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CAMPANHA #EU ABRAÇO ESTA CAUSA: EU USO MÁSCARA
O cenário atual de pandemia pelo Covid 19 no Brasil requer um olhar atento para populações historicamente
vulneráveis, tanto em relação à garantia de geração de renda quanto na prevenção da doença.
Durante a Campanha #TodosContraoTráficodePessoas, em 2019, realizamos na cidade de São Paulo oficinas
de capacitação laboral para diferentes grupos: imigrantes, refugiados, pessoas transexuais, mulheres. Estes
grupos agora estão confeccionando máscaras de tecidos africanos para distribuirmos para demais populações
vulneráveis.
Desse modo, esta Campanha visa estimular a produção de mercadorias através da economia criativa; garantir
o distanciamento social com máquinas de costuras domésticas; promover a ausência de discriminação;
reforçar o trabalho decente com a transfusão do trabalho decente de populações vulneráveis para populações
vulneráveis.
A Campanha busca, assim, promover a dignidade do trabalho em meio à pandemia.
As máscaras artesanais de tecidos africanos são confeccionadas por imigrantes, refugiados e pessoas
transexuais, que buscam visibilidade na sociedade por meio da execução de trabalho decente. Essas pessoas
foram fortemente atingidas pela situação social que se impõe diante do COVID-19 e, portanto, necessitam de
uma renda para sua sobrevivência.
Já foram produzidas 2.000 máscaras e entregues na Casa Florescer, Casa 1, Comunidade de Paraisópolis,
Missão Paz, Instituição de Longa Permanência para Idosos Parada Inglesa.

CONVIDAMOS VOCÊ A ABRAÇAR ESTA CAUSA!
Sua colaboração será revertida em auxílio para a confecção de máscaras produzidas por imigrantes, refugiados e pessoas transexuais – e distribuídas em
instituições de acolhimento para grupos sociais historicamente vulneráveis,
contribuindo, assim, para diminuir a disseminação do coronavírus e as chances
de contágio.
As próximas máscaras, confeccionadas a partir de doações, serão entregues no
Centro de Acolhida Temporária (CTA - Prefeitura de São Paulo - São Mateus), na
Caritas Arquidiocesana de São Paulo, na Casa de Passagem Terra Nova, no CAMI
- Centro de Atendimento ao Migrante, IKMR (atende crianças refugiadas), dentre
outras instituições.
A máscara passa a ser um símbolo de solidariedade e de respeito ao outro,
independentemente de raça, cor, nacionalidade ou qualquer critério de
diferenciação, já que a pandemia
Para informações sobre encomendas e doações, contate:
atinge a todos, sem distinguir indivíduos.
https://forms.gle/mCZ8cWtzjFAEXWTg6
Fique em casa. Se precisar sair, use máscara!

ou envie uma mensagem de
Whatsapp ao telefone (11) 957778549

As instituições parceiras são Ministério Público do Trabalho (MPT), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Fundo de
População das Nações Unidas (UNFPA), Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e Deslocamento
Criativo. www.nepo.unicamp.br

