
 

 

Ata GAIRF – 01.setembro.2015 – 14h20 
 
Presentes: Luciano Leite da Silva Filho - ASA; Graça Brightwell - Geografia UFSC; Nalu Mandira 
Riet - Relações Internacionais - UFSC; Thamires Mendes Luanda - PPGRI; Murillo Silva de Lima - 
PPGRI; Tamajara L. da Silva - Pastoral do Migrante; Mariá Boeira Lodetti; José Fernando Rosa 
Ribeiro - Filosofia - UFSC; Chéry Clarens - Direito CESUSC; Fernando Damazio; Lucienne Martins 
Borges - NEMPsiC - UFSC 
 
Pautas  
 

Atuação do GAIRF no GT, CDH - ALESC 
Seminário Migrações e Trabalho, do Obs. Migrações e MPT 
Relato Comissão de Integração e Diversidade Cultural  
Blog GAIRF e GAIRF no Facebook 

 
Registro do repasse da coordenação de Marcio para o Fernando Damazio. (14h20) 
Momento de apresentação. (14h21) 
 
Informes (14h22) 
 
Apresentação do relatório do GAIRF na XXIII Jornadas Jóvenes Investigadores – Asociació 
Universidades Grupo Montevideo – AUGM  
 
Sindicato – Sindaspi (Mauro Ramos, 436) — sobre direitos trabalhistas dos haitianos (com 
tradução) 
 
Debate sobre novo Projeto Lei sobre nova lei de migrações em São Paulo  
 
Possibilidade da criação de uma cooperativa - Aline Takashima envolvida com Joseph Mpala 
 
Pautas 
 
Atuação do GAIRF no Grupo de Trabalho (14h30) 
 
Conforme primeira reunião do GT, sugeriu-se que o judiciário não seja utilizado como única 
instância a que se recorra para pressionar o poder público, devendo-se antes fomentar o exercício 
da cidadania, evitando medidas que não passem pelo grande público. Graça faz um apontamento 
sobre a relação que deve haver entre o GT da ALESC e o GAIRF, dado que o poder público 
aderiu de modo massivo ao GT, e não o GAIRF. Iara pontuou que o GT da ALESC possui um 
prazo de validade, em tese, até o fim do ano corrente. Damazio argumentou que o GAIRF está 
mais próximo dos imigrantes (via pastoral), possui mais capilaridade que o GT e é um lugar de 
compartilhamento de projetos e experiências de diversos grupos que trabalham com a temática de 
refúgio e migração, enquanto o GT seria um espaço de pressão mais direta em busca da 
instituição de uma política pública permanente no Estado de SC. Outra sugestão foi pressionar os 
candidatos às eleições de 2016 em busca de uma posição acerca da temática da migração, 
conforme experiência de outras regiões brasileiras (SP e RS). Nesse último ponto, sugere-se 
atuação por meio da publicização das diretrizes defendidas pelo grupo nas formulações de 
políticas públicas sobre migração, e não se comprometer necessariamente com algum partido ou 
candidatura. Chéry sugere que o GAIRF tenha uma atuação mais enfática em busca do Centro de 
Referência em Direitos Humanos. Sobre a atuação do GAIRF no GT, define-se, então: (1) 
empoderar os imigrantes e o seu protagonismo; (2) fortalecer a entidade ‘GAIRF’; (3) articular os 
diferentes atores e projetos.  
 
Reuniões do GT: primeiras sextas-feiras do mês às 14h, na ALESC. Datas: 04 de setembro, 02 de 
outubro, 06 de novembro, 04 de dezembro.  



 

 

 
Seminário Migrações e Trabalho, do Observatório de Migrações da UDESC e Ministério 
Público do Trabalho (15h06) 
 
O seminário ocorrerá nos dias 6 e 7 de outubro, na ALESC. Thamires pediu que se lhe envie o 
contato de organizações de imigrantes (não apenas refugiados!) para que o Observatório entre em 
contato para convidá-las. Além disso, quem estiver disposto a assumir relatorias no seminário 
pode entrar em contato com ela. Por conta do seminário, a reunião de outubro do GAIRF 
acontecerá na terça-feira, dia 13 de outubro, no mesmo local e horário.  
 
Relato Comissão de Integração e Diversidade Cultural  
 
Pretende-se discutir o que se esta entendendo por integração e quais seriam as ações materiais 
que se dirigiriam nesta direção, tal como o cinedebate. Graça sugeriu que, antes da realização de 
um eventual cine-debate, a realização de uma atividade culinária no Instituto Arco-Íris a fim de 
integrar os membros do GAIRF das comunidades de imigrantes. Iara sugere a realização do 
cinedebate como um dos encerramentos anuais do GAIRF.  
 
Tamajara traz ao grupo que a situação de atendimento da Pastoral está piorando com o aumentao 
do volume, precisando urgentemente de ajuda. Graça sugere que se faça uma reunião 
emergencial para auxiliar a Tamajara com as atividades da Pastoral. Iara sugere que se recorra a 
Sindicatos, Associações para que contribuam de alguma forma com o trabalho da Pastoral antes 
que seja implementada uma política pública. Por exemplo, a comunicação no albergue, que ora 
estão lotados ou não têm pessoas que falem inglês. Encaminhamento: levar demandas mais 
emergências à reunião do GT de sexta(04/09). Alguns membros se reunirão ao meio-dia de sexta, 
antes da reunião do GT, com objetivo de organizar as demandas urgentes da Tamajara e 
apresentar na reunião do GT. Murillo enviará e-mail com uma sugestão de local.  
 
Blog GAIRF e GAIRF no Facebook - foi decidido que será criada uma página do GAIRF no 
Facebook e mantido o Blog. 
 


