comunicacao.projetomigracao@gmail.com /

promigra.coordenacao@gmail.com
Site: Não informado
Facebook: ProMigra

Projeto Deslocamento Criativo
Categoria: Coletivo
Representantes: Maria Nilda R Santos
Breve descrição: O projeto DESLOCAMENTO CRIATIVO, apoiado pelo ProAC, visa revelar produções de
refugiados nas áreas de economia criativa, dentre elas: Moda, Gastronomia, Música, Artesanato, Curso
de Língua e Cultura digital, na cidade de SP.
País ou região (público‐alvo): Refugiados e/ou solicitantes de refúgio
Endereço da sede ou cidade: São Paulo
Telefone: 1136878157 942464185
E‐mail para contato: deslocamentocriativo@gmail.com
Site: www.deslocamentocriativo.com.br
Facebook: Deslocamento Criativo

Projeto Ecos Latinos
Categoria: Coletivo
Representante: Victor Gonzáles
Breve descrição: O Projeto Ecos Latinos ainda que de forma bastante simples pretende preencher a
lacuna existente no tocante à literatura latino‐americana nas expressões dos países Bolívia, Peru,
Paraguai e Equador por meio de oficinas literárias e saraus artísticos‐poéticos. São Paulo tem sua
identidade cosmopolita construída ao longo de quase cinco séculos, desde sua fundação é facilmente
percebida em manifestações artísticas, religiosas, esportivas, arquitetônicas, gastronômicas ou ainda
pela beleza dos traços físicos das muitas pessoas com as quais encontramos apressadamente pela ruas.
Sendo a metrópole paulista étnica e culturalmente plural, optamos por provocarmos uma ruptura da
imagem superficial e simplificada de algumas comunidades imigrantes residentes em São Paulo e o
faremos por meio da Literatura, expressão artística que nos permite adentrar ao universo cultural de
outras nações até mesmo partilhar da intimidade dos povos refletida em suas produções culturais.
País ou região (público‐alvo): Peru, Paraguai, Bolívia, Equador e público em geral
Endereço da sede ou cidade: São Paulo
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Telefone: (11) 99572 ‐3368
E‐mail para contato: projetoecoslatinos@gmail.com
Site: http://projetoecoslatinos.blogspot.com/
Facebook: Projeto Ecos Latinos

Projeto Ponte: atendimento psicanalítico para imigrantes e migrantes
Categoria: Grupo de voluntários
Representante: Liliana Emparan (coordenadora)
Breve descrição: Um grupo de psicanalistas que atende imigrantes e migrantes que necessitem de apoio
psicológico. Atua dentro da Clínica Psicológica do Instituto Sedes Sapientae. Não tem um país específico,
atendendo imigrantes de qualquer nacionalidade. Atende adultos estrangeiros, estudantes ou
profissionais temporários, exilados, refugiados, ex‐patriados e brasileiros retornados.
País ou região (público‐alvo): Público imigrante em geral e brasileiros retornados.
Endereço da sede ou cidade: Rua Ministro Godoy, 1484. Perdizes, São Paulo‐SP
Telefone: (11) 3866‐2735
E‐mail para contato: projetopontesedes@gmail.com
Site: www.projetopontesedes.blogspot.com.br
Facebook: Projeto Ponte Sedes

Projeto Sí! Yo Puedo
Categoria: Coletivo
Representante: Verônica Quispe Yujra
Breve descrição: O SYP constitui‐se de um grupo de voluntários de várias nacionalidades, que a partir da
construção de um espaço de acolhida (o mais antigo na Feira Kantuta), busca promover a real
integração de jovens e adultos imigrantes na cidade de São Paulo, por meio da democratização de
informações sobre regularização civil e trabalhista, e pelo acesso à educação.
País ou região (público‐alvo): Jovens e adultos imigrantes em geral
Endereço da sede ou cidade: Praça Kantuta – Pari/SP
Telefone: (11) 99462‐9969
E‐mail para contato: veroniqy@yahoo.com.br / siyopuedo_sp@yahoo.com.br
Site: facebook.com/projetosiyopuedo
Facebook: Coletivo Sí, Yo Puedo
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Red Espacio Sin Fronteras (ESF)
Categoria: Rede regional com sede em SP
Representante: Patricia P. Gainza
Breve descrição: Red Espacio Sin Fronteras (ESF) é uma rede internacional formada por organizações
sul‐americanas que trabalham na promoção dos direitos humanos e defesa dos imigrantes, lutando por
sua integração e defendendo o direito de uma cidadania universal.
O Espaço Sem Fronteiras nasce de uma visão integracionista onde se torna necessária e urgente uma
maior participação popular nas políticas migratórias como resposta ao fortalecimento das políticas
restritivas da União Européia e Estados Unidos, entre outros.
É através da unidade desta rede que o ESF adquire força e representatividade em suas ações.
País ou região (público‐alvo): América do Sul
Endereço da sede ou cidade: Rua Conselheiro Ramalho, 945 – sala 12, Bela Vista, São Paulo ‐ SP
E‐mail para contato: contacto@redesf.org
Site: www.redesf.org
Facebook: Espacio Sin Fronteras

