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Campinas procura estruturar política de acolhimento a 
migrantes e refugiados (DDHH Já – Dia 14, Art.14) 
Por José Pedro Soares Martins 

A guerra civil que resultou em mais de 5 milhões de refugiados sírios tem sido 
acompanhada pelo mundo todo e em Campinas, no interior de São Paulo, o drama se 
materializa nos casos de famílias que chegaram à cidade. Como a família Zinou, que 
chegou ao Brasil em abril de 2014. Após as dificuldades esperadas de adaptação e o 
enfrentamento dos trâmites burocráticos, a família se instalou em Campinas e ficou 
conhecida por abrir um restaurante, com a saborosa comida síria. 

O restaurante foi batizado de Castelo, como uma homenagem ao Castelo de Aleppo, 
que seria um dos mais antigos do mundo. Aleppo é a cidade de origem da família Zinou. 
“Houve dificuldades no início, mas a cidade tem sido generosa conosco”, diz a 
médica  Ayla Zinou, filha do casal M.Suhib e Chaza. 

Estima-se em 1600 o número de imigrantes ou refugiados que chegaram a Campinas no 
fluxo pós-2010. O maior grupo, de 1200 imigrantes, é o de latinoamericanos e 
caribenhos, incluindo o mais numeroso, de 900 haitianos. Mas também há bolivianos, 
peruanos, colombianos, venezuelanos e cubanos, muitos deles atuando na cidade e 
região como integrantes do Programa Mais Médicos (muitos já voltaram a Cuba, após a 
polêmica recente com o governo brasileiro). 

A cidade de Campinas vem procurando criar uma política de acolhimento aos migrantes 
dos fluxos recentes. O mais importante serviço público estruturado para atender a essa 
nova onda migratória em Campinas é o Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e 
Apátrida. Como destaca o diretor de Cidadania da Secretaria Municipal dos Direitos da 
Pessoa Com Deficiência e Cidadania, Fabio Custódio, o Serviço de Referência trabalha 



em cinco eixos, para proporcionar amplo atendimento aos novos imigrantes e 
refugiados: Interculturalidade, Regularização de Documentação, Atenção Básica, 
Processos Formativos e Trabalho e Geração de Renda. 

O esforço de Campinas é reconhecido pela representante do Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) no Brasil, Isabel Marquez. “Campinas é uma 
cidade que procura acolher muito bem os refugiados e imigrantes”, disse a 
representante do ACNUR no Brasil. “A Cátedra na Unicamp e o apoio da Prefeitura são 
exemplos disso”, completou Isabel, no momento de lançamento oficial em Campinas, 
no final de 2018, da Cátedra “Sérgio Vieira de Mello” e do Pacto Universitário para a 
Promoção do Respeito à Diversidade, a Cultura de Paz e os Direitos Humanos. 

(14º artigo da série DDHH Já, sobre os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos no cenário brasileiro. No 14º dia do mês de janeiro de 2019, o artigo 
corresponde ao Artigo 14:  Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de 
procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado em caso 
de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos 
contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.) 

FONTE:http://agenciasn.com.br/arquivos/14781 
 
 

 
 

SP lança documentos para orientar acolhimento de 
alunos refugiados e migrantes 
 

Integrar alunos refugiados e migrantes nas escolas estaduais é uma das 
responsabilidades da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Além de culturas 
e tradições diferentes, as crianças e adolescentes de fora do país dão maior pluralidade 
à rede de ensino. 

A pasta desenvolveu documentos para nortear o atendimento desses estudantes dentro 
das unidades escolares. Lançados em 2018, os materiais contribuem para auxiliar as 
escolas desde o momento da matrícula até o acolhimento em sala de aula. 

“O ACNUR, Agência da ONU para Refugiados, reconhece a importância da produção 
destes materiais para facilitar o ingresso e adaptação de crianças e jovens refugiados ao 
contexto escolar, sendo a escola um espaço fundamental de aprendizados e 
sociabilidades para o desenvolvimento humano integral”, afirma Maria Beatriz 
Nogueira, chefe do escritório do ACNUR em São Paulo. 
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responsabilidades da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Além de culturas 
e tradições diferentes, as crianças e adolescentes de fora do país dão maior pluralidade 
à rede de ensino. 

