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Reunião GAIRF – 30 de maio de 2017 

Presentes: Bruna Kadletz (trabalho sírios, coordenação GAIRF); Isadora 
(Nempsic); Camila (Relações Públicas); Luciano (secretário adjunto Assistência 
Social da Prefeitura); Marcelo (pesquisador independente sobre haitianos); 
henrique (estudante de arquitetura e urbanismo); Fernando (ASA);  Laura 
(estudante Italiana, intercambista, pesquisa sobre desenvolvimento do terceiro 
setor); Ana Paula (pesquisadora infância e migração); Daniele Martini 
(UNIVALE); Silvia (Design, UFSC, pesquisa sobre Alojamento); Padre Joaquim 
(Pastoral); Vagner (secretaria municipal de educação, assistente técnico 
administrativo, pedagogia UDESC); Janaina (doutorado antropologia); Sansara 
(coordenação GAIRF, jornalista e documentarista); Ana Sofia (coordenação 
GAIRF, NEMPSIC) 

 

Informes: 

1. CRAI: Fernando fez um breve relato sobre o grupo, criado em 2014 e 
demanda por atendimento direto aos imigrantes. 2015: enviado projeto 
para centro de referência e atendimento aos imigrantes. Aprovado 
pelo ministério da justiça. Abril 2016 veio o recurso para o governo do 
estado. Remodelação do projeto adequando a realidade do trabalho 
com os imigrantes. Edital de licitação, ASA foi a única entidade que 
concorreu. Contrapartida do governo: liberar a sala. Entrave gigante 
para execução. Matéria na mídia. Foi solicitada reunião com a ASA, 
sobre entrave jurídico. Edital de licitação não teria que ter sido feito. 
Serviços deveria ser um convênio. Identificado local provisório 
mobiliado onde funcionava BESC central. Requer proposta de 
mudança de edital para convenio.  Prazo de execução: 30 dias. As 
modificações efetuadas não permanecerão. Parte de acolhimento foi 
suprimida. Necessidade de adequação da equipe. Necessário refazer 
os ajustes pela secretaria com ajuda da ASA e Pastoral.   



Ana Sofia: Destratação não poderia acarretar penalização da ASA? 
Encaminhamentos: Daniela irá verificar se a destratação poderia 
acarretar penalização da ASA? ASA irá redesenhar a proposta. 
GAIRF: ajudar no processo seletivo da nova equipe. 
 

2. Yara informou que o Conselho Regional de Psicologia tem uma rotina 
de campanhas mensais que aparece em todas as mídias internas e 
mobilizar a categoria e fazer propostas. Decidiram fazer uma 
campanha sobre refugiados. Foram selecionados alguns textos da 
página do GAIRF para a campanha. 
 

3. Mensagem de professora do turismo IFSC – oferece cursos de turismo 
e hotelaria. Samira: irá encaminhar uma reunião; 

4. Ana Paula: entrou em contato com a SME – município não tem o 
critério nacionalidade no seu banco de dados. Secretário solicitou que as 
escolas levantem estas informações. Trinta dias para. 

 

5. 18 a 25 de junho – semana do imigrante no Brasil  

 

6. Padre Joaquim: festa da bandeira do Haiti e criação da Associação 
dos haitianos. 

Audiência Pública:  

Fernando: Não é o centro de referência ao imigrante que resolverá o problema. 
Políticas públicas de imigração em SC. Conhecer a nova lei e o que poderá ser 
feito no estado. Receptividade do imigrante está cada vez maior. Manter o 
formato da audiência convidando representantes da Secretaria Educação, 
Saúde, Ministério do Trabalho.  

Encaminhamentos: Yara entrar em contato com Marcel para definir data, 
programação e lista de convidados (à nível estadual). Horário noturno para 
permitir presença de imigrantes e refugiados. Necessidade de contrabalançar 
com exemplos positivos. Problematizar que nossa luta seja a questão de 
reconhecimento de direitos dos imigrantes.  Sugestão de nome para apresentar 
e discutir a nova Lei de migração (Irmã Rosita). Aproveitar sua presença para 
uma formação com a Irmã Rosita. 

GT cultura: Graça relatou que Carol necessita de apoio para tradução dos 
editais de fundo de feira. Graça irá entrar em contato com Carol e disponibilizará 
no e-mail do grupo para que seja traduzido (Marcelo e Wagner). 

Próxima reunião: 4 de julho. 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