ONG Repórter Brasil ‐ Programa "Escravo, nem pensar!
Categoria: Organização não‐governamental
Representante: Natália Suzuki
Breve descrição: O programa educacional "Escravo, nem pensar!" realiza formação para
servidores públicos, sobretudo da Educação e Assistência Social, sobre os temas da prevenção
ao trabalho escravo e direitos dos imigrantes no Brasil. Por meio dessas atividades, o programa
fornece orientações técnicas e referências conceituais para fortalecer o atendimento e
acolhimento dos imigrantes nos serviços públicos na capital paulista. Além das atividades
formativas, são produzidos materiais didáticos impressos e em formato audiovisual sobre os
temas mencionados. Os conteúdos são disponibilizados gratuitamente no site
www.escravonempensar.org.br
País ou região (público‐alvo): Professores, assistentes sociais e servidores públicos
Endereço da sede ou cidade: Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1058/104, Jardim Paulista, CEP 01403‐
002, São Paulo‐SP
Telefone: (11)2506‐6574
E‐mail para contato: escravonempensar@reporterbrasil.org.br
Site: www.escravonempensar.org.br
Facebook: Repórter Brasil
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Rede Sul Americana para as Migrações Ambientais ‐ RESAMA
Categoria: Rede
Representante: Erika Pires Ramos
Breve descrição: A Rede Sul‐Americana para as Migrações Ambientais ‐ RESAMA é uma iniciativa
pioneira de articulação de pesquisadores, especialistas e profissionais com a missão de contribuir para o
reconhecimento e proteção integral das pessoas afetadas e deslocadas no contexto de desastres
ambientais e mudança climática. Através de três eixos de atuação ‐ pesquisa, incidência política e
formação de capacidades ‐, a rede busca integrar os temas da mudança climática, desastres, mobilidade
humana, desenvolvimento sustentável e proteção de direitos humanos nas normas e políticas públicas
em nível regional e nacional. A RESAMA e seus membros colaboram com distintos atores envolvidos na
temática em nível nacional, regional e global, contribuindo para a reflexão e construção de instrumentos
de proteção e governança que levem em consideração todo o ciclo do desastre e do deslocamento, bem
como a escuta das populações e comunidades afetadas.
País ou região (público‐alvo): Américas
Endereço da sede ou cidade: São Paulo
Telefone: (11) 98207‐8452
E‐mail para contato: contato.resama@gmail.com
Site: www.resama.net
Facebook: Resama

Sarau das Américas
Categoria: Coletivo
Representante: Demis Menéndez Sánchez
Breve descrição: O Sarau das Américas nasce da vontade de transcender as fronteiras das

línguas que habitam este continente, de vive‐las na interação poética, e de percorrer o
caminho de seus poetas e poetisas, num presente criativo, imediato que co‐existe nesta
megalópole paulistana. Mensalmente, numa terça‐feira, organizamos o encontro poético para
atravessar essas fronteiras e cultivar este ENCUENTRO. Organizamos outros eventos que
dialoguem com as culturas que nos representam nesta terra Americana.
País ou região (público‐alvo): Público em geral interessado em culturas de outros países do continente
americano
Endereço da sede ou cidade: Baixo Butantã
Telefone: (11) 98207‐8452
E‐mail para contato: arcodecello@gmail.com
Site: Não informado
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Facebook: Sarau das Américas