A pasta desenvolveu documentos para nortear o atendimento desses estudantes dentro 
das unidades escolares. Lançados em 2018, os materiais contribuem para auxiliar as 
escolas desde o momento da matrícula até o acolhimento em sala de aula. 

De acordo com Uiara Araújo, diretora do Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) da 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e uma das responsáveis pela elaboração 
dos documentos, o intuito é indicar a legislação vigente e ajudar os docentes com 
materiais didáticos sobre diferentes assuntos e culturas. 

“A ideia é que todos participem, desmistifiquem e acabem com um preconceito que 
abrange a cultura do aluno de fora. É importante para entender e aprender costumes e 
tradições diferentes”, afirma Uiara. 

As publicações “Documento Orientador Estudantes Imigrantes: Matrícula e 
Certificados” e “Documento Orientador Estudantes Imigrantes: Acolhimento” são 
materiais que respondem às próprias demandas de famílias refugiadas e migrantes que 
buscavam maior integração na rede. Todas as escolas públicas de São Paulo já 
receberam o arquivo digital, que está disponível para download (link abaixo). 

O requerimento apareceu nos encontros mensais do Comitê Estadual para Refugiados, 
realizado pela Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania em parceria com 
outras pastas. Os encontros reúnem representantes do governo estadual, ONGs e 
refugiados para avaliar o que está sendo feito e pensar em projetos de melhorias. 

“Sendo migrante ou refugiado, toda criança tem direito de estudar nas escolas 
estaduais. Isso é de fundamental importância”, explica Izilda Alves, responsável pelo 
Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e coordenadora do Comitê. 

Complementarmente, a iniciativa contribui para que o governo de São Paulo consiga 
mensurar em quais regiões do estado existe maior concentração de alunos de outras 
nacionalidades. 

“O ACNUR, Agência da ONU para Refugiados, reconhece a importância da produção 
destes materiais para facilitar o ingresso e adaptação de crianças e jovens refugiados ao 
contexto escolar, sendo a escola um espaço fundamental de aprendizados e 
sociabilidades para o desenvolvimento humano integral”, afirma Maria Beatriz 
Nogueira, chefe do escritório do ACNUR em São Paulo. 

FONTE:http://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/ACOLHIMENTO_FINAL-
compressed.pdf 
 
FONTE:http://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/MATR%C3%8DCULA_FINAL-
compressed.pdf  



 
 

 

Projeto do PNUD lança relatório sobre cumprimento das 
metas da ONU no oeste do Paraná 
 
Lançado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pela Itaipu 
Binacional, o levantamento aponta conquistas em áreas como redução da pobreza e da 
violência, mas mostra lacunas em questões como igualdade de gênero, especialmente 
na representação política. 

A Itaipu Binacional e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) lançaram neste mês um relatório sobre o cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, no oeste do Paraná. Levantamento 
aponta conquistas em áreas como redução da pobreza e da violência, mas mostra 
lacunas em questões como igualdade de gênero, especialmente na representação 
política. 

Dos 54 municípios analisados, apenas dois possuem prefeitas mulheres e apenas 
quatro têm vice-prefeitas. Nas câmaras de vereadores de toda a região, as mulheres 
ocupam somente 13,3% dos cargos legislativos. Os números indicam a necessidade 
de avançar para garantir que o ODS nº 5, sobre igualdade de gênero e 
empoderamento feminino, seja alcançado em nível local. 

Sobre o ODS nº 1, erradicação da pobreza, a pesquisa revela diminuições 
sistemáticas nos índices de miséria. A taxa de pobreza, que abrange famílias com 
renda domiciliar per capita igual ou inferior a 140 reais mensais, passou de 19,9% 
em 2000 para 6,7% em 2010. O valor mais recente está próximo da média estadual 
(6,5%) e bem abaixo do índice nacional (15,2%). 

