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Cáritas Brasileira Regional de Santa 
Catarina, quem somo nós: 

Em todo o mundo, a Cáritas se inspira 

na fé cristã para trabalhar ao lado dos 

empobrecidos, dos mais vulneráveis, 

das vítimas de injustiças e todos 

aqueles que têm seus direitos violados.

Atuamos principalmente na prevenção 

de riscos e desastres ambientais; na 

promoção da economia popular 

solidária; no controle social de políticas 

públicas; na promoção e defesa de 

direitos dos grupos sociais mais 

vulneráveis; e no acolhimento e 

integração de imigrantes e refugiados. 

❏ Organismo da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), de assistência social e que atua em 

conjunto com as demais pastorais sociais da Igreja 

Católica.

❏ Fundada em Santa Catarina no ano de 2005

❏ Atuação Histórica nas décadas de 80, 90 e 

2000 com os Mini-projetos Alternativos.



Cáritas Brasileira Regional de Santa Catarina, quem somo nós: 





Áreas de 
atuação

PRIORITÁRIAS



MIGRAÇÃO E 
REFÚGIO

PRIORITÁRIAS



ÁREAS DE ATUAÇÃO  PRIORITÁRIA - MIGRAÇÃO E REFÚGIO

Principais ações

1. PROJETOS 
a. EUROPANA: Orientações para acesso à direitos e apoio social; distribuição de cestas básicas; 

campanhas de arrecadação (material escolar e brinquedos); apoio financeiro à Venezuelanos e 
migrantes de países vizinhos 

b. ESPERANÇAR:  Apoio para acesso ao mercado de trabalho formal; sensibilização de 
empregadores; banco de dados profissional de migrantes; interiorização via trabalho; incentivo 
à capacitação profissional; fomento de empreendimentos

c. ACNUR via Cáritas PR: Apoio financeiro à famílias refugiadas vulneráveis
2. ASSESSORIA

a. Capacitações para a Rede Cáritas SC, migrantes e dispositivos SUAS sobre regularização 
migratória; direitos trabalhistas;  economia solidária e atenção psicossocial com enfoque nas 
especificidades das demandas da população migrante 

b. Apoio da equipe  técnica do regional  para casos específicos que demandam encaminhamentos 
3. INCIDÊNCIA 

a. Participação do Secretariado Regional na comissão Inter-Regional Sul para as Migrações; na 
comissão Nacional para as Migrações; no Grupo de Trabalho para as Migrações na ALESC



ÁREAS DE ATUAÇÃO  PRIORITÁRIA - MIGRAÇÃO E REFÚGIO

Principais avanços 

- Apoio da Rede Cáritas SC para a emissão 
e renovação de documentos migratórios 
e passaportes

- Empregabilidade e geração de renda 
durante a pandemia 

- Articulação da Rede, reconhecimento do 
trabalho desenvolvido por parceiros e 
interesse de financiadores em fortalecer 
as ações em diferentes territórios

- Nova modalidade de atendimento aos 
mais vulneráveis e aqueles que sofreram 
violação de direitos: visitas domiciliares

Principais desafios

- Articulação com o poder público; é necessário 
fortalecer a incidência local e regional

-  Grande contingente de migrantes 
indocumentados, diálogo com P.F.  e a grande 
demanda de  passaportes haitianos vencidos

- Sensibilização de empregadores para a 
contratação de migrantes com documentos 
vencidos 

- Ações de integração prejudicadas pelo 
contexto da pandemia. Exemplo: aulas de 
português, feiras, fortalecimento de vínculos 
comunitários…

- Dependência de financiamento para 
desenvolvimento das ações 



ÁREAS DE ATUAÇÃO  PRIORITÁRIA - MIGRAÇÃO E REFÚGIO



ECONOMIA 
POPULAR 

SOLIDÁRIA

PRIORITÁRIAS



ÁREAS DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA  - ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

Principais ações

1. Projetos
a. Projeto Redes: 

Formação sobre comercialização virtual junto a rede Arroio Trinta;
Oficina sobre fotografia de produtos; 
Organização da comercialização via whatsapp;
Acompanhamento à rede Arroio Trinta junto à Cáritas Diocesana de Caçador e preparação para o investimento.

b. Esperançar
Capacitação economia solidária e geração de trabalho e renda em 5 entidades membros;
Investimento com capital semente em 5 empreendimentos solidários;
Acompanhamento dos empreendimentos junto às entidades membros

2. Assessoria:
a. Capacitação em economia solidária, comunicação, comercialização e autogestão, com migrantes, rede solidária e junto às 

ocupações urbanas da grande Florianópolis;
b. Apoio da equipe técnica do regional  e as entidades membros em demandas específicas.

