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Conferência Brasileiros no Mundo
CRBE inicia suas atividades e elabora plano de trabalho para 2011
TV Brasil expande transmissão para Portugal e EUA
CEF anuncia serviço de saque do FGTS nos EUA

Realizada III Conferência Brasileiros no Mundo
Foi realizada no Palácio no Itamaraty no Rio de Janeiro, em 2 e 3 de dezembro
do corrente, a III Conferência Brasileiros no Mundo, com a presença do
Presidente da República e de nove Ministros de Estado: Luís Dulci, da
Secretaria Geral/PR; Franklin Martins, da Secretaria de Comunicação Social da
Presidência; Carlos Eduardo Gabas, da Previdência Social; Márcia Lopes, do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Carlos Lupi, do Trabalho e
Emprego; Sérgio Rezende, da Ciência e Tecnologia; Juca Ferreira, da Cultura;
e Márcio Fortes, das Cidades, além de deputados, senadores e da Presidente
da TV Brasil, Thereza Cruvinel. Igualmente, participaram o Governador do
Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral e o Prefeito da cidade, Eduardo Paes,
43 Embaixadores e Cônsules-Gerais do Brasil, além do Embaixador de
Portugal e representantes consulares de outros países.
A terceira edição da CBM marcou momento de inflexão iniciado em 2008, por
inaugurar fase nova de trabalho conjunto entre o Governo e as comunidades
brasileiras no exterior, com base no Decreto 7.214, de 15 de junho de 2010, na
elaboração da Ata Consolidada com prestação de contas do Governo sobre as
reivindicações dos brasileiros e na posse do primeiro Conselho de seus
representantes. Pormenores sobre a III CBM se encontram no Portal
Brasileiros no Mundo (www.brasileirosnomundo.mre.gov.br).
CRBE inicia suas atividades e elabora plano de trabalho para 2011
Presidido pelo Sr. Carlos Sussumo Shinoda, do Japão, o Conselho de
Representantes dos Brasileiros no Exterior (CRBE) iniciou suas atividades ao
longo da III CBM. Aprovou-se a formação de quatro comissões dentro do
CRBE que produzirão planos de trabalho a serem apresentados na próxima
reunião do Conselho, que deverá ocorrer em cerca de seis meses. Cientes de
sua responsabilidade como representantes dos 3 milhões de brasileiros no
exterior, os membros do Conselho deverão brevemente dirigir mensagem a
respeito de seus planos e atividades.

CEF anuncia serviço de saque do FGTS nos EUA
Realizou-se, à margem da III Conferência Brasileiros no Mundo, reunião com
representantes da Caixa Econômica Federal para analisar a viabilidade de
oferecer aos trabalhadores brasileiros nos EUA a possibilidade de saque do
FGTS, a exemplo de projeto-piloto implementado no Japão. A execução do
projeto exigirá, dentre outros preparativos, a elaboração de instruções
específicas aos brasileiros nos EUA para viabilizar o saque e a transmissão
eletrônica de documentos digitalizados para processar pedidos. A CEF está
preparando folheto informativo sobre os procedimentos dos funcionários
consulares para a realização do serviço de saque do FGTS, que deverá ser
implementado em 2011.
TV Brasil Internacional anuncia transmissão em Portugal e EUA
Os brasileiros que vivem em Portugal e nos EUA já podem ter acesso à
programação da TV Brasil Internacional que está sendo transmitida em caráter
experimental no país através da operadora Meo TV. Jornalismo,
documentários, programas independentes e infantis ou voltados
exclusivamente para os brasileiros residentes no exterior constam da
programação oferecida pela TV Brasil Internacional, canal público administrado
pela
Empresa
Brasil
de
Comunicação
(EBC).
A presidente da EBC, Tereza Cruvinel, assinalou que um dos destaques do
canal são os programas produzidos especialmente para os emigrantes
brasileitos: “Brasileiros no Mundo”, “Conexão Brasil” e “Fique ligado”, que
discutem temas importantes e trazem informações úteis para os brasileiros
expatriados.
As transmissões da TV Brasil Internacional foram iniciadas em maio de 2010
para o continente africano. Chegam em breve aos Estados Unidos onde
atingirão cerca de 500 mil brasileiros que assinam a operadora de TV por
assinatura. A transmissão ao vivo da posse da presidente eleita, Dilma
Roussef, no dia 1º de janeiro de 2011, também poderá ser acompanhada. De
22 de dezembro a 05 de janeiro, a Dish Network abrirá o sinal da TV Brasil
Internacional a todos os assinantes.

