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ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE APOIO A IMIGRANTES E 
REFUGIADOS EM FLORIANÓPOLIS E REGIÃO (GAIRF), DO ANO DE 2017. 
 

No dia 11 (onze) de abril de 2017 (dois mil e dezessete), às 14h (quatorze horas), na                 
Arquidiocese de Florianópolis, Rua Esteves Júnior, nº 447, Centro, Florianópolis/SC,          
realizou-se a 1a Reunião Ordinária do GAIRF do ano de 2017. Estavam presentes:             
Fernando Damazio dos Santos; Joaquim R. Filippin; Roberto Wohlke; Nadiny          
Cardoso; Anderson Eliseu Porto da Silva; Adriele Eloá; Betânia de Jesus R.            
Santana; Ana Paula Silva; Henrique Schurhaus; Inêz Pereira de Fáveri; Hurildey           
Agostinho; Samira Moratti Frazão; Lucienne Martins Borges; Mariá Boeira Lodetti;          
Sansara Buriti; Yara Maria Faria; Bruna Kadletz; Isadora C. de Azevedo; Tamajara            
da Silva; Ana Sofia Guerra; Eduardo G. de Castro; Rogério G. de Castro; Maria das               
Graças S. L. Brightwell; Victorino Elima. Abertura: Fernando Damazio dos Santos           
iniciou a reunião dando boas-vindas aos novos participantes e visitantes e solicitou a            
leitura da pauta com o seguinte teor: 1) CRAI; 2) Oficinas de criatividade; 3)              
Mudança na estrutura do GAIRF; 4) Alteração de periodicidade das reuniões; 5)            
Transição da coordenação e secretaria. Antes de serem tratados os assuntos da            
pauta foram passados alguns informes. Informes: 1) Fernando justificou a          
realização da primeira reunião do ano em abril, em virtude de outras demandas             
relacionadas à instalação do CRAI e às reuniões realizadas, até então, no GTI da              
ALESC. Tal ponto gerou pautas para discussão e encaminhamento; 2) Professora           
Lucienne Martins Borges apresentou três informes. O primeiro de que uma empresa            
está disposta a oferecer vagas de emprego para migrantes da região. O segundo de              
que será necessário adiar o seminário do GAIRF, que seria realizado em maio, visto              
que apenas o NEMPsiC estava liderando as ações. E o terceiro de que a Clínica               
Intercultural está com inscrições abertas para novos pacientes migrantes        
interessados. Ela pediu apoio na divulgação e que inicialmente seja possível sondar            
se os novos pacientes terão condições de participar dos atendimentos, uma vez que             
houve relatos anteriores de migrantes que não possuíam condições de se deslocar            
até a UFSC; 3) Bruna Kadletz convidou Eduardo G. de Castro, da SEMATEC, com a              
ideia de propor cursos profissionalizantes para migrantes. A ideia seria providenciar           
um projeto, com o apoio de Rogério G. de Castro, para buscar subsídios nas esferas               
municipal, estadual e/ou federal para financiamento dos cursos, de modo que sejam            
ofertados sem custo aos migrantes. Para tanto, seria necessário realizar um           
mapeamento com os migrantes sobre suas necessidades e interesses de cursos           
profissionalizantes; 4) Bruna também sugeriu a ideia de ser realizada uma mostra            
cultural temática com grupos migrantes locais. Inicialmente com a comunidade síria,          
momento em que poderiam ser apresentados outras iniciativas culturais, além da           
gastronômica, para a inserção e integração dos migrantes na comunidade local.          
