
COMUNICADO DE IMPRENSA 

Campanha internacional: REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA JÁ! 

Somos organizações migrantes da América Latina (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Peru)            

que, no contexto de emergência sanitária e humanitária, em razão da pandemia causada             

pelo COVID-19, demandamos aos Estados a necessidade de cumprir, com urgência, as            

previsões da Resolução 04/19, aprovada pela CIDH sobre os “Princípios Interamericanos           

sobre os direitos humanos de todas as pessoas migrantes, refugiadas, apátridas e vítimas de              

tráfico de pessoas”, emitida em dezembro de 2019. É necessário e urgente que os              

Estados-nação garantam o acesso à regularização migratória nos países que residimos, já            

que, em muitos casos, a situação irregular impede e/ou dificulta o acesso aos serviços de               

saúde, de educação, ao trabalho e/ou aos serviços de assistência social, fazendo com que as               

famílias tenham que romper com as medidas preventivas de isolamento social por força             

maior. 

A Resolução 04/19 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sob a égide de sua              

Relatoria sobre os Direitos dos Migrantes, e, considerando o disposto no artigo 41.b da              

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, estabelece em seu princípio 5º, sobre o            

incentivo à regularização migratória, que “os Estados devem incentivar a regularização da            

migração evitando, em especial, a precariedade das condições de trabalho e outras            

consequências da situação migratória irregular”.  

Pelas essas razões, decidimos transcender as fronteiras e tomar ações em conjunto, pelos             

nossos direitos. Essa SEXTA-FEIRA, 26 de JUNHO, às 14h PER, 15h BOL-CHI e 16h ARG-BRA,               

chamamos à todas e à todos para se somar ao AÇÃO GLOBAL ONLINE: 



REGULARIZAÇÃO JÁ! 

Migrar é um direito humano! 

Nenhum ser humano é ilegal! 

Exigimos quarentena com direito para todes e políticas públicas que nos 

incluam! 

#RegularizaçãoJá #RegularizaçãoMigratóriaJá #NenhumSerHumanoÉIlegal 

 
Assine o abaixo-assinado pela #RegularizaçãoMigratóriaJá: 
https://www.change.org/p/lideran%C3%A7as-de-partidos-regulariza%C3%A7%C3%A3oj%C
3%A1-para-migrantes-aprova%C3%A7%C3%A3o-urgente-do-pl-2699-2020 
 
 
 
Organizam: 
Argentina: Bloque de Trabajadores Migrantes | Ni Una Migrante Menos | Campaña Migrar 
No Es Delito | Consejería Migrante Nuevo Perú en Nuevo Perú Buenos Aires | Bolivia: Ni 
Una Migrante Menos | Brasil: Equipe de Base Warmis - Convergência das Culturas | Projeto 
Canicas | Presença da América Latina - PAL | CEMIR | Coletivo Sí, yo puedo! | Magdas 
Migram | Coletivo Diásporas Africanas | CONIC | Comunidade cubana no Brasil | Rede 
MILBI | CDHIC | Coletivo Cio da Terra | ProMigra | Fórum Internacional Fontié ki Kwaze - 
Fronteiras Cruzadas | Chile: Coordinadora Nacional de Inmigrantes | Integración Migrante 
Antofagasta | Colectividad de Colombianos Residentes en Antofagasta | Organización de 
Colombianos Refugiados en Chile (OCORCH) | Raíces de Resistencia | Fundación Huellas | 
Féminas Latinas | Quilicura a color | SINDUCAP | Secretaría de Mujeres Inmigrantes | 
Colectivo Amauta | Agrupación Intercultural Miranda | Invisibles por la Paz | 
 
Apoiam:  
Equipe de Base ConCulturas Portugal | Rede Sem Fronteiras Portugal | Red sin Fronteras- 
América Latina 
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