23 de dezembro de 2011 - Informe no. 24
Contato: brasileirosnomundo@itamaraty.gov.br

•
•
•
•
•
•
•

Mensagem de fim de ano do SGEB aos Conselheiros do CRBE
Novo Portal das Comunidades Brasileiras no Exterior
Inaugurado serviço de internacionalização do “Ligue-180”
Realizado o I Encontro de Mídia Comunitária em Nova York
Projeto Evasão Escolar Zero
Governo do Japão anuncia continuidade do Projeto Arco-Irís
Conselho de Cidadania em Genebra toma posse

Mensagem de fim de ano do SGEB aos Conselheiros do CRBE
Senhor Presidente Carlos Shinoda, Senhor Secretário José Paulo Ribeiro,
Senhores Conselheiros do CRBE.
Um ano atrás, dezembro de 2010, na III Conferência Brasileiros no
Mundo, Vossas Senhorias tomaram posse como membros do Conselho de
Representantes de Brasileiros no Exterior. O então Presidente da República,
vários Ministros de Estado e os Embaixadores Celso Amorim e Antonio
Patriota - anterior e atual Chanceleres - estiveram presentes a essa
histórica cerimônia, que marcou a implementação de uma das mais
importantes, pioneiras e democráticas diretrizes do Decreto número 7.214,
de 15 de junho do mesmo ano, que estabeleceu a política governamental
para os brasileiros que vivem fora do Brasil.
Creio que todos podemos nos orgulhar do que foi feito desde então
em benefício da nossa diáspora. A Ata Consolidada de reivindicações, o
Plano de Ação SGEB-CRBE e as prestações de contas divulgadas no Portal
das Comunidades são apenas algumas dessas realizações. Convido-os a
entrar no Portal (www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br) para ver as
últimas notícias sobre iniciativas do Governo brasileiro ou navegar pela
seção “Boas Práticas” para constatar o contínuo aperfeiçoamento da nossa
rede consular. Muito ainda há a ser feito, e sempre haverá, pois as
realidades mudam e novos desafios e necessidades surgem.
Confio nos que confiam no CRBE e que trabalham pelo seu contínuo
fortalecimento e aperfeiçoamento, para que possa cada vez com melhores
condições, mesmo em bases voluntárias, como lhe é atributo essencial,
colaborar com o Itamaraty para o atendimento das legítimas aspirações dos
brasileiros no exterior. Como era natural, o primeiro ano do CRBE foi de
transição, de aprendizado, de amadurecimento para todos nós. Essa
experiência será fundamental para aprimoramentos futuros.

1

Em meu nome, e no de todos os servidores desta SubsecretariaGeral, formulo aos Senhores e familiares os melhores votos de boas festas
e feliz 2012. Espero que no próximo ano, com renovadas energias,
tenhamos muitos novos projetos a implementar e muitas novas realizações
para comemorar.
Atenciosamente,
Eduardo Gradilone
Subsecretário-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior
SGEB/MRE
Novo Portal das Comunidades Brasileiras no Exterior
Foi
lançado
o
novo
Portal
das
Comunidades
(www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br), com recursos tecnológicos
mais avançados e melhor diagramação. Além de tornar mais fácil a leitura,
permite que o conteúdo publicado seja mais detalhado e completo. O
objetivo do novo Portal é melhorar ainda mais a comunicação entre a SGEB
e as repartições do Itamaraty com as comunidades brasileiras no exterior.
Entre suas inovações estão: a) nova diagramação da seção de notícias, que
permite a indicação de destaques e inclusão de fotos; b) criação da seção
"A Comunidade", que compila informações sobre os brasileiros no exterior,
inclusive o diretório de associações, de imprensa e mídia, além de guias as
estimativas; c) criação da seção "Cartilhas e Boas Práticas", que publica
guias elaborados pelos Postos e pela SGEB e informa as atividades dos
Postos consideradas como boas práticas; e d) seção "Serviços", que reúne
informações sobre as atividades do Governo brasileiro ou da sociedade civil
em benefício das comunidades brasileiras no exterior, a exemplo dos
acordos previdenciários, cursos de português no exterior, organizações de
assistência, cursos à distância, remessas e serviços de saúde.
Inaugurado serviço de internacionalização do “Ligue-180”
Com vistas a marcar o início do acesso, a partir do exterior, à Central de
Atendimento à Mulher no Brasil (Ligue-180), foi realizado evento oficial nas
dependências da Central de Atendimento à Mulher em Brasília, em 25 de
novembro corrente. O evento, presidido pela Ministra Iriny Lopes,
Secretária de Políticas para as Mulheres (SPM), contou com a presença de
representantes do Ministério da Justiça, do MRE e de diversos outros
órgãos, além da mídia. Para os atendimentos-teste, foram escolhidos os
Consulados-Gerais em Lisboa, Madri e Roma, com realização de uma ligação
inaugural simbólica pelos três cônsules. Para dar máxima divulgação à
iniciativa, os Consulados-Gerais organizarão cerimônias de lançamento do
serviço de acesso a partir do exterior com a presença de lideranças da
comunidade, ONGs, associações brasileiras de combate ao tráfico de
pessoas e mídia comunitária. Será ainda oferecido aos postos Curso
Telepresencial de capacitação para atendimento a vítimas de tráfico,
destinado a agentes consulares e voluntários/profissionais/entidades
parceiras da comunidade. O telecurso - ferramenta inédita no treinamento
consular - encontra-se em fase final de elaboração e será enviado em breve
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aos postos em cujas jurisdições há ocorrência significativa de casos de
tráfico de pessoas.

