
Ata reunião GAIRF 13/03/2018  

Início da reunião: 14h 

Roda de apresentação 


Informes 

Eventos: 

No sábado, 17 de março, acontece no auditório da Faed, na UDESC, a palestra aberta 
Arte Refúgio e Recomeço, organizada pelo projeto Círculos de Hospitalidade, com o 
apoio do GAIRF. 

A palestra será ministrada pela jovem síria Myria Tokmaji, musicista e designer, refugiada 
no Brasil desde 2013. O evento ocorre das 10h às 12h. 


No dia 31 de março, no espaço cultural Panambi, no bairro Santa Mônica, em 
Florianópolis, ocorre das 16h às 22h o evento Encontro Cultural, organizado pelo Círculos 
de Hospitalidade. Haverá comidas árabes, apresentações de música e dança.


Novos integrantes na coordenação do GAIRF:

A coordenação compartilhada do GAIRF passa a contar com novos integrantes em 2018: 
Gabriela Martini ( agente de Integração CRAI-SC)

Clefaude Estimable ( mediador cultural)

Elizangela Bosco (Observatório das Migrações em Santa Catarina - UDESC)

Carolina Nunes Miranda Carasek da Rocha e Rafaela Julich (Eirenè - UFSC)


O GAIRF agradece a dedicação de Tamajara Silva, Samira Moratti e Maria das Graças 
Brightwell, que se desligam da coordenação, mas continuam fazendo parte do grupo. 


Pauta:  

Primeiro mês de atividades do CRAI-SC 


Gabriela Martini ( agente de integração CRAI-SC) e Luciano Leite (coord. CRAI-SC) 
apresentaram relato sobre o primeiro mês de atividades do CRAI-SC, localizado na rua 
Tenente Silveira, 255, sala 1. O atendimento vem sendo realizado efetivamente desde o 
dia 5 de fevereiro, das 09h às 12h e das 14h às 17h30. 


A equipe técnica é composta por 1 coordenador, 1 agente de proteção, 1 psicólogo, 1 
assistente social, 1 assistente administrativo, 1 agente de integração, além de estagiários 
do Nempsic (UFSC) e extensionistas do Eirenè (UFSC). Luciano afirma que boa parte da 
verba destinada ao CRAI, que deve paga em parcelas trimestrais pelos próximos dois 
anos com recursos da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, será para 
recursos humanos. Por isso, pretendem buscar parcerias para conseguir realizar mais 
ações. 95 mil reais é o valor da primeira parcela paga para o CRAI-SC. 


GAIRF deverá acompanhar o pagamento das próximas parcelas. 


Mesmo tendo recebido uma estrutura precária, pois dos 6 computadores apenas 2 
estavam em funcionamento, a equipe do CRAI realizou 308 atendimentos desde sua 



abertura até o dia da presente reunião. A Pastoral do Migrante continuará funcionando na 
Paróquia Santa Terezinha, na Prainha, onde receberá doações de alimentos, roupas e 
produtos de higiene para distribuição entre as famílias de imigrantes cadastradas. 


A equipe do CRAI-SC pretende estreitar o diálogo com a rede de proteção básica do 
município, com o objetivo de oferecer um melhor atendimento aos imigrantes. 


Além dos serviços de documentação, o CRAI-SC dará atenção especial para a inserção 
laboral da população migrante, por meio de contatos com empregadores e parcerias 
para a realização de cursos profissionalizantes. Produção de materiais didáticos, cartilhas 
e capacitação para agentes públicos também fazem parte dos objetivos do CRAI-SC em 
2018. 


A primeira parceria concretizada em 2018 foi com a empresa Peixe Urbano, que buscou 
o CRAI-SC e o GAIRF para auxílio no processo de contratação de imigrantes e 
refugiados para o quadro de funcionários da empresa. 


Gabriela Martini destacou que o CRAI-SC acompanha os processos de contratação. A 
equipe deve ainda se reunir com o SINE para tratar da inserção de imigrantes e 
refugiados no mercado de trabalho. 


Voluntariado: 

O CRAI-SC está cadastrando pessoas que tenham interesse em trabalhar como 
voluntárias em ações pontuais. 


Venezuela: 

A reunião do GAIRF contou com a presença de uma imigrante venezuelana Merlina, que 
relatou as dificuldades de integração da população venezuelana na cidade de Boa Vista, 
em Roraima. Ela afirma que por falta de oportunidades na região, venezuelanos 
começam a buscar outras cidades do Brasil como Florianópolis. Merlina lamentou que a 
capital catarinense não possua uma casa de passagem para imigrantes. Ressaltou que o 
serviço do CRAI-SC e o apoio do Padre Sergio (Pastoral do Migrante) foram de grande 
importância na sua chegada. Destacou ainda a importância de pessoas falantes de 
espanhol e outros idiomas nos serviços públicos, para que o imigrante consiga se 
comunicar e ser melhor atendido em suas necessidades.


Reuniões: 

A partir de abril, as reuniões do GAIRF voltam a ser realizadas na primeira terça-feira de 
cada mês, às 14h, na Cúria do Senadinho, localizada na rua Esteves Jr, 447. 




 