3. Incidência: Participação da Comissão Nacional Ampliada de EPS; Participação na Naional de Comercialização em EPS; 
Acompanhamento do desenvolvimento de ações solidárias nas ocupações urbanas da Grande Florianópolis; Aproximação 
ao Fórum Catarinense de EPS



ÁREAS DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA  - ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

Principais avanços 

1. Integração da área de atuação 
Economia Popular Solidária com a de 
Migração, Refúgio e Apátridas.

2. Implementação da comercialização 
de forma virtual na Rede Arroio Trinta 

3. Mais de 80 migrantes inseridos em 
5 empreendimentos solidários em 
atividade.

Principais desafios

1. Atrasos nas execução do projeto redes e 
falta de investimento 

2. No contexto de crise, em especial com 
migrantes, muitos são jogados ao 
subemprego ou a lógica individual do 
empreendedorismo.

3. No contexto da pandemia, dificuldade no 
acompanhamento e desenvolvimento das 
ações à distância.

4. Dependência de projetos específicos 
para efetividade das ações



ÁREAS DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA  - ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA



MAGRE

PRIORITÁRIAS



ÁREAS DE ATUAÇÃO  PRIORITÁRIA - MAGRE

Principais ações

1. FUNDO REGIONAL PARA EMERGÊNCIAS. 
a. Apoio com recurso próprios para momentos de emergência em Nível Diocesano. 
b. Fomento e manutenção do fundo com parte dos recursos mobilizados pelos 

bazares.

2. ASSESSORIA

a. Capacitações para a Rede Cáritas SC, Dioceses, Coordenadores diocesanos de 
Pastoral e Economos sobre Gestão de Risco e Emergência.

b. Elaboração do Guia prático em Gestão de Risco e Emergência. Acesso ao texto 
mártir

3. INCIDÊNCIA 
a. Participação no Fórum de Mudanças Climáticas e  Núcleo de Mudanças Climáticas 

SC. 

https://cdn.cnbbsul4.org.br/wp-content/uploads/2021/08/MAGRE.pdf
https://cdn.cnbbsul4.org.br/wp-content/uploads/2021/08/MAGRE.pdf


ÁREAS DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA  - MAGRE

Principais avanços 

1. Resposta Rápidas a 
necessidades básicas quando 
ocorrem as emergências.

2. Formação Junto às Dioceses 
sobre o tema com destaque 
para a Importância, com 
participação de referências das 
10 dioceses e Cáritas 
Diocesanas.

3. Articulação em nível estadual 
de grupo sobre meio ambiente. 

Principais desafios

1. Formações de Núcleos 
diocesanos em resposta às 
Emergências.

2. Incidência Política Junto aos 
Órgãos Públicos sobre o tema.

3. Acompanhamento 
pós-resposta.



Áreas de 
atuação

ESTRATÉGICAS



SUSTENTABILIDADE

ESTRATÉGICAS



ÁREAS DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA  - SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Principais ações

1. PROJETOS ESPECÍFICOS
a. Projetos Esperançar.
b. Projeto Europana.
c. Parceria com o Serviço Jesuíta com Migrações.

2. CAMPANHA 10  MILHÕES DE ESTRELAS
a. Processo Realizado nas 6 Cáritas Diocesanas de forma integral e em 

articulação com a Dioceses e realização de ações junto às Paróquias.

3. BAZARES SOLIDÁRIOS - Acesso à Revista

4. DOAÇÕES - FACASC E BRASIL SEM FOME.

5. ADMINISTRATIVA - RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. 

https://cdn.cnbbsul4.org.br/wp-content/uploads/2021/08/BAZAR-CARITAS.pdf


SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL - POLÍTICA DE PROTEÇÃO

Principais ações

1. Início do processo de apropriação e divulgação da Política de Proteção para toda a rede 
Cáritas Regional;

2. Ambiente virtual permanente, no Google Class Room para formação sobre a PN;

Principais avanços 

1. Construção e apropriação das ferramentas virtuais de aprendizado, Google Class Room 
2. Possibilidade de formação integral à distância

Principais desafios

1. Falta de familiariadade com a plataforma Google Class Room
2. Dificuldade no processo de liberação da plataforma junto a SecNac



SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL - POLÍTICA DE PROTEÇÃO



SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL - 6ª SEMANA SOCIAL BRASILEIRA

Principais ações

1. Organização junto com a CNBB 
Regional Sul 4 dos mutirões sobre terra, 
teto e trabalho

Principais avanços 

1. Não deixar de realizar as atividades 
mesmo que de forma não presencial

Principais desafios

1. Dificuldade no processo de participação 
virtual.



SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL - 6ª SEMANA SOCIAL BRASILEIRA



SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL - CAMPANHA TEMPO DE CUIDAR

Avanços

1. Ações e Articulação da Campanha É Tempo de Cuidar em nível regional junto a CNBB, Dioceses e 
Paróquias. 

2. Terceiro regional com maior número de doação e distribuições realizadas até o momento

Desafios 

1. Ampliação das Ações para além do Assistencialismo  e entrega direta de produtos. 
2. O aumento da distribuição é preocupante, pois significa que houve o aumento da necessidade de 

assistência por parte da população

Compromissos

1. Articulação e mobilização das dioceses, paróquias e regional de um fórum amplo do debate para a 
questão da segurança alimentar.