Serviço Franciscano de Solidariedade ‐ SEFRAS
Categoria: Organização não‐governamental
Representante: Frei José Francisco de Cássia dos Santos
Breve descrição: O SEFRAS é uma rede de obras sociais coordenada pelos frades franciscanos, que
realiza acolhimento, atendimento a necessidades emergenciais básicas, atividades socioeducativas,
convivência familiar e promoção de direitos humanos. O SEFRAS administra o Centro de Referência e
Acolhida para Imigrantes/CRAI, voltado a toda população imigrante da Cidade de São Paulo,
independentemente de sua situação migratória e presta informações sobre regularização migratória,
acesso aos serviços públicos municipais, apoio jurídico e psicológico especializado e oficinas para
imigrantes e também a servidores públicos municipais. Um convênio firmado com a Secretaria
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania/Coordenação de Políticas para Imigrantes e Promoção do
Trabalho Decente da Prefeitura de São Paulo ‐ Política Municipal para Migrantes na cidade de São Paulo
(Meta nº 65). Outro serviço do SEFRAS é o Centro de Acolhida para Imigrantes, que funciona
diariamente, 24 horas. Oferece serviço de hospedagem, alimentação, banho, assistência social e jurídica
específica para os acolhidos. A partir do acompanhamento do Serviço Social, realiza encaminhamento
para oportunidades de emprego, formação e outras possibilidades de abrigo na rede social de
assistência, em convênio com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
País ou região (público‐alvo): Público imigrante em geral
Endereço da sede ou cidade: Rua Hanneman, 352 – Pari – São Paulo – SP 03031‐040
Telefone: (11) 3291‐4433 / (11) 98622‐5360
E‐mail para contato: sefras.crai@franciscanos.org.br
Site: www.sefras.org.br/
Facebook: Serviço Franciscano de Solidariedade ‐ Sefras

União Malinesa em São Paulo no Brasil (UMSPB MALIDEW)
Categoria: Organização não‐governamental
Representante: Adama Konate
Breve descrição: União Malinesa em São Paulo, uma associação geral de todos malineses e malinesas
nessa cidade. Tem como motivação unir todos filhos ou filhas do Mali,para manter a solidariedade entre
nós, como também apoiar todos seres humanos que precisam de. Nosso grupo tem apoio, sem
fronteira, nem raça.
País ou região (público‐alvo): Mali
Endereço da sede ou cidade: Rua Visconde de Parnaíba, 1117, Mooca, São Paulo / SP,
CEP 03045‐000.
Telefone: (11) 94946‐9061
E‐mail para contato: adamakonate81@gmail.com
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Site: Não informado
Facebook: Umspb Malidew Malidew

Uruguayos en São Paulo
Categoria: Coletivo
Representante: Juan Plassaras
Breve descrição: Coletivo de imigrantes residentes na cidade de São Paulo. Composto por profissionais,
estudantes e funcionários.
País ou região (público‐alvo): Uruguai
Endereço da sede ou cidade: São Paulo
Telefone: Não informado
E‐mail para contato: juan.plassaras@gmail.com
Site: Não informado
Facebook: Uruguayos en São Paulo

Visto Permanente – Acervo Vivo das Novas Culturas Imigrantes
Categoria: Coletivo
Representante: Arthuro Alves, Daniela Solano, David Rubio
Breve descrição: VISTO PERMANENTE é um espaço vivo no qual se representam as comunidades
imigrantes da cidade através da sua expressividade criativa. É um acervo que pretende reivindicar a
pertença do Imigrante a São Paulo e defender que quem vive e trabalha na cidade tem direito a ela. o
VISTO PERMANENTE é realizado por um grupo de jovens brasileiros e imigrantes que querem visibilizar
o patrimônio urbano das culturas imigrantes na sua riqueza e resistência e mostrar que esse patrimônio
é também paulistano. Produzimos audiovisual e eventos interartísticos com o objetivo de contribuir
para a visibilidade do imigrante através da sua arte e cultura buscando lutar contra as desigualdades
políticas e discursos xenófobos através da transformação dos imaginários sociais. Julgamos que o direito
à cidade e à cidadania não pode ser exclusivo àqueles que detêm nacionalidade e tradições endógenas
ao país em que habita, pelo que incluímos o nosso acervo num trabalho de direito à existência e
expressão.
País ou região (público‐alvo): Público imigrante em geral
Endereço da sede ou cidade: São Paulo
Telefone: David: 11 94977‐2221 / Daniela: 11 99678‐1840
E‐mail para contato: acervovivo.sp@gmail.com
Site: http://www.vistopermanente.com
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Facebook: Visto Permanente
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4. Anexo: Formulário de inscrição online
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5. Ficha Técnica

Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
Berenice Maria Giannella
Secretária‐adjunta
Marisa Fortunato
Chefe de Gabinete
Luiz Orsatti Filho
Coordenação de Políticas para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente (CITD)
Coordenadora de Políticas para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente
Jennifer Anyuli Pacheco Alvarez
Assessoras
Ana González
Luciana Elena Vázquez
Marina Luna
Vinicius Duque
Estagiárias
Abril Romero
Bryan Zelmar Sempertegui Rodas
Isabella Hay Ide
Data de Finalização do Mapeamento: 28 de dezembro de 2018.
Endereço: Rua Líbero Badaró, 119 – Centro. São Paulo – SP.
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