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Realizada no Brasil a XI Conferência Sul-Americana sobre Migrações
Realizou-se no Palácio do Itamaraty, de 19 a 21 de outubro de 2011, a XI
Conferência Sul-Americana sobre Migrações (CSM). A CSM busca promover
o intercâmbio de informações e boas práticas na área migratória, bem
como desenvolver programas e coordenar políticas sobre a matéria entre
seus doze países-membros, de modo a garantir a proteção dos direitos
humanos, sociais e trabalhistas dos migrantes e a facilitar a circulação de
pessoas no âmbito sul-americano. A conferência, sediada este ano pela
primeira vez no Brasil, contou com a presença do Diretor-Geral da
Organização Internacional para as Migrações (OIM), Embaixador William
Lacy Swing, que proferiu discurso em sessão dedicada à comemoração dos
60 anos de criação da Organização. A OIM, por intermédio de seu Escritório
Regional para a América do Sul, sediado em Buenos Aires, exerce as
funções de Secretaria Técnica da CSM. Ao final da XI CSM, foi aprovada a
Declaração de Brasília, documento que ressaltou, entre outros princípios, a
importância da promoção e proteção dos direitos humanos dos migrantes, a
contribuição dos migrantes ao desenvolvimento social, econômico e cultural
dos países de destino e a inadmissibilidade das políticas que tipificam como
crime a irregularidade migratória. O texto da Declaração de Brasília pode
ser
acessado
pelo
link
http://www.csm-2011.com/index.php/xiconferencia.

Congresso Nacional aprova ingresso do Brasil na OIM
Foi sancionado pelo Congresso Nacional, em 24 de outubro último, o
Projeto de Decreto relativo ao texto da Resolução nº 1.105, de 30 de
novembro de 2004, que aprovou o ingresso do Brasil na Organização
Internacional para as Migrações (OIM), bem como o texto da Constituição
dessa organização internacional. Criada em 1951, a OIM é uma organização
intergovernamental comprometida com o princípio de que a emigração
humanizada beneficia a sociedade. Com 132 Estados-membros e um
orçamento de US$ 1.4 bilhões, atua em cerca de 400 localidades
internacionais prestando assistência a emigrantes, refugiados e vítimas do
tráfico de pessoas.

Parceria com a Caixa Econômica Federal permitirá saque do FGTS
na Europa em 2012
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Dando continuidade à parceria estabelecida entre o MRE e a Caixa
Econômica Federal (CEF), será oferecido a brasileiros residentes na Europa
o serviço de solicitação do saque do FGTS nas repartições consulares a
partir de 2012. Num primeiro momento serão atendidos brasileiros
residentes na Irlanda, Reino Unido, França, Bélgica e Holanda. Tal serviço já
foi implantado em todas as repartições consulares brasileiras no Japão e
nos EUA, beneficiando brasileiros que tinham saldos a resgatar do FGTS.
Em
breve
será
divulgada
a
data
do
início
do
serviço.
Pela legislação atual, o cidadão brasileiro somente pode sacar o FGTS
pessoalmente. Com vistas a oferecer a possibilidade de saque do FGTS
também no exterior, firmou-se, portanto, Termo de Cooperação com a CEF
para permitir que as repartições consulares recebessem esses pedidos. Em
audiência com o Embaixador do Brasil em Washington em 24 de setembro
último, o Presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, manifestou
seu apreço pelo trabalho realizado pelas repartições consulares brasileiras,
que já propiciou retiradas totais acima de US$ 2 milhões, principalmente
nas cidades de Boston, líder em quantidade, e Miami, líder em valor.
Instalado em Zurique o primeiro Conselho de Cidadania, com
membros eleitos diretamente pela comunidade brasileira. Em vídeoconferência pioneira realizada com a SGEB foi aprovado o Planod e
Trabalho do Conselho.
Tomou posse, em 21 de outubro corrente, o Conselho brasileiro de
Cidadania em Zurique. Nesta data, foi realizada videoconferência com
diplomatas da Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior
e participação do conselheiro do CRBE/Europa Flávio Carvalho, ocasião em
que os conselheiros empossados apresentaram plano de trabalho de cada
uma das oito comissões temáticas com projetos e propostas concretas de
apoio aos brasileiros residentes na região. Em sua posse, os conselheiros se
mostraram dispostos a prosseguir com a atuação de liderança comunitária
que já vinham desempenhando, exercendo trabalho comunitário nãoremunerado em benefício dos brasileiros.
O Subsecretário-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior, Embaixador
Eduardo Gradilone, tomou nota do plano de trabalho apresentado pelos
membros do Conselho de Cidadania, oferecendo apoio do Itamaraty a
projetos concretos do Conselho de Cidadania para a comunidade brasileira.
Assinalou que tais conselhos – juntamente com os Conselhos de Cidadãos
que funcionam há mais de uma década junto a vários Consulados e
Embaixadas brasileiras – reforçavam a interlocução em nível local entre o
Governo do Brasil e seus cidadãos que vivem no exterior.
As eleições do Conselho de Cidadania, o primeiro do gênero, foram
organizadas pela própria comunidade, com apoio do conselheiro do
CRBE/Europa Carlos Mellinger. As vagas no Conselho de Cidadania foram
divididas
por
temas:
cultura,
educação,
empresarial,
informação/divulgação, jurídico/político, religião, integração e social/saúde.
Ao final do processo, a comunidade elegeu brasileiros representativos da
jurisdição do Consulado-Geral em Zurique, que assumiram compromissos
concretos de atuação comunitária em áreas temáticas específicas. A criação
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do Conselho de Cidadania atende a reivindicação das comunidades
brasileiras no exterior e estava prevista no Plano de Ação MRE-CRBE,
aprovado em maio de 2011.