O índice de pobreza extrema — renda domiciliar per capita igual ou inferior a 70 
reais mensais — caiu de 6,4% para 2,1% no mesmo período no oeste do Paraná. 
Em 2010, a taxa de pobreza extrema no Brasil chegava a 6,6%. 

Também foi identificada uma queda no número de homicídios na porção ocidental 
do território paranaense, o que contribui com as metas do ODS 16, sobre paz, justiça 
e instituições eficazes. Na região, 534 assassinatos foram registrados em 2010, 
número que caiu para 371 em 2015. 

O documento reúne uma série de indicadores sobre o contexto local e tem a função 
de servir como ferramenta auxiliar na produção de políticas públicas e ações para 
os objetivos da ONU. Para incentivar a municipalização dos ODS, cada uma das 54 
cidades do oeste do Paraná terá, em breve, um relatório individual, produzido de 
acordo com a sua realidade. 

A coordenadora da Unidade de Desenvolvimento Humano do PNUD Brasil, 
Samantha Dotto Salve, explica que foram utilizados 67 indicadores de saúde, 



educação e vários outros temas para a elaboração do relatório. Alguns dados podem 
ser comparados com o estado do Paraná e com o Brasil. “É a maior estrutura de 
base de dados em nível municipal para medir os ODS no país”, afirma. 

A publicação faz parte do projeto “Oeste 2030: cooperação para o desenvolvimento 
sustentável”, implementado pelo PNUD em parceria com a Itaipu Binacional e os 
governos municipais. 

De acordo com o editor dos relatórios, o gerente de projetos da Unidade de 
Desenvolvimento Humano do PNUD, Gabriel Vettorazzo, o diagnóstico é um dos 
mecanismos criados para apoiar a região no cumprimento da Agenda 2030, além 
de complementar os diálogos que o programa da ONU mantém com todos os 
setores de cada uma das cidades. 

“Os ciclos de diálogos e ferramentas, como os diagnósticos elaborados, geraram 
nos municípios o estímulo necessário para alinhar suas prioridades e ações ao 
alcance das metas da Agenda”, diz o especialista. 

A iniciativa também levou ao lançamento da plataforma Oeste 2030, que 
disponibiliza para a população e para os gestores dados públicos e oficiais em um 
único local, de forma organizada e fácil, nos moldes do Atlas de Desenvolvimento 
Humano no Brasil. O banco de informações será ampliado pelo Parque Tecnológico 
Itaipu (PTI), que apoia o projeto. 

“Esse piloto de 54 municípios é muito importante para o oeste, para o Paraná e para 
o Brasil. Com isso, nós vamos poder aprofundar cada vez mais até entender quais 
são as ações e quais são os projetos que nós podemos potencializar para obter 
resultados melhores ainda”, completa o diretor de Coordenação da Itaipu Binacional, 
Newton Kaminski. 

Em 2019, o projeto Oeste 2030 entra em seu último eixo, a formação dos agentes 
locais. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/projeto-oeste-
2030-lanca-diagnostico-para-estimular-municipaliza.html 
 

 
Rede Brasil do Pacto Global busca parcerias para difundir 
metas da ONU no setor privado 
 
A Rede Brasil do Pacto Global planeja expandir o número de parcerias para difundir 
no setor privado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 
(ODS). As Federações das Indústrias dos Estados de São Paulo e Paraná — a FIESP e a 
FIEP — e a Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP) já aderiram à 
iniciativa de atuar em conjunto em 2019, a fim de engajar seus membros com a agenda 
da ONU. 
 



A Rede Brasil do Pacto Global planeja expandir o número de parcerias para difundir no 
setor privado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS). 
As Federações das Indústrias dos Estados de São Paulo e Paraná — a FIESP e a FIEP — e 
a Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP) já aderiram à iniciativa de 
atuar em conjunto em 2019, a fim de engajar seus membros com a agenda da ONU. 

