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Presidente Lula inaugura TV Brasil Internacional
Presidentes do Brasil e do Paraguai fazem entrega simbólica de carnets
de residência temporária de paraguaios e de brasileiros
Itamaraty lança “Guia do Torcedor” e monta equipe para prestar
assistência a brasileiros durante a Copa do Mundo na África do Sul
Brasil e Portugal inauguram o Mecanismo de Consultas sobre Nacionais
do Exterior, Circulação de Pessoas e outros Temas Consulares

Presidente Lula inaugura TV Brasil Internacional
Em cerimônia que ocorrerá no Palácio Itamaraty e contará com a presença do
Presidente Lula, será inaugurado hoje o canal internacional da TV Brasil.
A estréia da TV Brasil Internacional ocorrerá em 49 países africanos, incluindo
todos os de língua portuguesa. Trata-se de um modelo adotado por vários países, a
exemplo dos canais NHK - Japão -, RAI - Itália -, RTPI - Portugal -, Deutsch Welle Alemanha -, BBC - Reino Unido - e PBS - EUA. Em breve a TV Brasil Internacional
chegará
aos
Estados
Unidos,
Europa
e
Japão.
Para alcançar o público africano, a TV Brasil firmou convênio com a maior
operadora de TV a cabo do continente, que oferecerá o canal em seu pacote básico.
A programação transmitida internacionalmente será idêntica à nacional, com
exceção de três programas criados especialmente: "Brasileiros no Mundo”, voltados
para as comunidades brasileiras no exterior; "Conexão Brasil", sobre a posição do
Brasil em relação a grandes temas mundiais; e "Fique Ligado", que apresentará
agenda
cultural
para
os
brasileiros
que
vivem
no
exterior.
Com o lançamento de seu canal internacional, a TV Brasil pretende divulgar
informações sobre o país e seu povo, além de oportunidades econômicas. Atenderá
ainda a uma forte demanda das comunidade brasileiras no exterior, consignada na
II Conferência "Brasileiros no Mundo", em que esteve presente a sra. Teresa
Cruvinel, diretora-presidente da Empresa Brasil de Comunicação.
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Presidentes do Brasil e do Paraguai fazem entrega simbólica de carnets de
residência temporária de paraguaios e de brasileiros.
No dia 3 de maio, em Ponta Porá (MS), os Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e
Fernando Lugo, por ocasião do encerramento do encontro presidencial, fizeram
entrega simbólica de carnets de residência temporária a paraguaios em situação
migratória irregular no Brasil e a brasileiros nas mesmas condições residentes no
Paraguai. O Presidente Lula entregou em mão de três cidadãos do país vizinho os
documentos emitidos com base na Lei de Anistia. Em contrapartida, família de três
brasileiros (pai, mãe e filho menor) receberam do mandatário paraguaio os carnets
de residência temporária objeto do Programa de Regularização de Brasileiros no
Paraguai, negociado com fundamento nos Acordos de Residência do MERCOSUL,
cujos respectivos instrumentos de depósito foram confirmados pelo Paraguai em
julho de 2009.
O Programa foi instituído em dezembro do ano passado, após a realização de
Projeto-Piloto bem sucedido na Cidade de Santa Rita. Para o ano de 2010 foi
acordada a realização de 7 Jornadas de Trabalho, das quais a primeira ocorreu em
Pedro Juan Caballero em março deste ano e a segunda na Cidade de Katueté, em
abril último. Dentre os brasileiros beneficiados durante a Segunda Jornada foi
selecionada a família que recebeu seus documentos do Presidente Lugo. As demais
Jornadas estão previstas para os meses de junho, julho, setembro, outubro e
dezembro. As autoridades paraguaias manifestaram sua firme disposição de dar
seguimento ao já acertado e a negociar a continuidade do Programa para o ano de
2011.

Itamaraty lança “Guia do Torcedor” e monta equipe para
assistência a brasileiros durante a Copa do Mundo na África do Sul

prestar

A Divisão de Assistência Consular (DAC) do Itamaraty lança hoje o “Guia do
Torcedor Brasileiro” para a Copa do Mundo da África do Sul. A cartilha contém
informações e recomendações destinadas aos brasileiros que viajarão para assistir
ao campeonato mundial de futebol, sobre providências que deverão tomar antes da
partida
e
como
agir
em
caso
de
necessidade.
Além de suas repartições permanentes na África do Sul, a Embaixada em Pretória e
o Consulado-Geral na Cidade do Cabo, o Ministério das Relações Exteriores estará
montando escritórios consulares temporários para atendimento ao torcedor nas
cidades onde a seleção jogará: Johanesburgo, Durban e Port Elizabeth.
A
versão
eletrônica
da
cartilha
está
disponível
em
http://www.portalconsular.mre.gov.br/ e está sendo distribuída também entre as
principais operadoras de pacotes turísticos para a Copa do Mundo e nos centros de
atendimento na África do Sul.
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Brasil e Portugal inauguram o Mecanismo de Consultas sobre Nacionais do
Exterior, Circulação de Pessoas e outros Temas Consulares
Inaugurou-se, por ocasião da IV Reunião da Subcomissão de Assuntos Consulares e
Circulação de Pessoas em 29 de abril passado, o Mecanismo de Consultas sobre
Nacionais no Exterior, Circulação de Pessoas e outros Temas Consulares entre
Brasil e Portugal. Trata-se de foro estabelecido, em 2008, para promover a
cooperação informal e a troca de informações entre os dois países, abarcando
questões relacionadas às suas comunidades emigradas, à cooperação nas áreas
consular e migratória, bem como à modernização da prestação de serviços
consulares.
Dentre os principais temas discutidos na primeira reunião do Mecanismo estiveram
as políticas dos dois países para suas comunidades no exterior, o funcionamento de
seus sistemas consulares informatizados, os modelos de representação política de
nacionais radicados no estrangeiro, além da prestação de assistência consular
emergencial e serviços consulares de segunda geração. Houve ainda intercâmbio de
informações referentes a temas de política migratória, bem como ao emprego de
novas tecnologias na prestação de serviços consulares e nos controles de fronteira.
O lado brasileiro interessou-se particularmente pelas experiências do Governo
português relativas à assistência prestada, em cooperação com as Câmaras
Municipais, a seus nacionais retornados; à concessão de bolsas de estudo para o
aprendizado da língua portuguesa; à reserva de cotas para facilitação do ingresso
de filhos de emigrantes no ensino superior público português; além da possível
ação conjunta luso-brasileira com vistas a incluir o português como língua aceita no
SAT II norte-americano.
Ao final do encontro, Brasil e Portugal reafirmaram o entendimento de que o
Mecanismo deve funcionar da maneira mais ágil e eficaz possível e dispuseram-se a
convocar suas reuniões sempre que se julgue necessário, direcionando-as para a
discussão de temas específicos.
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