Realizado o I Encontro de Mídia Comunitária em Nova York
Realizou-se nos dias 1º e 2 de dezembro, no Consulado-Geral do Brasil em
Nova York, o I Encontro da Mídia Comunitária Brasileira nos EUA, que
reuniu jornalistas e editores de veículos comunitários brasileiros de várias
naturezas (jornais, rádios, TV pela internet etc) para palestras sobre temas
de relevância para o setor em que atuam e debate sobre a atuação e o
futuro desses veículos e da atividade jornalística de modo geral. As
palestras, que foram conduzidas pelo Senhor Jorge Duarte, diretor do
Núcleo de Comunicação Pública da Presidência da República, abrangeram
áreas diversas como direitos autorais, personalidade jurídica e
responsabilidade civil da mídia, e serviram também para uma ampla troca
de experiências. Com base nos comentários ouvidos ao longo do evento,
pôde-se notar que o jornalismo comunitário vem sofrendo com a crise
econômica nos EUA, que reduziu o número de anunciantes e a base de
leitores. Número significativo de veículos esteve representado, entre os
quais The Brasilians (NY), Tribuna Connecticut (CT), Agência Europa
Newswire (NY), Rádio Povo/Comunidade Brasileira TV (MA), VejaTV.com
(NY), Brazilian Times (MA), The Daily Greenburgh (CT) e Billboard Digital
(NJ). Os profissionais presentes ao evento consideraram sua realização
muito positiva e sugeriram a reedição do encontro, que foi filmado por
empresa contratada, o que permitirá multiplicar o alcance das palestras e
oficinas realizadas.

Projeto Evasão Escolar Zero
Juntamente com a prefeitura de Hamamatsu, o Consulado-Geral do Brasil
naquela cidade vem executando o projeto "Evasão Escolar Zero". Trata-se
de projeto instituído pela Prefeitura local, em estreita sintonia com o
Consulado-Geral, responsável pela idéia inicial, que tem por finalidade a
eliminação da evasão escolar das crianças estrangeiras. Com o apoio de 17
pessoas contratadas, parte delas brasileiras, 3 psicólogos e um intérprete, e
a colaboração direta do Consulado-Geral, entidades e autoridades locais e
membros de associações de brasileiros, o projeto "Evasão Escolar Zero"
logrou, na primeira fase, em menos de seis meses, identificar todos os
casos de evasão escolar e matricular 33 crianças brasileiras, além de outras
estrangeiras, acompanhar outras 26 crianças brasileiras em entidades não
oficiais de ensino, possibilitar o acompanhamento de todas as crianças
integradas e buscar soluções para as demais crianças ainda evadidas.

Governo do Japão anuncia continuidade do Projeto Arco-Irís
Durante simpósio organizado pelo Ministério da Educação, Cultura,
Esportes, Ciência e Tecnologia (MEXT) do Japão e a Organização
Internacional para as Migrações (OIM) sobre o "Programa de Apoio para a
Educação de Crianças Estrangeiras", mais conhecido como Projeto Arco-Íris,
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foi anunciado que o projeto, concebido como programa de horizonte
temporal limitado, terá continuidade para além dos três anos para os quais
foi inicialmente projetado. Além do efetivo apoio às crianças brasileiras
vinculadas ao Projeto Arco-Íris, um dos seus principais méritos foi o de
conscientizar as autoridades japonesas sobre as dificuldades enfrentadas
pelas crianças brasileiras na integração escolar ao sistema de ensino
japonês. A própria decisão de continuar o Projeto, mesmo diante das
restrições orçamentárias que o governo desse país enfrenta, demonstra que
o tema ganhou espaço e prioridade na agenda das autoridades nipônicas.

Conselho de Cidadania em Genebra toma posse
Em reunião no dia 9 de dezembro corrente, os membros eleitos do Conselho
de Cidadania em Genebra tomaram posse e dialogaram com diplomatas da
SGEB, por meio de videoconferência, acerca dos objetivos gerais do foro,
das ações prioritárias e das metas a serem alcançadas, bem como
intercambiaram idéias e informações sobre a organização das atividades e o
alcance do apoio que poderá ser prestado pelo MRE para a implementação
de projetos. O exercício foi extremamente construtivo e útil, pelos
esclarecimentos e orientações transmitidos sobre as idéias e propostas
preliminares apresentadas pelos membros do Conselho. A parceria reflete
firme compromisso político de apoiar e assistir mais ampla e
sistematicamente os emigrantes brasileiros, interagindo com as lideranças
comunitárias da Suiça romanda, em bases realistas e efetivas. O primeiro
Conselho de Cidadania – versão do Conselho de Cidadãos em que os
membros são eleitos pela comunidade brasileira – foi criado em 21 de
outubro de 2011 em Zurique.
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