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1. Introdução
A Coordenação de Políticas para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente
(CITD) da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo (SMDHC)
apresenta o Mapeamento de Feiras Imigrantes do Município de São Paulo. Além desse
mapeamento, a Coordenação também apresenta neste ano de 2019 o Mapeamento
dos Grupos de Imigrantes ou Ligados à Temática Migratória no 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
regulamenta a política municipal, 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 com o fim de reconhecer, valorizar e divulgar a importância das 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 da rede.
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 estão em
trabalhando 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, para a Coordenação de Políticas para Imigrantes e Promoção do
Trabalho Decente, a realização dos Mapeamentos Colaborativos também subsidia o
planejamento de políticas públicas para imigrantes em São Paulo. Gostaríamos de
agradecer a todos os que se cadastraram no nosso formulário, responderam nossas
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demandas de atualização de dados e também àqueles que demonstraram interesse
em consultar os dados durante seu período de produção.
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2. Nota metodológica
Apresentamos abaixo o cronograma e a metodologia utilizada na produção do
Mapeamento de Feiras Imigrantes do Município de São Paulo.

2.1

Cronograma
O Mapeamento de Feiras Imigrantes do Município de São Paulo foi um projeto

realizado pela Coordenação de Políticas para Imigrantes e Promoção do Trabalho
Decente entre os dias 30 de novembro de 2018 e 11 de janeiro de 2019. No dia 30 de
novembro foi divulgado por e‐mail e por Facebook o link para o formulário online de
inscrição dos grupos, que ficou disponível até o dia 20 de dezembro. Não houve
inscrições durante o período, portanto foi utilizada a técnica de busca ativa, na qual
tentamos descobrir as informações sobre as feiras em buscadores, redes sociais, por e‐
mail e por telefone. Durante o mês de janeiro aconteceu a sistematização das
informações coletadas. A versão final padronizada com os outros dois mapeamentos
produzidos em 2018 foi finalizada em janeiro de 2019 para publicação no site da
SMDHC e divulgada em janeiro de 2019.

2.2

Feiras Imigrantes do Município de São Paulo
São consideradas feiras imigrantes, as feiras de rua que acontecem em espaços

públicos da cidade, com periodicidade regular e com participação de imigrantes, na
área administrativa ou diretamente na comercialização ou oferta de bens culturais,
serviços, alimentos ou produtos.

2.3

Recorte geográfico
Apenas feiras imigrantes localizadas dentro dos limites do município de São

Paulo foram incluídas neste mapeamento de 2018.

2.4

Recorte temporal
De 01 de junho de 2017 a 20 de dezembro de 2018.

2.5

Preenchimento do formulário online
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Para a produção do Mapeamento foi disponibilizado um do formulário online
para autopreenchimento por parte dos responsáveis pelas feiras imigrantes. 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. Após o período de disponibilização do
formulário online, do dia 30 de novembro ao dia 20 de dezembro, averiguamos que
não havíamos recebido nenhuma inscrição.

2.6 Busca Ativa por informações e responsáveis pelas Feiras Imigrantes
Não obtivemos inscrições por meio do formulário online, portanto utilizamos a
técnica de busca ativa, na qual procuramos informações e contatos em buscadores,
redes sociais e em subprefeituras que pudessem nos levar aos responsáveis pelas
feiras que fizeram parte do último mapeamento realizado pela CPMigTD. Este processo
de busca por responsáveis pelas feiras não foi simples, foi preciso mobilizar vários
contatos para que chegássemos às pessoas que respondem pelas feiras. Por telefone,
conseguimos perguntar as questões que estavam presentes no formulário online para
esses responsáveis e, assim, fazer atualização do Mapeamento de Feiras de 2018.
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3. Lista de feiras imigrantes do Município de São Paulo mapeadas em
2018

Feira Cultural Leste Europeia de São Paulo
Breve descrição: Feira de artesanato, culinária e cultura de países do Leste Europeu.
Endereço: Rua Aracati Mirim
Bairro: Vila Alpina
Dia da Semana que é realizada: Domingo mensalmente (a data pode ser encontrada no site da
AMOVIZA)
Horário: 10:00‐17:00
Associação organizadora:): AMOVIZA (Associação dos Moradores e Comerciantes do Bairro da Vila
Zelina)

Feira de Arte, Artesanato, Cultura e Gastronomia da Rua Coimbra
Breve descrição: Gastronomia, produtos, artesanato da cultura boliviana.
Endereço: Rua Coimbra
Bairro: Brás
Dias da Semana e Horários que a feira é realizada:
Sábado, 15:00‐22:00
Domingo, 08:00‐17:00
Associação organizadora: ASSEMPBOL (Associação de Empreendedores Bolivianos da Rua Coimbra)

Feira de Arte, Artesanato e Cultura da Liberdade
Breve descrição: Feira com gastronomia japonesa, artesanatos e outros produtos.
Endereço: Av. Liberdade, 365
Bairro: Liberdade
Dia da Semana que é realizada: Domingo
Horário: 09:00‐18:00
Associações organizadoras: Associação dos Lojistas da Liberdade (ALIBER)

Feira de Arte e Artesanato da Rua Patuju
Breve descrição: Feira com culinária boliviana.
Endereço: Praça Ângelo Conti
Bairro: Vila Sabrina
Dia da Semana que é realizada: Domingo
Horário: 11:00‐
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Associação organizadora: Feirantes da Rua Patuju

Feira de Artesanato e Comidas Típicas Pueblo Andino
Breve descrição: Feira com comidas típicas e artesanato do povo andino.
Endereço: Largo do Rosário
Bairro: Penha
Dia da Semana que é realizada: Domingo
Horário: 09:00‐18:00
Associação organizadora: Diretoria e Conselho Fiscal da Feira de Artesanato e Comidas Típicas Pueblo
Andino

Feira Kantuta
Breve descrição: Feira com gastronomia, artesanato e produtos bolivianos. Também conta com
apresentações culturais, exposições e palestras. Hoje conta com a participação de outras nacionalidades
da América Latina além da boliviana.
Facebook: Feira Kantuta
Endereço: Praça Kantuta (altura do no 625 da Rua Pedro Vicente)
Bairro: Canindé
Dia da Semana que é realizada: Domingo
Horário: 10:00‐22:00
Associação organizadora: Associação Gastronômica Cultural Folclórica Boliviana Padre Bento
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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
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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