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Museu da Imigração recebe lançamento do Relatório da Comissão da Verdade da Colômbia  

Além da apresentação do documento, evento contará com programação tipicamente colombiana 

 

O Museu da Imigração (MI) receberá o lançamento do Informe Final da Comissão da Verdade da Colômbia 

em 7 de agosto (domingo), a partir das 10h30. A apresentação integra o evento Tecendo Diálogos que 

Abram Caminhos, organizado pelos coletivos Roda a Palavra Paz e Colmepaz Brasil, e conta com o apoio do 

Consulado da Colômbia em São Paulo. 

 

Dentro de um contexto que envolve 58 anos de conflitos armados, a Colômbia acumula cerca de 260 mil 

vítimas desse cenário violento de disputas por território. Tendo em vista o fato de o país latino-americano 

estar entre as cinco nacionalidades que mais imigraram para o Brasil nos últimos dez anos, Ana Laura 

Acosta Orjuela, Consulesa-Geral da Colômbia em São Paulo, explica que “muitos migrantes e refugiados na 

América Latina se deslocaram devido a conflitos e guerras, por isso é importante compartilhar nossa 

história: para que os aspectos indesejáveis da mesma não se repitam. Hoje queremos compartilhar com 

nossos irmãos e irmãs latino-americanos no Brasil o Relatório Final desta Comissão e as lições aprendidas”.  

 

Para Orjuela, ainda, esse relatório reitera ao mundo que, como sociedade, a Colômbia segue 

comprometida com a paz e está disposta a abrir as portas para novas negociações com outros grupos 

armados. Como sociedade, o país permanece unido e envolvido nessa nobre causa pela paz. 

 

A abertura será no auditório do MI, onde, das 10h30 às 12h30, haverá falas de pessoas ligadas à imigração 

e à divulgação da cultura colombiana. Compõem a lista de palestrantes nomes como o de Leonor Solano, 

exilada da Colômbia, mãe e professora da língua espanhola, que, atualmente, trabalha com arteterapia. 

Também está prevista a palestra de Héctor Mondragón, que foi assessor das organizações indígenas e 

camponesas da Colômbia e ganhador do Prêmio Oak de Direitos Humanos 2000 do Colby College. 

 

Ademais, a sessão contará com a participação de Ángela Facundo, mulher migrante, antropóloga e 

professora da UFRN, que se dedica a pensar os deslocamentos e os processos de refúgio e exílio. As 

conversas serão mediadas pelas colombianas Daniela Solano, atriz e produtora cultural, e Catalina 

Zambrano, Mestre e Doutora em Sociologia pela USP. 

 

Contribuindo para a imersão do público no assunto, o Museu realizará, inclusive, atividades temáticas na 

área externa. No jardim, haverá apresentações de danças e músicas tradicionais da Colômbia com a 

presença do grupo Cambamberos e do artista C'ayu Hernández. Além das performances, expositores de 

artesanato e uma barraca de comida típica, servida pelo restaurante Macondo, estarão disponíveis para 

que os visitantes possam prestigiar pratos e produtos legítimos desse país. As festividades poderão ser 

apreciadas no decorrer do dia. 

 

A ação tem o propósito de estimular a difusão e a integração cultural, da mesma maneira que proporciona 

uma imersão temática ao tornar acessível o conhecimento a respeito dos deslocamentos forçados. Desse 

modo, torna-se uma continuidade ao trabalho realizado pelo MI ao longo dos anos, qual seja: buscar a 

aproximação entre países por meio da temática das migrações históricas e contemporâneas, bem como 

aclarar assuntos relacionados ao refúgio e prover reflexões sobre os direitos humanos. 
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Serviço 

Lançamento do Relatório da Comissão da Verdade da Colômbia 

Data: 7 de agosto 
Horário: 10h30 
Local: Museu da Imigração 
 
Museu da Imigração 
Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca – São Paulo/SP 
CEP: 03164-300 
Tel.: (11) 2692-1866 
Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 
17h) 
R$ 10 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos | Grátis aos sábados 
Acessibilidade no local | Bicicletário na calçada da instituição | Não possui estacionamento | Próximo à 
estação Bresser-Mooca 
www.museudaimigracao.org.br  
 
 
Informações Imprensa 
Museu da Imigração 
Assessoria de Comunicação 
Beatriz Milanez | b.milanez@museudaimigracao.org.br | (14) 98163-0856 
Thâmara Malfatti | thamara@museudaimigracao.org.br 
Caroline Nóbrega | comunicacao@museudaimigracao.org.br  
 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo  
Assessoria de Imprensa   
(11) 3339-8116 / (11) 3339-8162  
(11) 98849-5303 (plantão)  
imprensaculturasp@sp.gov.br  
Acompanhe a Cultura: Site | Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube 
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