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O Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante/CDHIC é uma 

organização da sociedade civil que como objetivo promover, apoiar e articular ações 

que visem à construção de uma política migratória que respeite os direitos humanos 

dos imigrantes e suas famílias no Brasil e no mundo. 

    

Conheça o CDHIC: 

 

Integrante do Fórum Social Mundial das Migrações, da rede sul-

americana Espaço Sem Fronteiras e do Fórum Social pela Integração e Direitos 

Humanos dos Migrantes no Brasil. No âmbito regional participa do Programa 

Brasileiro do Mercosul Social e Participativo e a Conferência Sul-americana de 

Migrações.  

 Como membro da Rede Espaço Sem Fronteiras, o CDHIC participa da CGM – 

Coalisão Global de Migração. No estado de São Paulo, é membro da Comissão 

Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo - COETRAE-SP e do Comitê 

Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

  

Nos últimos 5 anos o CDHIC prestou assessoria jurídica e social gratuita a mais 

de 15 mil imigrantes, no plano individual e/ou coletivo. Em sua atuação em rede, 

mantém contato permanente com o Conselho Nacional de Imigração/CNIg/MTE, 

com o Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça, com 

a Secretaria Nacional de Justiça/MJ e demais órgãos responsáveis por questões 

migratórias. Recentemente influenciou a Prefeitura de São Paulo (maior centro de 

atração de imigrantes da América Latina) a criar a Coordenação Municipal de 

Políticas para Migrantes, um espaço institucional alocado na Secretaria de Direitos 

Humanos e Cidadania capaz de gerir políticas migratórias e de promoção dos direitos 

dos imigrantes. O CDHIC possui diálogo também com esta instância. 

 

  

Metodologia e Estratégia de Ação: 

 

A metodologia de trabalho do CDHIC está inspirada nos princípios fundadores 

do Fórum Social Mundial das Migrações (FSMM), em que o imigrante é um sujeito 

político, titular de direitos e capaz de transformar a realidade em que vive. É nesse 

sentido que o CDHIC tem o compromisso em somar-se ao movimento social de 
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imigrantes, colocando em sua agenda as principais reivindicações políticas das 

comunidades imigrantes. Todas as atividades focam o protagonismo do migrante! 

   

   Eixos de atuação: 

 

· Formação, Informação e Comunicação: realiza atividades periódicas como 

oficinas, seminários, encontros temáticos e cursos no intuito de formar lideranças e 

tornar o imigrante um cidadão protagonista de sua vida! Conscientiza os imigrantes, 

individualmente e coletivamente, a reivindicarem politicamente seus direitos nas lutas 

concretas da comunidade, atuando de modo a contribuir com a organização coletiva 

dos imigrantes. 

Também publica bimestralmente o Jornal impresso “Conexión Migrante”, com tiragem 

de 10.000 exemplares, que é um dos meios para garantir a comunicação com as 

comunidades. Por meio da página virtual  www.cdhic.org.br e redes sociais, busca 

difundir informações sobre políticas migratórias nacionais e internacionais, além de 

notícias, publicações diversas e artigos de opinião sobre o tema, provocando uma 

visão crítica e uma abordagem que valorize os direitos e a cidadania. 

 

· Incidência Política e Participativa: defende o aperfeiçoamento da legislação 

migratória em níveis nacional, regional e internacional. Busca influenciar 

positivamente a agenda pública, através de opiniões, manifestos e formulação de 

políticas públicas concretas em defesa dos direitos dos imigrantes, com base em suas 

reivindicações e demandas.  

Realiza atendimento gratuito e direto com imigrantes e grupos, fornecendo 

orientações jurídicas e sociais, informações práticas e apoio para pessoas que buscam 

sua regularização migratória e acesso a demais direitos para suas famílias e/ou 

empreendimentos. 

 

· Articulação e Relações Internacionais: por meio de pesquisas, projetos e 

monitoramento, articula e coordena ações com enfoque de direitos humanos nos 

processos de integração regional em curso, especificamente em âmbitos como da 

UNASUL (União de Nações Sul-americanas), MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) e a 

CAN (Comunidade Andina de Nações). Como membro da Rede Espeço Sem Fronteiras, 

o CDHIC participa da Coalisão Global de Migração/ CGM. Na esfera do movimento 

social, participa do Comitê Internacional do Foro Social Mundial de Migrações/ FSMM.  

 

http://www.cdhic.org.br/
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·  Cultural e socioambiental: um dos princípios básicos do CDHIC é a valorização da 

diversidade cultural, compreendida como positiva e enriquecedora, garantindo uma 

melhor compreensão do outro e como elemento afirmativo de direitos. Dessa forma, 

promove e apoia eventos culturais das diferentes comunidades migrantes que vivem 

em São Paulo e na Grande São Paulo.  

  

Horário de atendimento: 

Segunda a quinta das 9:00 às 16:00 

 

Localização: 

Rua Bernardo de Magalhães, 203 

Tatuapé 

Fones: 11 – 2384-2274 / 2384-2275 

E-mail: assessoria.cdhic@gmail.com 

Site: www.cdhic.org.br 

Facebook: www.facebook.com/cdhic 

Disque Denúncia para casos de trabalho análogo à escravidão: 

0800-770-9242 

 


