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Lançamento do “Portal do Retorno”
Elaborado pelo Ministério das Relações Exteriores, com o apoio do Ministério do
Trabalho e Emprego, Ministério da Previdência Social, Secretaria da Receita
Federal, Caixa Econômica Federal e SEBRAE, além da Secretaria de Políticas
para as Mulheres, o “Portal do Retorno” é o primeiro sítio eletrônico destinado a
centralizar todas as informações disponíveis sobre programas e serviços que
possam ser úteis a nacionais brasileiros que retornam ao país, especialmente
aqueles em situação de maior vulnerabilidade.
O Portal reúne informações sobre o mercado de trabalho brasileiro, alternativas
de capacitação profissional, orientações para aqueles que querem dedicar-se ao
empreendedorismo e aplicar suas economias de forma produtiva, orientações
sobre como reinserir-se no sistema de previdência social, informações sobre
legislação aduaneira para fins de transporte de bagagem e bens
desacompanhados e providências práticas em relação a documentação, entre
vários outros temas.
Há ainda ampla informação sobre serviços e programas de assistência na área
de saúde física e psicológica, bem como centros de referência para pessoas
saídas de situações de tráfico, violência e exploração laboral.
Para ilustrar o Portal, foi utilizado o desenho "Imigração no Brasil", de Gabriela
Misaki Kojima (Japão), agraciada com menção honrosa no III Concurso de
Desenho Infantil Brasileirinhos no Mundo.
Endereço do Portal: http://retorno.itamaraty.gov.br
______________________________________________________________________
Expansão do serviço de saque do FGTS na Europa
O serviço de solicitação de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) no exterior (já disponível no Japão, EUA, Irlanda, Reino Unido, França,
Holanda e Bélgica) será expandido, a partir de 10 de junho de 2013, às
repartições consulares do Brasil na Alemanha, Áustria, Espanha, Itália, Portugal
e Suíça.

Resultado de parceria estabelecida entre a CAIXA e o Ministério das Relações
Exteriores, a possibilidade de saque do FGTS no exterior insere-se no âmbito
dos esforços do Governo brasileiro para ampliar continuamente os serviços
prestados às comunidades brasileiras no exterior. Até dezembro de 2012 já
haviam sido viabilizados mais de dois mil e quinhentos pagamentos, perfazendo
cerca de R$ 21 milhões liberados aos trabalhadores brasileiros.
A expansão na Europa permitirá que os Consulados-Gerais do Brasil nas cidades
de Frankfurt, Munique, Madri, Barcelona, Roma, Milão, Lisboa, Porto, Faro,
Zurique e Genebra, bem como os setores consulares das Embaixadas do Brasil
em Berlim e Viena, passem a receber os pedidos de saque do FGTS.
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