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Ata de reunião do GAIRF realizada em 04 de julho de 2017 
Local: Cúria Metropolitana de Florianópolis 
Início:14h 
Pessoas presentes na reunião: Ana Sofia Guerra, Sansara Buriti, Marina Radin, 
Tamajara Silva, Fernando Anísio Batista, Padre Joaquim, Padre Sergio Geremia, 
Natalia Benatti, Jessica Angioletti, Amábili Fraga, Carolina Araújo Michielins, Ana 
Paula Chaves, Carla Padilha, Ana Carolina Cassiano, Yasmin Calmet, Matheus Zilli 
Rodrigues, Aline Leite Andrade, Laura Cardoni Ruffier, Marcio Jibrin, Isadora 
Conversano de Azevedo, Bruna Kadletz, Eduardo Cavalcanti, Clefaude Estimable, 
Karine de Souza Silva, Allyne Barros, Janaina Santos, Marcelo Camargo, Yara 
Hornke.  
  
Após as apresentações, foram repassados os informes:  
 
1. Mostra de Cinema Refugiados.Doc  
 
Sansara Buriti e Ana Sofia Guerra, integrantes da coord. GAIRF, relataram como 
foi a mostra organizada pelo grupo. O evento em homenagem ao Dia Mundial do 
Refugiado contou com a exibição de cinco documentários brasileiros e um 
documentário canadense sobre a situação de pessoas refugiadas dentro e fora do 
Brasil. Realizada no cinema do CIC, nos dias 26 e 27 de junho, a mostra atraiu 
bastante público, lotando o cinema nos dois dias de atividades. Na segunda noite, 
foram exibidos filmes que fazem parte da mostra Olhares Sobre o Refúgio, 
organizada pela ACNUR. Após a exibição dos documentários, foi realizada uma 
roda de conversa entre coordenadoras do GAIRF e o público, com o objetivo de 
contextualizar a situação da migração e refúgio na região da Grande 
Florianópolis, além de abordar a importância da construção de uma cultura de 
paz e respeito à diversidade. 
 
2. Reunião no Ministério Público Federal 
 
No dia 3 de julho, integrantes da coordenação do GAIRF (Tamajara Silva, Ana 
Sofia Guerra e Sansara Buriti) e Fernando Anísio Batista (ASA – Ação Social 
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Arquidiocesana) reuniram-se com o procurador Daniel Ricken na sede do MPF. O 
objetivo do encontro foi apresentar a nova coordenadoria do grupo, dando 
continuidade ao diálogo estabelecido pela coordenação anterior, e atualizar o 
procurador sobre a atual situação do CRAI, que deve ser aberto no mês de julho.  
 
 
3. Agenda do segundo semestre 
 
As reuniões mensais do próximo semestre ocorrerão nas seguintes datas:  
08 de agosto, 05 de setembro, 03 de outubro, 07 de novembro e 05 de dezembro.  
 
Pautas:  
 
Abertura do CRAI 

 
Fernando Anísio Batista, representante da ASA,  fez um breve relato da jornada 
para a criação do Centro de Referência e Acolhimento dos Imigrantes e 
Refugiados de Santa Catarina (CRAI), iniciada em 2014. Fernando destacou 
alguns avanços na implementação do local, que já tem sede definida e deve ser 
mobiliado nos próximos dias: Edifício Hércules, na rua Tenente Silveira, esquina 
com Jerônimo Coelho. Fernando explicou que a ASA já entregou toda a 
documentação necessária para que seja liberado o termo de convênio com a Ação 
Social Arquidiocesana, e que aguarda liberação do governo federal para a 
execução do convênio via Siconv.  
Disse ainda que, devido ao atraso na abertura do CRAI, a equipe que já havia sido 
formada para atuar em 2016 já não está disponível, sendo necessário organizar 
uma nova equipe de profissionais.  
 
 Edital de seleção de equipe 
 
Ana Sofia Guerra ressaltou a importância da nova equipe ser composta por 
profissionais capacitados e com experiência no atendimento de imigrantes e 
refugiados. Da necessidade de considerar que o cargo de advogado irá exigir do 
profissional a habilidade de atuar como um agente de proteção, e que o cargo de 
coordenador do CRAI exigirá do profissional uma forte capacidade de articulação 
política para que seja garantida a continuidade do centro após os dois anos 
previstos no convênio atual. Destacou ainda a importância do edital de 
contratação de equipe do CRAI ser divulgado em outros estados do país, pois 
candidatos qualificados em outras regiões podem se interessar pelas vagas 
oferecidas. 
 
