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Ata nº 06/2021 

 

Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de 

Pessoas no Estado do Rio Grande do Sul – COMIRAT/RS 

 

Reunião Ordinária - Julho/2021 

 

Data: 01/07/2021 

Local: Microsoft Teams 

Presentes: 

1. Gabriela Penna - Estagiária do Departamento de Justiça da SJCDH/RS 

2. Daniela Setim - Diretora do Departamento de Justiça da SJCDH/RS 

3. Espaço Mundo 

4. Rarianne Carvalho - SES 

5. Egidia Muraro - COMIG 

6. Raquel Basilone - CEETB  

7. Juliano Almeida - FGTAS 

8. Joana Soares Cordeiro Lopes - ACNUR 

9. Simone Peña - STAS 

10. Aline Guimarães - DPE 

11. Ednea Paim 

12. Lucas Rosin - Exército da Salvação 

13. Lara A. Sosa Márquez - GAIRE 

14. Luisivan Strelow - ERESUL 

15. André Scherer - SPPSP/DPI/SSP-RS  

16. Bibiana Waquil - SJMR 

17. Israel - Associação Comunitária São Leopoldo 

18. Henry Pérez López - Cooperativa Habitacional Migrantes do Sul 

19. Pedro Gil - AVESOL 

20. Manuela D’Avila - Estagiária SJCDH 

21. Ademar - CIBAI 

22. Joice Kaefer - Escrivã de Polícia - Representante da SSP-RS joice-

kaefer@ssp.rs.gov.br 

23. Ana Amélia Ferreira dos Santos - MPT ana.fsantos@mpt.mp.gov  

 

Pautas: 

1. Informes 

a. Ausência do Elton (Curso de Captação de Recursos para o Terceiro Setor) 

b. II Jornada de Integração Comunitária (SJMR) 

c. Comitê Estadual de Enfrentamento da Tuberculose - CEETB/RS 

d. Convite para evento a realizar-se no mesmo dia, às 17h30. Trata-se de uma 

live de apresentação pública dos resultados do Projeto Anfòm - uma parceria 

mailto:ana.fsantos@mpt.mp.gov
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entre SMS, Nepemigra, Ainteso e Projeto Parte - para elaboração de 

materiais informativos visando ampliação do acesso à saúde para imigrantes.  

 

2. Associação Comunitária de Migrantes e Refugiados do Vale dos Sinos ACIR-VS 

(São Leopoldo) 

3. Atualização Representação SJMR 

4. Inserção Laboral 

5. Denúncias MPT  

6. GT Trabalho: Banco de vagas e currículos 

 

 

 

JORNADA DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA 

 Juliana do SJMR informa sobre a ação da Primeira Jornada, SJMR Itinerante no Cras 

Norte, que contou com a participação da ADRA, OIM, líderes comunitárias da comunidade 

migrante  e voluntários da comunidade. Houve oficinas de empreendedorismo, organização 

financeira, roda de conversa sobre Violência Baseada em Gênero. Com base no sucesso 

dessa primeira ação, estão planejando um segundo momento para promover mais atividades. 

Provavelmente será na Zona Norte novamente, mas ainda estão fechando os detalhes de 

data e local. Gostariam de poder contar com o apoio dos integrantes do COMIRAT-RS.  

 Além disso, no dia 17 de julho haverá uma Ação Comunitária em Canoas junto com 

alguma instituição. 

 Diretora Daniela coloca  SJCDH/RS à disposição para organizar e promover a 

Segunda Jornada. 

 

COMITÊ ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO DA TUBERCULOSE 

 Raquel, integrante do Comitê pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos (titular 

pela ONG Nuances), apresenta o convite ao COMIRAT-RS para construir junto um evento 

que acontecerá em Setembro. Setembro é o mês do enfrentamento da tuberculose. Ressalta 

a importância de pautar o enfrentamento da tuberculose em populações vulneráveis, inclusive 

de migrantes e refugiados, de modo que essas populações tenham espaço de fala, bem como 

os representantes de instituições que dialogam com o público-alvo. Nesse momento do 

evento, que será dia 30/09, haverá espaço para conectar as pautas de indígenas, 

quilombolas, migrantes e refugiados. Convida, portanto, quem tiver interesse em compor a 

organização em um sub-grupo. Além disso, o evento pretende elaborar um documento final, 

oficializando o documento, como instrumento de orientação de políticas públicas e síntese da 

construção que pretende o Comitê. A próxima reunião do Sub Grupo de Organização do 

Evento será dia 02/07. Telefone da Raquel para entrar em contato:  51 991836464 

 

PROJETO ANFÒM 

 No dia 01/07/2021 ocorre  evento às 17h30. Trata-se de uma live de apresentação 

pública dos resultados do Projeto Anfòm - uma parceria entre Secretaria Municipal de Saúde, 

Nepemigra, Associação da Integração Social (Ainteso) e Projeto Parte - para elaboração de 

materiais informativos visando ampliação do acesso à saúde para imigrantes.  
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Material sobre o funcionamento do SUS, sobre enfrentamento de violência contra 

mulher e segurança alimentar. Será transmitido no Canal do NEPEMIGRA no Yotube: 

https://www.youtube.com/watch?v=0L-KshsFdog  

 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MIGRANTES E REFUGIADOS DO VALE DOS SINOS 

 Israel agradece o apoio do SJMR no auxílio da constituição da Associação, um 

coletivo em São Leopoldo, que está buscando realizar ações sociais para famílias migrantes. 

