Palácio das Araucárias – 29 de junho de 2021.

NOTA DE REPÚDIO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DOS
REFUGIADOS, MIGRANTES E APÁTRIDAS DO PARANÁ (CERMA/PR) À FALA
DO GOVERNADOR DO ESTADO CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR

No dia 21 de junho de 2021, o Governador do Estado do Paraná, Carlos Massa
Ratinho Júnior, publicou o edital para a primeira fase das obras de revitalização da
orla de Matinhos/PR e na celebração do lançamento, realizou comparação
depreciativa, afirmando que “Não aguentava mais ver Santa Catarina virar Miami
e o Paraná o Haiti".
O Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná
- CERMA/PR, é um órgão colegiado de caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador,
cuja função é acompanhar a implementação e fiscalização das políticas públicas
voltadas aos direitos dos refugiados e migrantes, em todas as esferas da
Administração Pública do Estado do Paraná, visando à garantia da promoção e
proteção dos direitos dessa população, conforme a Lei nº 18.465/2015.
Desta forma, como um Conselho que atua em prol dos direitos e defesa dos
migrantes, refugiados e apátridas, entendemos a fala do Sr. Governador como uma
desqualificação da população haitiana que aqui reconstroem suas vidas; migrantes
potentes, dotados de biografias ricas, e que colaboram diariamente na construção de
um país multicultural.
É inaceitável essa fala do representante maior do poder público, pois ressalta
desconhecimento acerca das migrações, abre margem para prática de xenofobia
expõe e desprotege essa população vulnerável, consolida o preconceito no
imaginário social, e avilta a dignidade humana daqueles que buscam aqui um
recomeço ao mesmo tempo em que choram o acúmulo de perdas.
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Estamos vivendo um ano difícil não só com a pandemia, mas também com o
tratamento desumano que diversas populações têm recebido das autoridades
brasileiras. Os migrantes haitianos fazem parte do país que queremos construir e
integrar. Seguimos trabalhando diariamente na construção de espaços e diálogos
em que migrantes e refugiados se sintam seguros e valorizados, multiplicando ações
que se revertam em crescimento à todos.
Acreditamos que há muitos símbolos contidos na fala do Sr. Governador, e a partir
dela, o CERMA/PR se coloca à disposição para que juntos possamos fortalecer o
diálogo e a construção de boas práticas de políticas públicas voltadas à população
migrante, refugiada e apátrida no Estado do Paraná.

Seguimos juntos na luta por mais hospitalidade, direitos e proteções.

Cordialmente,

Márcia Ponce
Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas.
CERMA/PR
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