CONSULADO GERAL DO BRASIL EM MIAMI
O Consulado-Geral organizou, em suas dependências, no último dia 5 agosto, palestra do
Superintendente de Área Internacional e chefe do escritório de Representação da Caixa
Econômica Federal nos Estados Unidos, Fabio Soares da Silva.
2. O palestrante discursou sobre temas de interesse da comunidade expatriada, a saber:
procedimentos para saque do FGTS, desenvolvidos em parceria com o Itamaraty; crédito
imobiliário para compras no Brasil com ou sem renda comprovada; abertura de conta
poupança por meio de procuração; e remessa de valores.
3. Convidei para o evento, no intuito de que oportunamente divulguem à comunidade o teor
da exposição, líderes comunitários, membros do Conselho de Cidadãos e representantes da
mídia brasileira local, no total de 35 pessoas. Matérias e reportagens sobre o evento deverão
ser publicadas nas próximas semanas.
4. Após responder a perguntas diversas do público, o Superintendente de Área Internacional
da Caixa acompanhou-me ainda em recepção por mim oferecida aos representantes
comunitários. 5. Em particular, destaco que a mídia comunitária apresentou demanda por
patrocínio e anúncios. Em resposta, o palestrante aduziu haver limitações orçamentárias e
procedimentos burocráticos que dificultam a realização de campanha publicitária do Banco
nos Estados Unidos, mas ressalvou que já apresentara à Caixa no Brasil proposta para viabilizar
tais anúncios.
6. Segundo Soares da Silva, se aprovada sua proposta, a propaganda da Caixa nos veículos
comunitários seria eventualmente feita por agência publicitária estadunidense contratada por
similar brasileira que preste serviços ao Banco.
7. A esse respeito, recordo que tal demanda já me fora apresentada pela mídia comunitária
em diversas ocasiões, a exemplo de visita do Editor do jornal "AcheiUSA" (telegrama
313/2013) e da nova Presidente da "Associação Brasileira de Imprensa Internacional" (ABI
Inter) no último mês de junho (telegrama 761) - organização que reúne 33 veículos de
comunicação brasileiros com sede no exterior, bem como 86 profissionais de imprensa escrita,
televisiva e radiofônica, entre outras mídias.
8. Lembro ainda que a demanda da ABI Inter foi objeto de consulta minha a Vossa Excelência
sobre a conveniência de levar o assunto ao conhecimento da Secretaria de Comunicação Social
da Presidência da República, a fim de que seja analisado o eventual interesse em atender à
demanda daquela associação pela publicação de anúncios pelo Governo Federal.
9. O Consulado-Geral publicará, em sua página eletrônica e no boletim da Rede de Brasileiros
na Flórida, notícia sobre a palestra do representante da Caixa.
10. No dia da palestra, recebi ainda, em meu gabinete, visita da Diretora Executiva de Gestão
de Pessoas da Caixa no Brasil, Márcia Guimarães Guedes, que estava na cidade para congresso
que de profissionais da área de recursos humanos de empresas financeiras.

