
ATA REUNIÃO GAIRF – 14/06/2016 

LOCAL: SENADINHO – ASA  

PRESENTES: Ana Sofia Guerra, Carolina Becker Peçanha, Fernando Anísio Batista, 

Fernando Damazio, Geraldo Buogo, Pe. Joaquim Filippin,Janaína Santos de Macedo, 

Julia de Souza Lopes, Karina Gonçalves Euzebio, Prof. Lucienne Martins Borges, 

Mariá Boeira Lodetti, Marcio Jibrin, Mariana Martins Almeida, Mirella Lenoir Improta, 

Myoren Mujica, Sansara Buriti, Thamirys Lunardi, Vanessa Almeida Barossi 

 

 Informes: 

1. Marcio, Mariá e Thamirys: evento promovido pelo CSEM – Centro 

Scalabriano de Estudos Migratórios 

 Interdisciplinar 

 Networking com pessoas de áreas afins (migrações) 

 Elevado nível de discussão do evento (Marcio) 

 José Serra – discurso de posse – fronteiras 

 Mariá: semana do GAIRF (seminário deu varias idéias) para 

fortalecer nossa rede 

 Sugestão de organização de uma postagem com mais 

informações sobre o evento  

2. Divulgação do GAIRF em apresentação de trabalho em evento 

científico em Buenos Aires (Yara) 

3. Curso Avançado de Direitos Humanos (CADH) 

 Bolsa de Estudos para o GAIRF participar do CADH (organizado 

pelo IDDH – Joinville)  

 Fernando representou o GAIRF, e a pauta do curso era 

principalmente o SISTEMA INTERAMERICANO 

DIREITOS HUMANOS (OEA) e o SISTEMA 

UNIVERSAL DIREITOS HUMANOS (ONU) 

 Revisão periódica universal – 22/09 

o Escrever sobre situação de imigração no Brasil e 

Santa Catarina 

o Atenção às datas de vindas dos relatores (convite 

para participação e conhecer dinâmica brasileira – 

discurso x prática) 

4. Corte Interamericana de Direitos Humanos: 

 Levantamento de caso com objetivo de pleitear mudança (Litígio 

Estratégico, exemplo Maria da Penha) 

 Exemplos que foram discutidos: 

 Crime de xenofobia 

o Caso Fetiere Sterlin (Navegantes/SC) 

 Crianças desassistidas 

 Visto familiar 



 Estatuto do Estrangeiro 

o Necessidade de casar ou ter filhos 

o Retrógrado 

5. Semana do Migrante – Mostra Cultural e Integração Imigrantes e 

Refugiados 

 22/06 – CIC 

 Karina: em relação à reserva dos espaços do CIC, houve 

demonstração de sensibilidade e apoio na realização de 

outros possíveis eventos do GAIRF (o contato da 

responsável Soraia foi compartilhado com o Marcio) 

 Programação: 

o 17:30/19h – Curta Metragem – Sansara 

o 19h – Coffee Break 

o 19:30 – abertura oficial  

o Após abertura oficial será dado início a atividades 

diversas, como apresentações musicais, exibição 

de um vídeo do ACNUR, recitação de 

poema/oração 

 Carolina sugeriu uma possível parceria futura com o GAIRF para 

uma exibição do projeto Cine Pracinha (que ocorre na Lagoa da 

Conceição), em outro evento 

 Geraldo, apresentado pela Karina, assume sua posição dentro da 

SST e frente ao GAIRF, e ficou acordado que deverá nos 

posicionar sobre a possibilidade de um ônibus para levar o 

pessoal até o CIC 

 Destaca-se a expectativa de que se ocorra, no evento, o 

lançamento do Edital para o CRAI 

 Pauta: 

1. Proposta de Evento no fim do ano – GAIRF 

 Prof. Lucienne sugere que o evento ocorra em ABRIL/2017 

 Pontos positivos a favor da data sugerida: 

o Presença Renata  

o Segundo semestre é conturbado 

o Garantir um evento/seminário bem articulado 

o Editais CNPQ e FAPESC  

o Tempo hábil para convidados se organizarem 

quanto ao convite 

 Comissão para o Evento (posteriormente será enviado um 

email para reafirmar as participações e verificar novos 

voluntários): 

o Prof. Lucienne, Mariá, Ana, Thamirys, Janaína, 

Marcio, Sansara, Carolina, Vanessa, Mariana 

2. Atualização Relatório GAIRF sobre situação dos imigrantes 



 Decide-se que será anual 

 Necessário auxiliar da Tamajara para computar dados 

 Vanessa propõe obtermos os dados da Polícia Federal via 

DPU  

 Comissão (posteriormente será enviado um email para 

reafirmar as participações e verificar novos voluntários): 

o Janaína, Thamirys, Marcio 

o Necessário organizar reunião para semana que 

vem 

3. Relato atividade ‘Caras de Palco’ 

 Thamirys: 

 Baixo comparecimento de público 

 Reflexão atividades culturais - para quem são as 

atividades? O GAIRF é a melhor instituição para 

organizar? Ou deveria apenas apoiar? 

 Marcio: 

 Desgaste (atuação como artistas e membros do GAIRF 

concentrados nas mesmas pessoas) 

 Espaço na Paróquia não é o ideal para teatro 

 Elaboraram material de divulgação, imprimiram o 

material (houve gasto financeiro), e ainda assim a 

divulgação não foi satisfatória 

 Informação de próximo espetáculo:  

o Domingo, 18h, Casa Vermelha (Rua Conselheiro 

Mafra, 590), Espetáculo ‘Para o mundo que eu 

quero descer’ 

 Pe Joaquim: 

 Elogio à peça 

 Reflexão sobre o dia, a hora e o lugar não parecem 

atrativos 

 Fernando: 

 Sugestão de reuniões temáticas (eventos, por exemplo) 

em paralelo às reuniões fixas/bimestrais do GAIRF 

4. Feira Gastronômica de Integração – próxima atividade do GAIRF 

 Proposta de venda de comidas típicas dos imigrantes (e para eles, 

haverá troca entre si) 

 17/07 – 11h aberto ao público 

 Informações gerais: 

 Designer: OK 

 Barracas: pendentes  

 Divulgação: mediante design 

 No dia será necessária mão de obra atuante 

 Local: Pracinha da Lagoa 



 Bete e Zakaria já estão alinhados 

 Idéia de barraca de bebida para arrecadar a verba para a 

organização 

 Licenças: Karina e Geraldo – VER COM ANA (IGEOF) 

– barracas e música 

5. Fórum Social Mundial das Migrações 

 Último Fórum ocorreu na África do Sul/14 

 Será de 7 a 10 de Julho, em São Paulo 

 Palestras e atividades 

 Último dia de manhã haverá uma plenária final (cunho político) 

 Idéia da proposta do GAIRF é mostrar desafios e conquistas em 

SC: 

 Modalidade: Roda de Conversa  

 SC é o Estado com grande número de 

imigrantes/refugiados, mas com baixa visibilidade 

 Compartilhar know-how 

 Comissão (posteriormente será enviado um email para reafirmar 

as participações e verificar novos voluntários): 

 Fernando Damazio, Thamirys, Janaína, Carolina 

 Há possibilidade de hospedagem solidária no local 

 Ideia de fazer uma arrecadação, até 01/07, do valor da inscrição 

(R$ 200,00) 

 Carolina será o ponto focal em relação às tentativas de 

conseguirmos o ônibus. Sugestões de tentar com: 

 FIESC 

 MoneyGram (corretora de câmbio) 

 Por fim, Karina se despede e apresenta Geraldo. 


