
Ata de reunião do GAIRF realizada dia 02 de junho de 2015, na Cúria Metropolitana 

de Florianópolis - início às 14:16 horas. Pessoas presentes: Fernando Anísio Batista 

(Ação Social Arquidiocesana), Derlei Catarina de Luca (Coletivo Memória, Verdade e 

Justiça), Thamirys Mendes Lunardi (PPGRI - UFSC), Murillo Silva de Lima (Eirenè e 

Observatório das Migrações), Claudemir da Silva (Eirenè), Adriana Maresco (CGJ - 

TJSC), Emi Rodrigues (Movimento dos Focolares), Jaqueline L. da Silva (Movimento 

dos Focolares), Ivone Maria Perassa (Secretaria de Assistência Social do Estado), 

Clarens Cherry (Kay Pa Nou), Marcio Jibrin (Clínica Intercultural), Allyne F.O. Berros 

(Clínica Intercultural), Maria das Graças L. Brightwel (Geografia - UFSC), Yara Maria 

(CRP - CDH), Karine de Souza Silva (Eirenè), Rafael de Miranda Santos (PPGD - 

UFSC), Tamajara J. L. da Silva (Pastoral do Migrante), Pe. Joaquim R. Filippics 

(Pastoral do Migrante), Camyli Alessandra da Silva (CESUSC/ Pastoral), Maria Rosita 

Peck (voluntária), Fernando Damazio dos Santos (RI-UFSC).  

Após as apresentações, foram repassados os informes. O primeiro informe (Cherry): 

Audiência Pública dia 24/06; reunião com embaixador do Haiti em Brasília e aulas de 

português e tradução de documentos pela Faculdade Municipal de Palhoça - inscrições 

de 29 a 30 de junho. Segundo informe (Graça): seminário organizado com apoio do 

Procurador Sandro Sardá com previsão para 14 e 15 de outubro. Presença de Frei Beto 

confirmada. Procurador salientou a disponibilização de mil bolsas de capacitação do 

Senai para imigrantes e refugiados. Foi sugerido às associações de imigrantes presentes 

participar do Fórum de Associações que ocorrerá no primeiro momento do seminário. 

Terceiro informe (Gabriela): andamento da construção do blog. Camyli voluntariou-se 

na tarefa de alimentação deste.  

No momento seguinte foram levantadas as pautas da reunião. Primeira (Graça) referente 

ao levantamento de dados: relatório sobre grupos focais, dificuldades no contato com 

órgão públicos, principais carências encontradas e demandas pontuais. Primeiro 

encaminhamento: finalização do relatório pelos membros responsáveis (Graça, 

Fernando, Gabriela e Murillo) para servir de base para Assembleia e visita de Cherry à 

Brasília dia 17 de junho a fim de pleitear, entre outras demandas, um consulado do Haiti 

em Florianópolis junto ao MRE. Segundo encaminhamento: Iara e Derlei prontificam-se 

em escrever carta para solicitação do consulado ao MRE. Segunda pauta (Márcio): 

relato da palestra ministra por Camila Baraldi, membro da Coordenação de Políticas 

para Migrantes da Prefeitura de São Paulo. Foi destaca a necessidade de articulação 



política a exemplo da atuação de Eduardo Suplicy na gestão do prefeito Haddad para 

criação da Coordenação. Encaminhamento: Ivone compromete-se em levar a ata desta 

reunião à Ângela Albino a fim de marcar agenda. Terceira pauta (Pe. Joaquim): Café 

com empresários que será realizado dia 18 de junho (8-10h), na Paróquia da 

Agronômica. Também, convite para confraternização dia 21 de junho, encerramento da 

semana do migrante, na Igreja do Pe Joaquim. Encaminhamento: voluntários para 

organização da sala para o Café. Aline tratará da contratação de empresa fornecedora da 

alimentação para os participantes do mesmo. Quarta pauta (Tamajara): relatório sobre a 

chegada de ônibus do Acre com imigrantes. Pontos negativos: falta de informação 

quanto ao horário de chegada dos ônibus, desconhecimento dos imigrantes sobre sua 

localização e o fato da maioria dos 28 remanescentes em Florianópolis não possuir 

nenhum contato no Brasil. Pontos positivos: pela primeira vez na atuação da Pastoral do 

Migrante o poder público municipal e estadual esteve presente, com destaque para 

atuação de Sílvia da Secretaria de Assistência Social. Quinta pauta (Cherry): 

preocupação em relação à representação da migração haitiana pela mídia. Exposição de 

fotografias na Badesc como ponto crítico destacado. Encaminhamento: convite para 

roda de conversa sobre migração haitiana na Badesc, dia 10 de junho das 14 às 17 horas.  

Término da reunião: 16:18 horas   


