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Dobra o número de eleitores brasileiros no exterior
Assinado Acordo entre o MRE e a Caixa Econômica
Federal
MRE lança projeto-piloto sobre prevenção ao tráfico de
pessoas, exploração de trabalho e violência de gênero
em Zurique, Genebra e Amsterdã
Brasileira é escolhida como “Top Canadian Immigrant”

Dobra o número de eleitores brasileiros no exterior
Em 2010, os brasileiros no exterior aptos a votar nas eleições
presidenciais serão 200.050. Esse número representa um
crescimento de mais de 130% em relação às eleições de 2006, na
qual 86.359 brasileiros estavam alistados.
119 Repartições Consulares brasileiras no exterior estarão envolvidos
com as eleições presidenciais em 2010, organizando seções eleitorais
em 126 cidades. (O número de seções eleitorais, que equivalem, em
época de eleições, a uma mesa receptora de votos, será de 589).
Em 2006, o total de brasileiros que efetivamente votaram foi de
41.388, perfazendo uma taxa de abstenção de 51,2%, alta se
comparada à abstenção de eleitores no Brasil, que, no mesmo ano,
foi de 17,8% de acordo com o TSE.
Entre os Postos com o maior número de eleitores estão os
Consulados-Gerais em Boston, Houston, Lisboa, Londres, Miami,
Milão, Nagoya, Nova York, Porto, e Zurique, todos com mais de 5.000
eleitores brasileiros cadastrados. Nova York, o maior de todos,
contará com 21.076 eleitores distribuídos em 54 seções eleitorais.
A organização das eleições presidenciais no exterior é um trabalho
conjunto da Divisão de Assistência Consular do MRE, das repartições
diplomáticas e consulares brasileiras no exterior e da Zona Eleitoral
Exterior, vinculada ao Tribunal Regional Eleitoral do DF.
Estatísticas sobre o eleitorado no exterior podem ser encontradas em
www.tre-df.jus.br/default/dados_elei/estatistica.jsp

Assinado Acordo entre o MRE e a Caixa Econômica Federal
O Ministro Celso Amorim e a Presidente da Caixa Econômica Federal,
Maria Fernanda Ramos Coelho, firmaram convênio em 14 de julho
último para possibilitar o saque do Fundo de Garantia (FGTS) por
brasileiros que se encontram no exterior. A operação poderá ser
realizada por meio de solicitação aos Consulados brasileiros.
Inicialmente, o serviço estará disponível apenas no Japão, mas será
expandido para outros países.
A parceria entre o Itamaraty e a Caixa Econômica Federal será
lançada oficialmente em Nagóia, em 1º de agosto, no Dia dos
Brasileiros no Japão – um dos eventos programados para celebrar os
20 anos da presença brasileira naquele país.

MRE lança projeto-piloto sobre prevenção ao tráfico de
pessoas, exploração de trabalho e violência de gênero em
Zurique, Genebra e Amsterdã
De 29/06 a 01/07, o MRE coordenou projeto-piloto sobre tráfico de
pessoas, exploração do trabalho e violência de gênero nas cidades de
Zurique, Genebra e Amsterdã. A missão foi integrada por diplomatas
da Divisão de Assistência Consular do Itamaraty e por representantes
da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da
República, da Secretaria Nacional de Justiça e do Governo de Goiás.
Foram realizadas reuniões com entidades governamentais e não
governamentais locais, equipes consulares e representantes das
comunidades brasileiras para aprofundar o conhecimento sobre a
situação do tráfico de nacionais brasileiras para a Suíça e a Holanda.
Os encontros com a comunidade demonstraram a importância de um
esforço sistemático de aproximação, desmistificação do trabalho
consular e estabelecimento de canais diretos com as lideranças.
Registrou-se coincidência das informações recebidas de diversas
fontes sobre o modus operandi do tráfico a partir do Brasil, a
aparente inexistência de rede organizada de grande porte atuando
nessa esfera, o tratamento recebido pelas brasileiras nos primeiros
meses por seus empregadores e posterior liberação após a quitação
das dívidas, os caminhos para a regularização migratória mediante
casamentos de conveniência e o temor de um retorno forçado ao
Brasil antes de serem atingidos os objetivos financeiros.
As informações colhidas deverão ser objeto de avaliações dos órgãos
brasileiros competentes, no intuito de se fazerem as correções de
rumo necessárias para ampliação do uso dos serviços de assistência

consular e acolhimento na chegada ao Brasil. Serão igualmente
analisadas as possibilidades de cooperação e atuação identificadas ao
longo dos encontros, a exemplo da realização de curso para
multiplicadores, coleta de depoimentos de vítimas e uma maior
interface entre as campanhas no Brasil e nos países europeus.

Brasileira é escolhida como “Top Canadian Immigrant”
Pela segunda vez consecutiva, membro da comunidade brasileira de
Vancouver integra a lista anual dos "Top 25 Canadian Immigrants" da
publicação “Canadian Immigrant” A Sra. Fúlvia Fadigas de Souza
desfruta de grande simpatia e prestígio junto à comunidade local, na
condição de um de seus integrantes mais antigos e por seu trabalho
beneficiente.
É a segunda vez consecutiva que um cidadão brasileiro reúne votos
suficientes para fazer parte do grupo de 25 imigrantes que vêm
sendo
anualmente
selecionados
pela
publicação
"Canadian
Immigrant" (acessível no sítio www.canadianimmigrant.ca). O
primeiro brasileiro selecionado, Professor Marcello Veiga, da
Universidade da Colúmbia Britânica, foi escolhido em 2009,
juntamente com a Governadora-Geral do Canadá, Michaelle Jean, e o
ex-Premiê desta província, Ujjal Dosanjh, membro atual da Câmara
dos Comuns.