De acordo com Fernando Anísio Batista, é possível que o CRAI seja aberto a 
partir da segunda quinzena de julho. Foi acordado na reunião que, por conta da 
urgência da situação, deve ser feito um edital simplificado, sendo de 
responsabilidade da comissão de seleção a elaboração dos requisitos. A 
divulgação do edital deverá começar na sexta-feira, 7, e entre os materiais 
solicitados para os candidatos estão o envio de uma carta de motivação e 
currículo. 



 
Integrantes do GAIRF farão parte da comissão. Se disponibilizaram para esta 
função a professora Karine, que já atua na seleção de estagiários da Pastoral do 
Migrante, a psicóloga Allyne Barrros, do NEMPsiC, e integrante da coordenação 
do GAIRF Bruna Kadletz.  
 
Marcio Jibrin sugere que o horário de atendimento do CRAI leve em consideração 
a demanda de atendimento já observada na Pastoral do Migrante, sendo 
fundamental o funcionamento do local tanto pela parte da manhã quanto à tarde. 
Fernando da ASA diz que a instituição tem autonomia para definir o horário de 
funcionamento do CRAI. Tamajara adverte que é necessário destinar um dia da 
semana especificamente para deliberações internas e avaliações do trabalho 
desenvolvido no centro de referência.  
 
Fernando Anísio Batista, que fará parte da comissão de seleção da equipe como 
representante da ASA, sugere que Padre Joaquim também faça parte da 
comissão. Ficou acertado que os interessados nas vagas devem enviar a 
candidatura para o e-mail da ASA.  O prazo de  inscrições ficou definido para o 
período de 7 a 16 de julho. Entrevistas com os pré-selecionados devem ocorrer 
entre os dias 19,20 e 21 de julho.  
 
 
Reunião no IFSC 

 
 Bruna Kadletz relatou que na  reunião entre coordenadoras do GAIRF e duas 
representantes do IFSC, realizada na Pastoral do Migrante, no dia 23 de junho, foi 
apresentada pelas professoras do instituto a ideia de fazer uma parceria entre 
GAIRF e IFSC para o oferecimento de cursos de capacitação para imigrantes e 
refugiados. Cursos de rápida duração, como o de camareira e de manipulação de 
alimentos, podem vir a ser realizados no segundo semestre de 2017. Para cursos 
de maior duração, como Design de Moda, Hotelaria e Gastronomia, seria 
necessário programar o oferecimento para 2018. O GAIRF aguarda retorno das 
representantes do IFSC para dar continuidade elaboração e realização desta 
parceria.  
 
 IGEOF 
 
Luiz Carlos Padilha, diretor geral do IGEOF( Instituto de Geração de 
Oportunidades de Florianópolis), esteve presente na reunião do GAIRF para 
sinalizar o interesse do instituto em realizar atividades com a população 
migrante e refugiada. De acordo com ele, o IGEOF e outras instituições locais 
pretendem realizar um workshop sobre as leis brasileiras, com o objetivo de 
informar como imigrantes que atuam na venda de produtos podem se 
regularizar. Também é de interesse do IGEOF realizar uma feira de artesanato 
com trabalhos produzidos por brasileiros e imigrantes.  
Luiz informou que está previsto para setembro um edital para credenciar 
vendedores ambulantes no município. Não haverá uma parcela de vagas 
destinada aos imigrantes e refugiados, mas aqueles que estiverem com 



documentação em dia poderão participar. Como diretor do IGEOF, Luiz se 
colocou à disposição para intermediar uma reunião entre GAIRF e empresários 
locais para discutir a criação de oportunidades de trabalho para a população 
migrante. 
 
 Feira Gastronômica 
 
Para facilitar o entendimento do edital da Feira Gastronômica dos Imigrantes, a 
idealizadora do projeto, Carolina Becker, solicitou ao GAIRF apoio na tradução do 
edital para quatro idiomas: inglês, francês, espanhol e árabe. Natalia Benatti, 
Clefaude Estimable e Marcelo Camargo, que estavam presentes na reunião, se 
voluntariaram para fazer a tradução para: creole haitiano (Marcelo), francês 
(Natalia) e espanhol (Clefaude).  Os imigrantes interessados em participar da 
feira poderão contar com o auxilio de funcionários do CRAI ou Pastoral do 
Migrante para o preenchimento da ficha de inscrição do edital.  
A próxima feira gastronômica ainda não tem data definida.  
 
  
 Audiência Pública  
 
Prevista para o mês de agosto, a audiência pública do  Grupo de Trabalho 
Imigrante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado 
de Santa Catarina deve abordar a nova Lei de Migração e suas implicações e a 
abertura do CRAI. Também foi sugerido convidar representantes do CRAI de São 
Paulo para compartilharem suas experiências e papel que desempenharam para 
a criação da Lei de Política Municipal para a População Imigrante.  
 

 
 
Encerramento da reunião às 16h. 
Próxima reunião será realizada em 08 de agosto de 2017 