2. Compreender a situação a pensar soluções sócio assistenciais para além dos benefícios eventuais



SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL - CAMPANHA TEMPO DE CUIDAR



SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL - CAMPANHA TEMPO DE CUIDAR



SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL - CAMPANHA TEMPO DE CUIDAR



SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL - VOLUNTARIADO

Ações do voluntariado na área de atuação em 
Migrações e Refúgio:

1. Busca-ativa de vagas de trabalho e 
encaminhamento de currículos

2. Apoio em campanhas de doações: material 
escolar; natal; enxoval para gestantes 

3. Suporte à equipe do Projeto Esperançar no 
monitoramento e apoio aos beneficiários 
interiorizados em Blumenau. Parceria com a 
PJ. 



ASSEMBLEIA LATINA AMERICANA E CARIBENHA - POVO DE DEUS

✅ CNBB Sul 4 e Cáritas SC realizam estudo sobre Assembleia Eclesial da América 
Latina e do Caribe. ➡ Saiba mais sobre o evento e assista na íntegra a assessoria do 
padre Agenor Brighenti em: https://bit.ly/3zhyrbe

🔴 Confira também:

Vídeo explica os quatro passos para participar do processo de escuta da Assembleia 
Eclesial da América Latina e do Caribe, assista na íntegra em: https://bit.ly/3zjjaXI

#CáritasSC

https://bit.ly/3zhyrbe


ÁREAS DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA  - SUSTENTABILIDADE POLÍTICA

Principais ações

1. CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS
a. Posse no dia 26/07/2021 
b. Participação na comissão de Políticas Públicas e Formação em Direitos Humanos 
c. Pautas recentes: comunidades indígenas e quilombolas; população migrante; povo de rua; combate à 

pandemia; ocupações...

2. CONSELHO ESTADUAL DA JUVENTUDE
a. Construção da lei e de regimento interno do conselho
b. Participação da comissão inter-conselho sobre violência contra a juventude em Santa Catarina
c. Participação na comissão de pesquisa sobre a juventude em Santa Catarina

3. GRUPOS DE TRABALHO
a. Grupo de Trabalho de Apoio aos Imigrantes e Refugiados - ALESC 

4. MOVIMENTOS SOCIAIS
a. Grupo de Apoio aos Imigrantes e Refugiados da Grande Florianópolis - GAIRF 

5. FÓRUNS
a. Fórum de Combate ao Tráfico de Pessoas - MPT



JUVENTUDE

ESTRATÉGICAS



ÁREAS DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA  - JUVENTUDE

Principais ações

1. CONSELHO ESTADUAL DA JUVENTUDE



COMUNICAÇÃO

ESTRATÉGICAS



ÁREAS DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - COMUNICAÇÃO

Principais ações

1. Agente Cáritas dedicado a comunicação e assessoria de 
imprensa;

2. Lançamento do novo site institucional em conformidade com o 
projeto de comunicação da Cáritas Brasileira;

3. Revista dando visibilidade à Sustentabilidade da Rede Cáritas 
através dos bazares 

http://sc.caritas.org.br/
http://sc.caritas.org.br/


ÁREAS DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - COMUNICAÇÃO

Principais avanços 

1. Redes sociais mais ativas dando 
visibilidade às ações da Rede;

2. Adaptação a diversas atividades 
virtuais, facilitando assim o 
processo de comunicação junto às 
entidades membros, como por 
exemplo as reuniões do Fórum, 
Conselho e Projetos;

3. Processo de rearticulação da 
Rede de Comunicadores

Principais desafios

1. No contexto de pandemia, muita 
coisa evoluiu no mundo virtual, no 
entanto nem todos tem acesso aos 
dispositivos ou internet, ou mesmo 
facilidade no uso de novas 
tecnologias, se colocando assim, 
por vezes, dificuldades de 
comunicação. 



EQUIPE SECRETARIADO REGIONAL

Referência institucional: 
Gelson Nezi | gelson@caritas.org.br
Administrativo: 
Guilherme Ludwig | guilherme@caritas.org.br
Coordenação área de atuação economia popular solidária:
Felipe Candin | candin@caritas.orr.br
Coordenação área de atuação migrações e refúgio:
Isadora Azevedo | isadora@caritas.org.br
Assistente Social: 
Gláucia Silva  | glaucia@caritas.org.br
Educador Social:
Jean Samuel Rosier | jean@caritas.org.br
Assistente de Comunicação:
Franklin Machado  | franklin@caritas.org.br
Auxiliar administrativo:
Bruna E. Klein | bruna@caritas.org.br



CONSELHO REGIONAL 

Presidenta : 
Fabiana Golçavez Henkel

Vice-presidenta: 
Maria Aparecida Fonseca

Secretario:
Marcos Serafim Tramontin

Integrante 
Fernando Anísio Batista

Suplentes 
Murilo de Medeiros
Walmor Dela Justina.



 



OBRIGADO! 

Nossas Redes Sociais

Facebook: @caritassc

Instagram: @caritassc

Site: sc.caritas.org.br

Contatos

Sede: 48 3234-7033

Whatsapp Migrações: 48 99829-2008/ 
48 99907-0172

E-mail: caritassc@caritas.org.br