O município ainda não tem um levantamento de quantos migrantes estão residindo, portanto, 

estão propondo uma parceria com a UNISINOS e Secretaria Municipal de Direitos Humanos 

para realizar um levantamento de dados e de sensibilização. Estão organizando a 

institucionalização da Associação, buscando ampliar as frentes de atuação do trabalho, como 

inserção laboral, apoio linguístico, incidência política e mobilização de um Fórum Permanente 

de Mobilidade Humana.  

 Juliano, representando a FGTAS, reafirma a importância da aproximação das ações 

da Associação com a FGTAS e a unidade de São Leopoldo e que, infelizmente, não foi 

possível realizar a atividade de atendimento preferencial durante a II Semana Estadual do 

Migrante. Israel fala como a unidade da FGTAS em São Leopoldo está bem aberto, mas que 

ainda encontram dificuldade no mapeamento de migrantes no município para conseguir 

contatar e encaminhar.  

 Daniela refere como é importante a organização da Associação e coloca o COMIRAT-

RS como um espaço para compartilhamento de desafios e eventuais dificuldades. 

 Bibiana relembra como é relevante a organização da instituição do Comitê Municipal 

de Atenção a Migrantes, como existe em Porto Alegre e propõe que haja diálogo e 

compartilhamento de experiências com São Leopoldo, para fortalecer o diálogo da sociedade 

civil e das organizações de migrantes com as instituições públicas. 

 Rarianne, da SES, sugere que a SES possui um banco relativo do Cartão Nacional de 

Saúde e quem é possível identificar os usuários migrantes, a partir dele, é possível identificar 

os usuários em São Leopoldo a partir da nacionalidade. Rarianne coloca que, caso seja 

interesse da Associação, é possível enviar esse registro de dados com recorte do cartão SUS. 

E-mail: rarianne-peruhype@saude.rs.gov.br  

 

ATUALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO SJMR 

 Daniela anuncia que o Serviço Jesuíta para Migrantes e Refugiados (SJMR) atualizou 

sua representação junto ao COMIRAT-RS, substituindo a Analista Social Joana Soares pela 

atual Analista Social, Bibiana Campana. 

 

DENÚNCIA MPT 

 Ana Amélia realizou a denúncia, que foi incorporada em um procedimento anterior 

(que já tratava das irregularidades da empresa de coleta de lixo domiciliar em Porto Alegre). 

Vereadores de Porto Alegre (Roberto Robaina, Leonel Hadde, Jonas Reis, entre outros) 

também realizaram um pedido de mediação, mas que foi prejudicado pela existência da ação, 

porque não tem como fazer uma mediação quando já existe a ação. O procedimento anterior 

já fazia uma investigação das questões de imigrantes contratados sem registro, mas sem ser 

específico de migrantes, pois foi exigido que se tornassem MEI, constando irregularidades. 

Portanto, a mediação foi encerrada, houve audiência com os Vereadores, houve audiência 

https://www.youtube.com/watch?v=0L-KshsFdog
mailto:rarianne-peruhype@saude.rs.gov.br
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com o Sindicato. Os trabalhadores senegaleses se desligaram da empresa. Ainda não está 

decidido se a empresa continuará prestando o serviço à Prefeitura. Não está sendo abordado 

nos procedimentos a questão exclusiva dos trabalhadores migrantes, que também estão em 

condições de irregularidades apontadas. A procuradora responsável pelo procedimento no 

MPT é a Aline Brasil. 

 Joice Kaefer, Escrivã de polícia, representante da Secretaria de Segurança Pública, 

informou que a 7ª Semana de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas ocorrerá de 26 a 30 de 

julho. Cada estado pode fazer atividades/ações que acharem conveniente em seu estado. 

Ana Amélia informou que a procuradora do MPT tem ambição de expandir o projeto para 

rodoviárias, visto que o Rio Grande do Sul faz divisa com diversos países, acarretando a 

entrada e saída de migrantes. Joice se responsabilizou pela identificação das cidades 

estratégicas e pelo envio do material para a realização da ação.  

 

 

 

INSERÇÃO LABORAL 

A diretora Daniela falou sobre a necessidade de olhar para inserção laboral de 

maneira mais justa considerando a qualificação profissional dos migrantes que residem no 

Estado do RS. 

GT TRABALHO: BANCO DE VAGAS E CURRÍCULOS 

Juliano informou que a FGTAS administra as atividades do Sine – Sistema Público 

regido por princípios da Administração Pública, mediante cadastramento de vagas, além de 

parcerias entre municípios e Ministério da Economia. Salientou a importância da inserção da 

vaga no portal “Mais Emprego”, que não possui currículos, mas cadastramentos, permitindo 

assim, o cruzamento da vaga ofertada com o perfil do candidato cadastrado no sistema. 

Henry afirma a importância do banco de currículos, explica que possui qualificação 

profissional e 4 títulos em seu país de origem, no entanto não exerce sua profissão, visto a 

inexistência de oportunidades. 

Bibiana reforça a importância do aprimoramento na divulgação de programas já 

existentes e da aproximação do Comitê ao Fgtas, acredita que a qualificação do trabalho é 

mais eficaz que a criação de um novo espaço. Sobre a revalidação dos títulos acha que deve 

ser criado fluxo de encaminhamento para identificação dos responsáveis pelo trabalho e 

após, divulgação dentro das comunidades migrantes tanto pelo site do Comirat quanto pelas 

mídias sociais da Secretaria. 

Juliano diz que seria interessante buscar parcerias com instituições da sociedade 

civil, como o Serviço Jesuíta por exemplo, para que seja feita orientação em relação ao 

cadastramento, indicando que o migrante possui curso superior não revalidado. 

  

Próxima reunião COMIRAT-RS/Agosto: 05/08/2021 às 14h. 


