
 
 
 
 
 
  

 Nossa Missão, Visão e Valores 
Missão  

Acolher e mobilizar os imigrantes na luta por direitos, cidadania e 
empoderamento social e político;  
Combater o trabalho escravo, a xenofobia, o tráfico de pessoas e 
promover o reconhecimento da identidade e da diversidade cultural 
e religiosa. 

Visão  
 Ser referencia na defesa dos imigrantes; reconhecimentos de 
direitos e construção da cidadania universal.  

 
Valores 

Transparência, ética, solidariedade, participação democrática, 
respeito às diferenças e construir o bem viver. 
 

HISTORICO 
 

O Centro de Apoio  e Pastoral do Migrante, CAMI, fundado em 22 de julho de 
2005, pelo Serviço Pastoral dos Migrantes vinculado ao setor social da CNBB- 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, hoje com constituição jurídica 
própria, tem como missão atuar diretamente na promoção dos direitos 
humanos fundamentais, na inserção social e na prevenção ao trabalho escravo 
e tráfico de imigrantes latino-americanos; bolivianos, equatorianos, 
colombianos, peruanos, paraguaios e dos outros países, lutando contra o 
preconceito e a discriminação. O nosso projeto social, oferece atendimento 
gratuito em regularização migratória, assessoria jurídica especializada e cursos 
de inclusão social e digital. Nestes anos temos atendido, na regularização 
temporária e permanente, mais de 50 mil imigrantes e se beneficiaram dos 
cursos de português, informática, música, inglês e modelagem mais de 5.000 
alunos. 
  
Promove encontros de formação para cidadania sobre saúde, educação, 
liderança, arte e teatro, trabalho estravo e tráfico de pessoas. Capacita e 
articula trabalho social com agentes multiplicadores de base que são lideranças 
nas comunidades de imigrantes na Grande São Paulo que visitam diariamente 
as oficinas de costura com intuito de conscientizar e orientar as condições de 
trabalho, saúde, residência e formalização fiscal das oficinas de costura. Neste 
ano, o CAMI, implementou mais um serviço: dois   Pontos de atendimento 



móvel para trâmites documentários de imigrantes que não conseguem se 
deslocar até a sede do CAMI; um funciona todos os domingos na Praça Kantuta 
(espaço de grande concentração de imigrantes) e um outro que circula nas 
comunidades. 
 
Conta com dois veículos de comunicação para a coletividade em SP: Radio Web 
“Voz dos imigrantes” e o Jornal “Nosotros Imigrantes”, mídia comunitária 
produzida sob o olhar dos imigrantes que tem como princípio o pertencimento, 
reconhecimento e empoderamento alcançando através da informação. 
 
Como Pastoral Social, tem um trabalho de inserção nas comunidades, 
acolhendo e reforçando a identidade e a diversidade cultural, bem como o 
fortalecimento da religiosidade popular , com incidência política para a 
construção de um mundo melhor e que beneficie a todos os imigrantes. 
Atualmente, promove uma campanha pela mudança da atual lei dos 
estrangeiros, fazendo proposições para uma nova Lei de Migração Justa e 
Humana, tema principal da 7ª Marcha de Imigrantes em SP, marcha 
organizada todo ano assumida fortemente e faz parte do calendário do CAMI 
junto a outras organizações da sociedade civil. O tema de luta neste ano da 
grande mobilização dos imigrantes será: “BASTA DE VIOLÊNCIA CONTRA @S 
IMIGRATES”. 
 
Também desenvolve campanhas junto a fóruns parlamentares, redes de 
imigrantes, MERCOSUL social e participativo, UNASUL social e participativo, de 
forma a ampliar os direitos dos imigrantes e assegurar assistência e 
acompanhamento às vítimas de trabalho escravo, tráfico de pessoas e de todo 
tipo de exploração. 
 A nossa metodologia de trabalho consiste em ir até onde os imigrantes estão 
nas suas comunidades com ações desenvolvidas e acompanhadas por uma 
equipe de imigrantes de diferentes nacionalidades que trabalham conosco. A 
este trabalho se somam voluntários, profissionais, técnicos, estudantes, 
pesquisadores e estagiários que apóiam permanentemente os labores de nossa 
instituição.  

