
 

 
 
 

BRIEFING 

Evento: Uma Reflexão sobre a política pública de enfrentamento ao trabalho escravo no município 

de São Paulo: Avanços e desafios. 

Data: 30/01/2020 

Horário: 14h -19h 

Local: Unibes Cultural – Rua Oscar Freire, 2500 - Sumaré, São Paulo-SP 

Tema: Apresentação dos projetos prioritários realizados pela Comissão Municipal de Erradicação do 
Trabalho Escravo de São Paulo (COMTRAE/SP) ao longo de 2019. 

Realização: COMTRAE/SP, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) 

 

 
Contexto 

O encontro tem o intuito de provocar uma reflexão sobre os avanços e desafios na implementação da 
política pública de combate ao trabalho escravo na cidade de São Paulo, por meio da apresentação e 
discussão dos resultados do processo de Monitoramento do Plano Municipal de Erradicação do 
Trabalho Escravo e da construção do Fluxo Municipal de Atendimento à Pessoa Submetida  e 
Vulnerável ao Trabalho Escravo, projetos prioritários desenvolvidos pela COMTRAE, com o apoio 
técnico da OIT, no ano de 2019. 

Além disso, o evento contará com o lançamento da Campanha “Soy Migrante, Tengo Derechos”, 
idealizada pela OIT e apoiada pela COMTRAE e a Organização Internacional para as Migrações (OIM). 

 
 

Os projetos prioritários da COMTRAE em 2019 

Ao longo de 2019, a COMTRAE desenvolveu ações prioritárias com o objetivo de monitorar o Plano 
Municipal de Erradicação do Trabalho Escravo e de construir um Fluxo Municipal de Atendimento à 
Pessoa Submetida e Vulnerável ao Trabalho Escravo. 

 
A escolha destes projetos se deu a partir do trabalho de formação na temática e da avaliação da 
atuação da COMTRAE durante o ano de 2018. Deste modo, a COMTRAE, com o apoio técnico ofertado 
pela OIT, trabalhou a fim de conhecer a realidade do trabalho escravo na cidade de São Paulo e o 



impacto das políticas desenvolvidas no âmbito municipal. Assim, o evento se propõe a lançar os 
trabalhos da Comissão, mas também se apresentar enquanto um marco para a política de 
enfrentamento do trabalho escravo no país. 

 
Sobre o evento 

O evento em questão consiste em uma atividade aberta ao público externo, na qual as Secretarias 
Municipais, bem como a população em geral, poderão observar o resultado final dos projetos 
prioritários da COMTRAE ao longo do ano de 2019, que será comentado por autoridades e especialistas 
na temática. 

Também será uma oportunidade de encontro de diversas áreas da Administração Pública Municipal, 
que poderá propiciar o aprofundamento da transversalização das políticas de enfrentamento as 
condições degradante do trabalho, além de incentivar ainda mais o diálogo e construção participativa e 
intersetorial deste trabalho. 

 
Autoridades convidadas 

Prefeitura de São Paulo: 

Ana Claudia Carletto, Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

Berenice Giannella , Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social 

Jennifer Alvarez, Coordenação da Comissão Municipal para a Erradicação do Trabalho Escravo - 

COMTRAE Aline Cardoso – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho 

 
Governo Estadual: 

Ricardo Alves, Coordenador Geral da Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo – 
COETRAE 

 
Governo Federal: 

Dante Viana, Coordenador Geral da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo – 
CONATRAE 

 
OIT: 

Martin Hahn, Coordenador Geral da OIT Brasil. 
 

OIM: 

Stéphane Rostiaux, Chefe de Missão da OIM no Brasil. 



 