Também seria necessário a subvenção financeira via projeto, cuja ajuda para sua          
elaboração será feita pelo Rogério. Tal ponto foi incluído como pauta para            
encaminhamento; 5) Por fim, Bruna também informou que uma professora, do curso            
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de Odontologia da UFSC, estaria interessada em fornecer tratamento odontológico          
para a população migrante. Porém, seria necessário disponibilizar um local,          
preferencialmente de fácil acesso para os migrantes. No que a Tamajara da Silva             
sugeriu que fosse em uma paróquia. Bruna então ficou de convidar a professora             
para participar da próxima reunião. A seguir foram debatidos os assuntos da Pauta:             
1) CRAI: Pe. Joaquim Filippin e Tamajara explicaram a situação do processo de             
instalação do CRAI e da ação civil pública protocolada pelo Ministério Público,            
cobrando explicações do Estado a respeito da demora na implementação do CRAI.            
O prof. Roberto Wohlke, da UNIVALI, sugeriu que fosse criado no GAIRF um GT              
para discussões jurídicas, a fim de avaliar como anda o processo e quais medidas              
poderiam ser tomadas para buscar informações/justificativa, por parte do Estado,          
para acelerar a implementação do Centro, visto que o dinheiro repassado pelo            
Governo Federal tende a ser devolvido em janeiro de 2018, quando se encerra o              
prazo de dois anos para uso do montante. Na sequência, foi sugerida a ideia de              
articular uma audiência pública, a fim de convidar representantes do grupo, da            
sociedade civil, Ministério da Justiça e ONU (se possível), para discutir sobre o CRAI              
e as necessidades e realidade da população migrante em Florianópolis e Região.            
Foi sugerido que a demanda deverá ser levada para conhecimento dos participantes            
do GTI da ALESC; 2) Oficinas de criatividade: Maria das Graças Brightwell explicou             
a ideia de promover, entre os participantes do GAIRF, uma oficina de criatividade            
com representantes de vários grupos migrantes presentes na Grande Florianópolis e           
participantes do GAIRF, identificando possíveis projetos/iniciativas que o GAIRF         
pode mediar ou auxiliar, direta ou indiretamente. Por exemplo: palestras em escolas           
para sensibilizar alunos (crianças, adolescentes e seus responsáveis); inclusão de          
atividades culturais variadas na Feira Gastronômica dos Imigrantes (artesanato,         
música, etc.); ações do NEMPsiC; etc. A ideia é promover tais iniciativas e demais             
projetos com os migrantes. As oficinas também irão ajudar o GAIRF a atrair           
participantes e reter, sejam novos ou recorrentes, a fim de evitar o esvaziamento do              
grupo ao longo do ano. Além disso, também servirão para reaproximar           
representantes de entidades e instituições que participavam do GAIRF desde sua           
criação ou que ainda não participam. Também foi sugerido parcerias com tais            
entidades, de modo que as ações desenhadas durante as reuniões do GAIRF - ou              
ideias que forem surgindo nesse contexto - possam ser executadas em parceria com             
os integrantes do GAIRF e demais entidades. As oficinas serão baseadas em alguns             
pontos, de acordo com Graça: - Como construir agendas comuns com demais            
entidades e associações que realizam ações em prol dos migrantes? - Como            
executar projetos em parceria com essas entidades? - Quais áreas temáticas           
poderiam ser desenhadas, para promover um plano de ação organizado?; Bruna           
sugeriu que uma das frentes temáticas de atuação das oficinas poderia ser a mostra            
cultural com diferentes grupos migratórios (árabe, africanos e sulamericanos); Foi          
decidido que os eixos temáticos para a realização das oficinas, com a participação             
dos integrantes, seriam inicialmente cinco, a saber: 1) Audiência Pública / GT sobre             
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ações jurídicas: composto pelo Prof. Roberto, Nadiny Cardoso e demais          
participantes com formação em direito, advogados ou interessados na temática; 2)           
Mostra Cultural: com a participação da Bruna, Rogério e Yara Maria Faria, além dos              
