
Ata GAIRF – 04.ago 

 

Início – 14h30 

Apresentações – 14h34 

Informes – 1)curso de português na Palhoça, oferecido pela Faculdade Municipal da 

Palhoça; 2)escola de samba da Lagoa fará o desfile de 2016 com temática de imigrantes 

haitianos; 3) segundo seminário do CRP sobre mecanismos de combate à tortura na 

ALESC; (14h50); 4) Arco-íris(ONG-Travessa Ratcliff) disponibilizou sextas à noite para 

eventuais necessidades de espaço físico do GAIRF; 5) Aline relata que há dois grupos de 

haitianos com a intenção de criar associações; 6) Adriana encaminhará a ata da 

audiência pública de junho (24) e foi sugerido o dia 28 de agosto (a confirmar 

oficialmente) para a primeira reunião do GT encaminhado na audiência. 7) Adriana 

relata a disponibilidade da TV Justiça para divulgar ações, âmbito nacional. 8) Breve 

relato da Tamajara do evento ‘Doing democracy around the world’ de que participou em 

julho. 

 

Pauta: 

1. Avaliação da recepção dos haitianos (SEMAS+Estado) – Rafael – 14h56; 

a. Esclarecimento sobre a atuação do NAIR/EIRENE/UFSC; descrição das 

operações de recepção já realizadas junto à SEMAS; dificuldades de 

contato e organização do poder público em geral;  

b. Adriana, Rafael, José, Fernando Damazio, Renata-SST, Marcelo(Dresch) 

irão combinar uma reunião com o gabinete da SEMAS para apresentar as 

questões discutidas nesse ponto; 

2. Comissões permanentes – comissão de cultura será experiência; a definir 

posteriormente outras comissões; Eiréne já está responsável por algumas ações 

emergenciais; fazer atualização dos contatos do grupo(José e Fernando); inclusão 

do instituto arco-íris na lista de instituições que apoiam/integram o GAIRF);  

3. Denilson propõe uma celebração/atividade/encerramento da Kay Pa Nou (– 11 

DE SETEMBRO sarau da associação de cubanos (José Martí); - Precisa de pessoas 

pra fazer. Emendado na reunião de sexta-feira.  

4. Cartilha – Corregedoria – Adriana; 



a. Implementação do CONATRAPE-SC pela Corregedoria de Justiça de SC, 

fórum sobre tráfico de pessoas junto com orgs. Não burocráticas; Criação 

de uma cartilha (cartilha de quê? De direitos constitucionais, trabalhistas, 

etc?); Pe. comenta a campanha sobre tráfico de pessoas da igreja católica;  

b. Reunião com Corregedoria (Adriana) no gabinete: 11/08; 

c. Cooperativa de Línguas – Iniciativa da qual Aline Takashima faz parte: 

espaço para ensino de línguas por imigrantes e refugiados e brasileiros. 

Estão buscando colaboradores; 

d. Kibelândia propôs espaço para ser usado por imigrantes (?) porque o  

espaço fica fechado a parte de cima. 

5. Organização Da Humo – não ajudar só os estrangeiros; ajudar também os 

nacionais;  

 

Para a próxima reunião: 

6. GAIRF no Facebook; 

7. Seminário de Migrações UDESC/MPT; 

8. Informe: III Semana Internacional da Paz  