 
 
 

O CAMI- Centro de Apoio e Pastoral do Migrante faz 
atendimento na sede e oferece cursos gratuitos em todo Estado 
de São Paulo: 
 
Regularização migratória, orientação jurídica,  cursos de 
informática e cidadania, português e cidadania, eventos de 
saúde, seminários, assembleias, cursos de   formação, 
atividades de  promoção da fé, cultura e de cidadania. 
 
 
 
 
 



1-OFICINAS DE FORMAÇÃO  E ASESORIAS EN: 
  
 

• Regularização  Migratória e Cidadania 
• Oficina de Arte, teatro e Cidadania 
• Saúde  e Cidadania 
• Liderança Comunitária e Cidadania 
• Trabalho Escravo, Trabalho Decente e Cidadania 
• Regularização de oficinas de costura com responsabilidade social. 
 

  

2. REGULARIZACIÓN  MIGRATORIA 
 

  
Orientamos PASSO A PASSO à comunidade imigrante sobre a regularização de 
diversos tramites. 
Facilitamos a documentação e requisitos correspondente a: 
  

• Acordo  MERCOSUR de livre transito e residência 
• Residência permanente por filho(a) e/ou cônjuge brasileiro (a). 

Reunião familiar. 
• Renovação de documentação permanente.  
• Declaração de rendimentos 
• Declaração de viaje. 
• Declaração de residência. 

           
3. ASSESSORÍA  E ORIENTAÇÃO JURÍDICA EM:  

  
  

• Guarda de filhos/pensão familiar 
• Violencia doméstica 
• Direitos do Consumidor 
• Assento de nome 
• Tráfico de pessoas e trabalho escravo 
• Declarações, autorizações  de viajem 
• Contratos de aluguel de Bens Imóveis 
• Casos omissos de CNIg (Conselho Nacional de Imigração) 
• Orientação de profissionais para reconhecimento de títulos. 
 
 
 
 
 

  

4. INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA  



  
O Centro de Apoio e Pastoral do Migrante CAMI com o fim de fortalecer junto aos 
imigrantes o exercício da cidadania plena y una formação continuada em  diferentes 
áreas de conhecimento oferece cursos de: 
  
 
*  Informática e cidadania    
 * Inglês e cidadania  
*   Português  e cidadania    
 * Modelagem e Cidadania  
 * Atividades e encontros socio-culturais 
 
 
  
5. VISITAS A OFICINAS DE COSTURA 

  
  

Com a finalidade de ORIENTAR os imigrantes, agentes sociais do CAMI 
visitam as oficinas de costura e encaminham os imigrantes para 
realizarem os tramites de regularização migratória, casos de 
emergências de saúde, informam dos direitos dos imigrantes, como 
regularizar as oficinas de costura e como ter acesso aos direitos como 
trabalhadores; encaminham os casos de assistência social para nosso 
atendimento, disponibilizam um técnico em segurança do trabalho para 
diminuir os acidentes de trabalho e adequação do ambiente de trabalho 
conforme as normas do Ministério do Trabalho. 
 

6- DIVERSIDADE CULTURAL NAS ESCOLAS  
 
Dado o crescente aumento de discriminação, xenofobia e racismo contra 
as crianças imigrantes nas escolhas, o CAMI esta desenvolvendo junto a 
5 escolas um trabalho de valorização do outro e da cultura do outro, 
trabalhando com as crianças, com o corpo docente da escola e também 
com os pais. Através de musicas, teatro, palestras e apresentações 
culturais, desenvolve-se um programa de interação e de desconstruir os 
muros e preconceitos para construir uma nova cidadania. 



7-CURSOS PROFISSIONALIZANTES 
 
Com o intuito de melhorar a vida, a comunicação e a 
economia dos imigrantes, o CAMI, oferece 8 cursos de 
informática, 3 cursos de modelagem, 11 cursos de 
português em 11 bairros diferentes e em parceria com 
igrejas e escolas. Desta maneira, eles melhoram sua 
comunicação, se descobrem como cidadãos de direitos 
e conseguem crescer na vida e com as novas 
oportunidades de trabalho, melhoram também, suas 
condições econômicas e entram num processo de 
inclusão com a comunidade local de uma maneira mais 
tranquila. 
  
 
 


