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1. Regularização migratória  Atendimento na sede do CAMI, ponto móvel na Praça Kantuta e 
em outras regiões da Grande são Paulo;  
1ª,2ª,3ª via Mercosul; diversas declarações, residência por filho 
brasileiro ou conjugue, entre outros; 

 
2. Assessoria jurídica;  

Mediação trabalhista, atuação na proteção da pessoa vítima de 
Trabalho Escravo e de Tráfico de Pessoas junto a órgãos públicos 
estaduais, casos de violência doméstica, casos especiais para o 
CNIg; 

 
 
 

3. Cursos de Formação e Cidadania 
 

• Português e cidadania, informática na sede do CAMIi; 
• Profissionalizantes (modelagem, montagem e desmontagem 

de computadores, música) CAMI; 
• Português e cidadania em 11 bairros da Grande São Paulo; 
• Encontros de formação para agentes multiplicadores de base 

nas comunidades de imigrantes; 
 

4. Visitas a oficinas de costura 
• Agentes Sociais articuladores e visitadores de oficinas de 

costura; 
• Agentes multiplicadores de base nas comunidades de 

imigrantes (20 agentes); 
• Técnico em segurança do trabalho para as oficinas de costura; 

 
5. Assembléias populares  

Trabalho decente, saúde, educação, regularização migratória e 
regularização de oficinas de costura; 

 
6. Palestras e assessorias  

Liderança comunitária e cidadania; direitos em saúde, educação; 
arte e teatro, trabalho escravo e trabalho decente, tráfico de 
pessoas todas com o eixo central: CIDADANIA 

7. Apoio às atividades esportivas, 
manifestações de fé, cultura e 
religião. 

Festival de música e poesia, festas da comunidade, carnaval, 
alasitas; praça Kantuta, feira Patujú, casa verde (quadras de 
futebol). Grito dos Excluidos Continental. 

8. Escola da diversidade  Palestras de integração, encontros culturais nas escolas com 
maior concentração de imigrantes;  

 
9. Mobilização dos imigrantes  

Marcha do Imigrante, grito dos excluídos, missa do migrante, 
conferências de saúde e conferência para migrantes. 

10. Comunicação  Jornal “Nosotros imigrantes”, web site, rádio web, manual, 
cartilha mulher, folders, materiais de divulgação. 

11. Fundo de ajuda aos imigrantes Cestas Básicas, autenticações de cartório, emergências de saúde, 
emergências de alugueis, emergências de taxas. 

 
12. Participação nas diversas redes de 

apoio e proteção aos imigrantes.  

COETRAE, COMTRAE, REDE DE IMIGRANTES, FORUM DAS 
POSTORIAS SOCIAS, MERCOSUL SOCIAL, COORDENADORIAS 
REGIONAS DE SAÚDE, Obs. Brasileiro de Tráfico de Pessoas, 
Comité estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas. 


