
Ata do GAIRF – 2 de maio de 2017 

 

Presentes: 

Barbara – Organização pelos Refugiados – OPR (UNISUL) 

Ana Paula – Pesquisadora sobre crianças imigrantes bolivianas em SP 

Inês – Serviço Social, políticas de atenção ao imigrante 

Adriele – bacharel em Direito, Advocacia sustentável 

Betânia - mineira, advogada 

Daniela – Secretaria Assistência Social do Município de Florianópolis, Direito, representando Roberto 
Volke do Observatório de Direitos Humanos da UNIVALI,  

Gabriela – formada em teatro, tem interesse na questão de migração e refúgio 

Luiza – jornalismo, realizando TCC refugiados sírios 

Debora – Joinville, realizando jornalismo, TCC sobre refugiados sírios 

Graça Brightwell – coordenação do GAIRF e colaboradora do Observatório das Migrações 

Ana Sofia – coordenação do GAIRF e representante da Clínica Intercultural 

Fernando Damásio – ex-coordenador do GAIRF, formado em Relações internacionais 

Natalia Costa – IGEOF, projeto cultura árabe 

Yara – comissão direitos humanos do conselho estadual de psicologia, comissão memória 

Henrique – arquitetura e urbanismo, TCC refúgio e migrações 

Camila – Porto Alegre  

Bruna Kadletz – trabalho com mulheres e crianças sírias 

Samira Moratti Frazão – jornalista, doutorado em história, pesquisa sobre representação midiática 
de fluxos migratórios contemporâneos 

Mariá Lodetti – Clínica Intercultural, serviço de Psicologia da Pastoral, mestranda UFSC 

Sansara Buriti – jornalista, trabalha com documentários 

Tamajara Silva - Pastoral do Migrante de Florianópolis 

Padre Joaquim - Pastoral do Migrante de Florianópolis 

 

INFORMES 

- Pedido de entidades para moção para sanção integral da nova lei - GAIRF incluso representando 
Santa Catarina 

 

PAUTA 



Divisão em grupos, definidos conforme descrição a seguir: 

1) Audiência pública e jurídica: 

Encaminhamentos – Yara irá falar com Marcel da ALESC para realizar a audiência dia 23 de 
junho (na semana do imigrante);  

Fernando trouxe a questão da audiência de 2015 – atualizar o documento de 2015 que foi 
elaborado nesta audiência; 

Tamajara vai falar com Eirene para ter os dados estatísticos de todos os atendimentos feitos 
na Pastoral; 

Argumentações políticas e jurídicas durante a audiência; 

Padre Joaquim vai buscar contato com a ASA para apresentar o projeto do CRAI e os autos 
que já foram realizados; 

Tamajara vai encaminhar dia 4 de maio as 14h na Pastoral – Um encontro para conhecer a 
Pastoral e entregar o pedido de esclarecimento da comissão de direitos humanos. Vão usar 
este documento para subsidiar as argumentações; 

Criação de grupo no WhatsApp. 

 

2) Trabalho e Educação: 

Não visualizaram um projeto em trabalho, somente em educação; 

Iniciativas educacionais para fazer nas escolas. Iniciativas com os professores e com as 
crianças;  

Pergunta – onde estão essas crianças? Fazer um mapeamento com a prefeitura para 
encontrar respostas. Ana Paula precisa de uma carta vinculada a uma instituição;  

Encaminhamento – fazer uma carta pelo GAIRF para solicitar os dados;  

Ana Paula vai fazer a carta e encaminhar para o e-mail do GAIRF. Bruna e Natalia vão levar o 
pedido para a reunião que terão no dia 3 de maio com o vice-prefeito de Florianópolis. 

 

3) Projeto Mostra Cultural: 

Aproximar a feira gastronômica. Encaminhamento: Sansara vai ver com a Carol como está a 
organização. Natalia vai averiguar com a Associação da Lagoa possibilidade de parceria e 
mais apoio para a continuidade da feira; 

Produção de pequenas vinhetas dos participantes, das comidas. Utilizar o espaço da feira 
para atividades paralelas, como, estimular a troca cultural. Um local onde houvesse, por 
exemplo, conversas rápidas, dinâmicas de troca;  

Possibilidade da ACIF apoiar mais a organização da feira. Adrieli vai dar prosseguimento a 
esta pauta; 

Oficinas culinárias – um piloto com as mulheres sírias, utilizando o espaço das aulas e o 
espaço da casa da Graca. Uma forma de geração de renda;  



- Proporcionar rodas de conversa para ouvir os imigrantes. Talvez a feira possa ser este 
espaço;  

- Como pensar em editais para estas iniciativas; 

Mostra cultural dos povos de língua árabe em Florianópolis. Celebrar e reconhecer a 
presença deles e sua participação no desenvolvimento da cidade. Reconhecer e acolher a 
presença dos recém-chegados que vieram buscar refúgio desde 2013;  

Estão em contato com a prefeitura e na comunidade para apoio financeiro; 

3 dias – noite de abertura, realização de tendas e atividades no Largo da Alfândega no 
segundo dia e terceiro dia;  

Apoio da Fundação Franklin Cascais, FCC. Previsão de que o evento aconteça em setembro.  

 

4) Saúde e Assistência social: 

Reportagem (Luiza e Bárbara) e uma argumentação na audiência pública;  

 

Próxima reunião: definida para 30 de maio – 14 hs 

 

 

 

 

 

 


