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“Movimento Brasil Solidário” apóia vítimas do terremoto no Japão
O Movimento "Brasil Solidário" - integrado pela Embaixada, empresas brasileiras e comunidade
- realizou sua primeira ação em assistência às vítimas do terremoto/maremoto neste último fim
de semana, 9 e 10 de abril. No domingo, 10/4, representantes da Embaixada encontraram-se em
Minami-Sanriku, cidade localizada ao norte de Sendai (província de Miyagi), com as
"caravanas" de brasileiros que se deslocaram desde as províncias de Aichi, Nagano, Quioto,
Kanagawa e de Tóquio. Foram doadas 300 bicicletas para adultos e 5 mil litros de álcool,
entregues ao Vice-Prefeito Endo Kenji no abrigo central do município (improvisado em um
ginásio de esportes). Outras cem bicicletas e mais 3.000 litros de álcool serão levados para outras
cidades. O álcool será utilizado para esterilizar objetos reutilizados e manuseados por muitas
pessoas, como talheres. Já as bicicletas são os principais meios de locomoção nas cidades
devastadas pelo tsunami. Carros só são utilizados em situações de emergência, devido à pouca
disponibilidade de combustível. O Presidente do Conselho de Representantes dos Brasileiros no
Exterior (CRBE), Prof. Carlos Shinoda, teve um papel indutor importante na organização do
apoio humanitário. Sua participação foi fundamental na criação e articulação do Movimento
"Brasil Solidário", cujas ações em assistência às vítimas do tsunami terão continuidade. No
próximo final de semana, novas "caravanas" de brasileiros se deslocarão ao nordeste do Japão
para distribuir artigos de primeira necessidade às populações alojadas em abrigos.

Missão do SGEB ao Suriname
Será realizada, em 18 e 19 de abril próximo, missão do Sr. SGEB ao Suriname, para participar da
primeira reunião do Grupo de Trabalho Brasil-Suriname sobre Temas Migratórios e Consulares.
Na ocasião, serão discutidos aspectos da situação da comunidade brasileira no Suriname,
sobretudo com relação à regularização migratória, bem como as ações programadas pelo
Governo em seu benefício. Será examinado o marco regulatório que rege a mineração no
Suriname, em seus aspectos econômico, comercial, social e trabalhista, com o objetivo de
orientar os brasileiros sobre o que está ou não permitido na lei local. Também serão discutidas
perspectivas de cooperação bilateral em questões ambientais afetas às áreas de garimpo, com o
propósito de orientar os garimpeiros a como levar a cabo suas atividades de forma sustentável e
sem degradar o meio ambiente. No que concerne a assistência à comunidade, serão abordados a
alfabetização de adultos, o ingresso em escolas públicas e o ensino do idioma local para crianças,
além da criação de um centro de assistência social para garimpeiros, proposta aventada pelo
Presidente
Bouterse.
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SGEB realiza reunião de coordenação com representantes de diversos órgãos do governo
sobre políticas para comunidades
Realizou-se em Brasília, em 14 de fevereiro passado, a II reunião de coordenação com
representantes de vários ministérios e outros órgãos e instituições sobre a possibilidade de
implementação de demandas concretas, de curto e médio prazo, registradas na "Ata
Consolidada" de reivindicações das comunidades brasileiras no exterior e outras apresentadas na
III Conferência Brasileiros no Mundo. Participaram da reunião representantes dos ministérios da
Justiça, da Previdência Social, da Educação, da Cultura, da Saúde e do Trabalho e Emprego; das
secretarias dos Direitos Humanos e das Políticas para as Mulheres; da Caixa Econômica Federal
e do SEBRAE. Na reunião - que deu sequência à realizada em 26 de outubro passado, em
preparação à III CBM consolidou-se a função do MRE de coordenar a implementação e
acompanhamento de ações governamentais integradas em benefício dos brasileiros no exterior,
conforme estabelecido no item XI do Art. 1º do Decreto 7.214/2010. O encontro marcou a
institucionalização desse inédito sistema de prestação de contas do Governo, que permitirá
exame objetivo e realista de cada uma das demandas, com manifestações sobre sua eventual
exeqüibilidade
e
priorização
daquilo
que
for
mais
importante.
_____________________________________________________________________________
Consulados utilizam rede social “Facebook”
Com o intuito de promover uma maior aproximação entre o Consulado e a comunidade brasileira
residente nas respectivas jurisdições, facilitando a comunicação com os nossos cidadãos, os
Consulado-Gerais de Beirute e Chicago lançaram recentemente perfil na rede social “Facebook”.
Nas novas páginas o público poderá encontrar informações e notícias sobre atividades
desenvolvidas nas áreas consular, cultural e de promoção comercial. As Embaixadas do Brasil
em Assunção, Bogotá, Buenos Aires e Washington também já aderiram à iniciativa, com vistas a
impulsionar a divulgação dos eventos culturais promovidos. A criação das páginas permite ao
público interessado maior acesso a informações, em texto, imagem e vídeo.
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