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Realizada Missão de Informação Consular em Minas Gerais
Com o objetivo de divulgar informações sobre serviços de assistência a brasileiros
residentes no exterior e estabelecer parcerias diretas com autoridades governamentais,
lideranças comunitárias, veículos de imprensa e outras entidades, foi realizada, de 20 a
22 de junho último, Missão de Informação Consular nas cidades de Governador
Valadares, Ipatinga e Belo Horizonte. A missão foi chefiada pelo Subsecretário-Geral
das Comunidades Brasileiras no Exterior, Embaixador Eduardo Gradilone, e integrada
por diplomatas da SGEB e pela Chefe do Escritório de Representação do MRE em
Minas Gerais (EREMINAS), e teve participação de Conselheira do CRBE nas reuniões
de Ipatinga e BH. Além de encontros com autoridades estaduais e municipais e
entrevistas para veículos de mídia locais nas três cidades, foram realizadas palestras
sobre políticas governamentais para comunidades brasileiras no exterior, nas áreas de
serviço e assistência consulares; educação; previdência social; trabalho; saúde;
assistência social e direitos humanos; combate ao tráfico de pessoas; cultura e
comunicação. A oportunidade se prestou a esclarecimentos, intercâmbio de idéias e
propostas de ações conjuntas com os prefeitos de Governador Valadares e Ipatinga,
deputados federais e estaduais, lideranças comunitárias e representantes de
organizações interessadas na questão da emigração. A iniciativa integra campanha de
divulgação dos serviços consulares prestados pelo Itamaraty a brasileiros no exterior
por meio de visitas e mesas redondas com lideranças comunitárias e agentes
multiplicadores em cidades de onde emigram grandes contingentes de brasileiros para
o exterior. Em caráter piloto realizou-se encontro desse gênero na cidade de Macapá,
em junho de 2009, em Goiânia em junho de 2010 e em Belém em abril de 2011.
Comissão Julgadora anuncia vencedores do II Concurso de Desenho Infantil
“Brasileirinhos no Mundo”
Reuniu-se ontem, 30/06, a Comissão Julgadora do II Concurso de Desenho Infantil
Brasileirinhos no Mundo, que teve como tema “O meu brasileiros favorito/A minha
brasileira favorita”. A Comissão foi integrada pelo diretor do Museu Nacional de
Brasília, professoras da UnB, servidoras do MinC e do MEC, artistas e diplomatas da
SGEB e do Departamento Cultural do MRE. Foram analisados os 438 desenhos
inscritos, de crianças brasileiras vivendo em 22 diferentes países: Alemanha, Áustria,
Bélgica, Canadá, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Israel,
Itália, Japão, Líbano, Noruega, Omã, Palestina, Panamá, Portugal, Reino Unido,
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República Tcheca, Sérvia e Suíça. Imagens dos desenhos estão disponíveis no site
“Brasileiros no Mundo”, em www.brasileirosnomundo.mre.gov.br.
São os seguintes os vencedores (nome e idade da criança, país de residência,
jurisdição consular e título do desenho): 1º Cecília Borges Pereira, 7 anos, Alemanha
(E Berlim) – “O Saci”; 2º Ítalo Souza, 8 anos, Alemanha (E Berlim) – “A Iara”; 3º Beatriz
Abreu Suemato, 7 anos, Japão (CG Nagóia) – “O cachorro da minha tia”; 4º Raquel
Garzon, 8 anos, Israel (E Tel Aviv) – “O cego Aderaldo”; 5º Lani Christel Kriebel, 9
anos, Suíça (CG Zurique) – “Homenagem a Monteiro Lobato: Emília Fashion”; 6º
Maurício de Araújo Madambashi, 9 anos, Japão (CG Tóquio) – “Pau Brasil sofrido”; 7º
Fernanda Donde da Silva, 10 anos, Reino Unido (CG Londres) – “Floresta Amazônica”;
8º Gabriel Yuji Suiama, 9 anos, Japão (CG Nagóia) – “Minha mãe no Japão e minha
avó no Brasil”; 9º Gabriel Spohn, 6 anos, Alemanha (E Berlim) – “A mula sem cabeça”;
10º Rosco Alonso Cortez, 7 anos, Alemanha (E Berlim) – “Saci”.
Lançamento - “Cartilha de Orientação Jurídica aos Brasileiros no Exterior”
Para divulgar informações úteis a brasileiros residentes no exterior que tenham
pendências jurídicas no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) lançou a
“Cartilha de Orientação Jurídica aos Brasileiros no Exterior”. Trata-se de iniciativa
pioneira de cooperação entre o MRE e a Defensoria Pública da União (DPU) para levar
aos brasileiros no exterior, por intermédio da rede consular brasileira, informações
sobre os pré-requisitos e as providências necessárias para acionar o Poder Judiciário
brasileiro gratuitamente, por intermédio da DPU. O trabalho é resultado da experiência
proporcionada pelas jornadas realizadas junto à comunidade brasileira nas cidades de
Berlim, Munique, Frankfurt e Hamburgo, da qual participaram diplomatas, defensores
públicos federais e agentes das Repartições Consulares daquelas cidades. As
dificuldades mais freqüentes relatadas pelos brasileiros e que, agora, poderão ser
tratadas junto à DPU são casos de homologação de sentença estrangeira de divórcio,
alteração de nome ou retificação de dados pessoais em Registro Civil no Brasil, guarda
de menores, cobrança de alimentos e benefícios previdenciários. A cartilha está
disponível em arquivo PDF no “link”:
http://www.portalconsular.mre.gov.br/apoio/cartilha-de-orientacao-juridica-2
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