Instituto Brasileiro de Museus contempla comunidades brasileiras
no exterior no Edital “Prêmio Pontos de Memória 2011”
O "Instituto Brasileiro de Museus" (IBRAM) informou que, pela primeira vez,
o órgão decidiu incluir no edital do "Prêmio Pontos de Memória 2011" a
possibilidade de associações de brasileiros no exterior participarem do
concurso. A iniciativa, realizada em território nacional há vários anos (no
momento há 12 pontos de memória em desenvolvimento no País), visa a
reconhecer e premiar, em 2011, 48 ações de práticas museais e processos
dedicados à memória social desenvolvidos por grupos, povos e
comunidades em âmbito nacional e por comunidades brasileiras no exterior.
Na categoria que contempla as iniciativas dessas comunidades, o IBRAM
distribuirá três prêmios no valor de R$ 50.000,00 cada. A rede consular
brasileira foi instruída a divulgar edital, com prazo para inscrições até o dia
27 de novembro de 2011. A íntegra do documento está disponível no
seguinte
sítio
eletrônico:
(http://www.museus.gov.br/wpcontent/uploads/2011/10/Edital-Pontos-de-Memoria.pdf)

Pelé visita áreas atingidas pelo duplo desastre no Japão
Entre os dias 16 e 18 de outubro último o Senhor Edson Arantes
do Nascimento, Pelé, realizou viagem ao Japão, durante a qual se deslocou
à Província de Miyagi, a mais afetada pelos desastres de 11/3 (a província
contabilizou 11.577 mortos e desaparecidos, o que corresponde a 60% das
vítimas totais do país). Na ocasião, visitou a escola pública primária
"Fujigaoka", onde representantes da comunidade brasileira e crianças
japonesas o aguardavam. Articuladas com o Setor de Comunidade da
Embaixada do Brasil em Tóquio, caravanas de brasileiros partiram de várias
regiões do Japão, ainda de madrugada, e se reuniram em Natori para
realizarem mais uma ação do "Movimento Brasil Solidário", campanha
criada pela Embaixada em parceria com empresas brasileiras e
representantes da comunidade, incluindo membro do CRBE (Conselho de
Representantes dos Brasileiros no Exterior). Na ocasião, houve a entrega
simbólica de 555 cobertores elétricos destinados aos moradores das casas
temporárias, de 1.000 litros de álcool e de 50 bolas de futebol para o time
da escola pública. A operação foi patrocinada conjuntamente pelas
empresas brasileiras afiliadas à Câmara de Comércio Brasileira no Japão e
por recursos do Fundo "Comunidade Brasileira", criado em 2009 - no início
da crise econômica mundial - o qual recebeu aportes de pessoas no Brasil,
através do Banco do Brasil, especificamente para socorro às vítimas do
tsunami.
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