demais que tiverem interesse em participar; 3) Ações de Educação: Bruna e Ana             
Paula Silva, que possui experiência no tema com crianças bolivianas em SP; 4)             
Ações para inserção laboral: esta frente ficou vaga, porém Hurildey Agostinho, do            
curso de Hotelaria e Turismo do IFSC, sugeriu que poderia pensar em ações, em              
conjunto com Eduardo da SEMATEC, para viabilizar propostas para inserção dos           
migrantes no mercado de trabalho, sobretudo relacionado à ideia dos cursos           
profissionalizantes e da aproximação com o IFSC, via implementação de curso de            
português, como já vem sendo feito em outros IFSCs no estado. Hurildey sugeriu,             
ainda, que os dois eixos - educação e inserção laboral - pudessem se tornar um só;                
5) Saúde: formado por Mariá Boeira Lodetti e Professora Lucienne Martins Borges,            
além de demais integrantes do NEMPsiC; Os Pontos 3 e 4 da Pauta foram tratados               
de forma conjunta: 3) Mudança na estrutura do GAIRF e 4) Alteração de             
periodicidade das reuniões: Tamajara lembrou da necessidade de retomarmos as          
reuniões para periodicidade mensal, a fim de reaproximar os participantes, novos e            
recorrentes, além de fortalecer as ações do grupo. O que foi aceito por todos. Foi               
sugerido que seja realizada sempre na primeira terça-feira de cada mês, a fim de              
evitar a realização na mesma semana da reunião do GTI, que ocorre às             
sextas-feiras da segunda semana de cada mês. Dessa forma, acredita-se que será            
possível desenvolver as atividades em conjunto, possibilitando a participação dos          
integrantes de ambos os grupos nas reuniões; 5) Transição da coordenação e            
secretaria: Fernando informou que, por questões pessoais, está saindo da          
coordenação do GAIRF. Desde 2015, Fernando vem se dedicando ao grupo,           
período no qual abdicou de outras possibilidades educacionais e de trabalho em            
função do GAIRF. Neste momento, porém, relata que precisa se voltar para sua             
formação educacional e profissional, necessidade que vem de encontro com a saída            
da coordenação. Com base nesta experiência, sugeriu que a coordenação do grupo            
seja feita de forma compartilhada, permanecendo uma pessoa central para          
representar o grupo. Graça aceitou assumir a coordenação, em conjunto com os            
demais coordenadores das frentes temáticas que irão trabalhar, individualmente em          
grupos menores e em conjunto com o grupo maior, nas oficinas de criatividade,            
dentro e fora do GAIRF, nos momentos oportunos que os participantes           
considerarem; Na secretaria, assumem temporariamente Samira Moratti Frazão e         
Mariá, na redação das pautas e atas, contato com o grupo maior via grupo do               
GAIRF no Google Groups, e consulta ao e-mail do GAIRF para encaminhamento de             
demandas que surgirem por lá, até que surja algum voluntário para dar            
encaminhamento às ações da secretaria do GAIRF. Samira continua na          
comunicação do GAIRF, alimentando o blog e página do grupo no Facebook, e             
respondendo demandas que surgirem através desses canais. Em outro momento,          
Sansara Buriti havia se disponibilizado em ajudar a comunicação, sobretudo com a            
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produção de vídeos com migrantes, para construir uma memória de ações do GAIRF             
e visibilizar os grupos migratórios existentes. A intenção é disponibilizar o material            
no blog do GAIRF futuramente. A próxima reunião do GAIRF ficou agendada para o              
dia 02 (dois) de maio de 2017, às 14h, no mesmo local desta reunião. Já ficaram                
antecipados dois pontos de Pauta: 1) Execução das oficinas de criatividade, com            
base nos eixos temáticos sugeridos e nas pessoas que se dispuseram a ajudar; 2)              
Oficialização da transição da Coordenação. Nada mais havendo a tratar o Fernando            
agradeceu a presença de todas e todos e deu por encerrada a Reunião. A ata foi                
lavrada pelas secretárias nesta Reunião, Samira, Mariá e Ana Sofia Guerra.           
Florianópolis, 11 de abril de 2017. 
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