
ATA REUNIÃO GAIRF – 10 de novembro de 2015, 14:18h – 16:00 h.  

INFORMES 

Fernando Damazio - Última reunião do GT da Alesc foi apresentado o projeto do centro 

de referência, foi encaminhado para Brasília via Angela Albino. Estão buscando fundos 

para arcar com o projeto, seja com o governo ou organização internacional. Reunião que 

acontecerá amanhã (11/11) na Casa Civil será feita a apresentação do projeto visando a 

disponibilização de fundos estaduais para o centro. 

Pe. Joaquim – Negociação com a Scalabrini International Immigration Network para 

remessa de verba, que está atrasada (22 mil). Objetivos: cidadania (custo em 

documentação) e advocacy (incidência política).  

Sugestão: Produção material sobre imigrantes e refugiados nas escolas (Sec. Educação 

Estadual). Sugestão Derlei: contatar as comissões organizadoras dos vestibulares para 

incluir a temática migratória, que por sua vez seria transferido aos cursos preparatórios 

dos colégios.  

PAUTAS 

04/12 – às 19 horas confraternização de fim de ano, no instituto Arco-íris, na Travessa 

Ratcliff após o GT da Alesc. Convidar apresentação de imigrantes (talvez membros do 

Focolares e/ou latino-americanos). Denilson prontificou-se a trazer o som e convidar 

grupo para tocar. Graça está buscando mobilizar uma comissão para organizar a festa 

(comida e bebida).   

Memória do GAIRF – 2015: com a finalidade de registrar e discutir os planos do 

GAIRF para 2016. Encaminhamentos: Fernando Damazio ficou responsável por 

confeccionar um resumo das atividades do GAIRF e contatar o OIRÃ (Clarissa) e a 

Alesc (Marcel) para subsidiar a impressão de folders da Memória do GAIRF. 

Avaliação: Ficou acordado que os participantes da próxima reunião lerão as 

programação 2015 e as comissões criadas (que serão enviadas ao grupo) no início do 

ano a fim de dar um feedback e reformular as propostas para 2016. Encaminhamentos: 

Fernando (ASA) enviará a programa de 2015 e as novas propostas e metas para 2016 

serão discutidas na próxima reunião do GAIRF, dia 8/12 às 14h.   



E-mail GAIRF: Fernando Damazio reorganizará o e-mail do GAIRF: criação de um 

documento no google docs para preenchimento das entidades-membros a fim de que 

seja mais fácil a identificação das entidades e seus respectivos representantes nas 

reuniões do grupo e discussões no gmail. Ademais, para que haja maior divulgação das 

atividades do GAIRF e dos eventos, será feita uma lista de e-mails para envio de 

convites e notícias também àqueles que também não participam do grupo de discussão.  

 