A Rede Brasil e a ANUP mobilizarão faculdades que fazem parte da organização. As 
instituições de ensino, extensão e pesquisa vão envolver seus estudantes em um projeto 
comunicacional para promover os ODS. A cooperação prevê a sensibilização de até 3 
milhões de alunos por meio de uma videoaula, que vai relacionar os objetivos globais à 
questão da empregabilidade. 

Já as federações de São Paulo e Paraná vão promover workshops sobre as metas das 
Nações Unidas e sobre o Pacto Global para empresas que fazem parte das duas 
organizações. Tanto a FIESP quanto a FIEP já participaram de iniciativas baseadas 
na metodologia SDG Compass, um guia formulado pelo Pacto para ajudar companhias a 
alinhar seus negócios aos ODS. A estratégia também auxilia corporações a mensurar 
suas contribuições para essa agenda. 

A Rede Brasil busca contar com outras instituições brasileiras nessa nova frente de 
atuação. Se a sua associação ou federação quiser desenvolver uma estratégia de 
comunicação e engajamento para os seus membros, com foco na agenda global de 
sustentabilidade, entre em contato com essa aliança nacional de empresas. Acesse o 
site do Pacto em: pactoglobal.org.br. 

FONTE:https://sdgcompass.org/ 
 

 
 

Governança multinível e ações climáticas: mapeamento 
institucional do Chile 

Este relatório concentra-se em um exercício de mapeamento institucional que detalha 
uma rede de atores relevantes no contexto da estrutura de políticas públicas e dos 
compromissos em nível nacional em relação à mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas. Considera especificamente o papel dos atores nacionais e subnacionais no 
contexto das contribuições determinadas nacionalmente (NDC) do Chile, do Plano 
Nacional de Ação para Mudanças Climáticas 2017-2022 (PANCC, sigla em espanhol) e 
dos Planos Setoriais Nacionais sobre Mudanças Climáticas, em que a biodiversidade e 
os planos de infraestrutura são analisados. Identificando claramente funções, 
jurisdições e mandatos das instituições nacionais e subnacionais relacionadas às áreas 
de compromisso estabelecidas pelo NDC (mitigação, adaptação, construção e 
fortalecimento de capacidades, desenvolvimento e transferência de tecnologias),  



Este relatório servirá como uma contribuição fundamental para facilitar o diálogo entre 
os atores nacionais e subnacionais, e catalisar o trabalho em andamento entre os atores 
relevantes, como o Conselho de Ministros para a Sustentabilidade (CMS), a Equipe 
Técnica Interministerial sobre Mudança Climática (ETICC, acrônimo em espanhol), a 
Equipe Técnica de Monitoramento, Reporte e Verificação (ETMRV, sigla em espanhol), 
os Comitês Regionais de Mudanças Climáticas (CORECC), diferentes ministérios, a 
Agência Chilena de Sustentabilidade e Mudanças Climáticas, municípios, entre 
outros. Depois de identificadas as lacunas de coordenação e outros desafios relevantes, 
são feitas recomendações para identificar ações de curto prazo que possam ser 
desenvolvidas no contexto da assistência técnica que o DELLE oferece ao Chile e dentro 
do quadro de ação dos CORECCs durante o ano corrente.  

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/62964_chilemlginstitutionalmappingreport.pdf 
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OIM recebe inscrições para segunda edição de curso 
sobre migrações internacionais 

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) e a Defensoria Pública da União 
(DPU) abriram nesta quinta-feira (10) o período de inscrições para a segunda edição do 
curso de educação à distância “Uma Introdução às Migrações Internacionais”. 

A capacitação é voltada para pessoas que prestam atendimento a migrantes vulneráveis 
ou que necessitem de uma introdução sistemática ao tema da migração internacional e 
da governança das migrações no Brasil. 

A oferta inicial é de 100 vagas, que serão preenchidas por atores de sociedade civil, 
poder público e serviços universitários de assistência a migrantes ou de organizações 
congêneres. As inscrições devem ser feitas pelas organizações até 22 de janeiro. 

FONTE:https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Edital_2%C2%AA_edicao_curso_EaD_DPU.p
df  

 

 

ONU abre inscrições para bolsa de jornalistas 

 

Jornalistas em Nova York durante coletiva de imprensa na ONU. Foto: ONU 

O Fundo Dag Hammarskjöld Fund para Jornalistas da ONU abriu inscrições para 
profissionais de países em desenvolvimento para o programa de bolsas de 2018. As 
inscrições podem ser feitas até 01 (primeiro) de março de 2019. 



As bolsas são destinadas a profissionais com idade entre 25 e 35 anos que atuem em 
rádio, TV, veículo impresso ou internet e que tenham interesse em visitar Nova Iorque 
durante o início da 74ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. A bolsa é para o 
período entre setembro e novembro e incluirá custos com viagem e acomodação, assim 
como ajuda de custo diária. 

O programa de bolsas é aberto a jornalistas que nasceram em países em 
desenvolvimento da África, Ásia, América Latina e Caribe e que estejam trabalhando em 
organizações de mídia. Os(as) candidatos(as) devem demonstrar interesse e 
comprometimento com assuntos internacionais e ajudar a transmitir uma melhor 
compreensão sobre as Nações Unidas para seus leitores e audiências. É necessário ter 
autorização da organização de mídia para que o candidato passe até três meses em Nova 
Iorque. 

Para garantir o rodízio entre os países participantes, o Fundo não aceitará inscrições de 
candidatos dos países selecionados em 2017: Argentina, Índia, Quênia e Iêmen. 
Inscrições para brasileiros estão abertas neste ano. 

A cada ano são selecionados quatro jornalistas. Os profissionais agraciados têm a 
oportunidade de observar as deliberações diplomáticas internacionais nas Nações 
Unidas, fazer contatos profissionais, interagir com jornalistas de todo o mundo e ganhar 
uma perspectiva e compreensão dos assuntos de interesse global. O programa não é 
destinado a dar treinamento básico aos jornalistas: todos os participantes já são 
profissionais de mídia. 

Todos os critérios para a inscrição e documentos solicitados podem ser localizados no 
website da Fundação, em http://unjournalismfellowship.org. 

Perguntas sobre o programa, critérios de inscrição e processo de seleção devem ser 
enviados para o email fellowship2019@unjournalismfellowship.org. A ONU Brasil não é 
responsável pela seleção e, portanto, não tem como responder perguntas desse tipo. 

FONTE:http://unjournalismfellowship.org/ 

 

Fundo da ONU para democracia oferece financiamento a 
organizações da sociedade civil 

O Fundo de Democracia das Nações Unidas (UNDEF) convida organizações da sociedade 
civil a solicitar financiamento para projetos de promoção e apoio à democracia. As 
propostas podem ser enviadas online até 18 de janeiro de 2019 
em www.un.org/democracyfund. Apenas candidaturas online em inglês ou francês 
serão aceitas. 



O UNDEF oferece subsídios de até 300 mil dólares por projeto para as organizações da 
sociedade civil. O fundo apoia projetos que fortaleçam a voz da sociedade civil, 
promovam os direitos humanos e incentivem a participação de todos os grupos nos 
processos democráticos. 

A maioria dos fundos do UNDEF vai para organizações locais da sociedade civil, tanto 
nas fases de transição como em fases de consolidação da democratização. Quatro 
organizações que atuam no Brasil já foram contempladas em anos anteriores. 

Os projetos têm duração de dois anos e recaem sob uma ou mais das oito áreas do 
edital: igualdade de gênero; ativismo comunitário; Estado de Direito e direitos humanos; 
ferramentas para o conhecimento; empoderamento da juventude; mídia e liberdade de 
informação; e fortalecimento da interação da sociedade civil com o governo; e processos 
eleitorais. 

Para saber mais sobre o UNDEF, bem como todos os detalhes, 
acesse: https://www.un.org/democracyfund/ 

A ONU Brasil não pode tirar dúvidas sobre editais da ONU de outras partes do mundo. 
Para isso, há um contato disponível na página indicada acima. 

FONTE:https://www.un.org/democracyfund/sites/www.un.org.democracyfund/files/democracy_as_i
f_people_matter.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    


