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Reforço à atuação consular no Suriname
Realizou-se, no início de março, missão a Paramaribo de representantes da área
consular do Itamaraty, destinada a reforçar a atuação do Governo brasileiro em
prol das suas comunidades no Suriname. A missão marcou a retomada do
calendário de consulados itinerantes em áreas de garimpo (realizado na ocasião em
Benzdorp, próximo à Guiana Francesa, com atendimento a cerca de 170
brasileiros). Incluiu ainda a I Reunião Técnica do Grupo de Trabalho BrasilSuriname sobre Temas Migratórios e Consulares, durante a qual se discutiu projeto
de criação de centros de apoio a garimpeiros brasileiros para prestação de serviços
na área de saúde, educação e capacitação em técnicas sustentáveis de garimpo
(este último, com apoio do Ministério de Minas e Energia). Por fim, foi realizada
reunião do Conselho de Cidadãos Brasileiros no Suriname, para identificação de
necessidades atuais da comunidade e elaboração de plano de trabalho; na ocasião,
anunciou-se a contratação de assessoria jurídica na Embaixada para prestar
orientações à comunidade e discutiram-se as possibilidades de contratação de
assistente social; decidiu-se ainda encomendar cartilha migratória para orientar os
brasileiros sobre a forma de obter status migratório regular no país e discutidos
projetos de apoio ao ensino de português e cultura brasileira aos filhos de
brasileiros. As reuniões acima contaram ainda com a participação do novo
Embaixador do Brasil no Suriname e do representante da comunidade brasileira
local, Sr. José Paulo Ribeiro, que acompanhou também o consulado itinerante.
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Engajada no monitoramento permanente das comunidades brasileiras que viajam
ao exterior em condições de vulnerabilidade, a área consular do Itamaraty
identificou recentemente um novo segmento, composto por jogadores de futebol,
modelos e dançarinas, que com frequência aceitam convites para trabalhar no
exterior sem contrato ou com contrato com cláusulas extremamente desfavoráveis.
Desprovidos de proteção a seus direitos trabalhistas, tornam-se vítimas de agentes
e empregadores inescrupulosos e sofrem abusos, maus tratos e exploração laboral.
No intuito de alertar esses jovens profissionais para os riscos e orientá-los sobre os
canais regulares para trabalho no exterior em suas áreas de atuação, o Itamaraty
lançará nas próximas semanas uma cartilha informativa. A iniciativa contou com
ampla colaboração da rede consular brasileira, bem como da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) e da agência Ford Models Brasil. Com distribuição a ser
feita no Brasil e no exterior, a cartilha servirá de auxílio no enfrentamento ao
tráfico de pessoas, de que esses brasileiros por vezes acabam sendo vítimas.
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Expansão do saque do FGTS no Exterior
O MRE vem, em parceria com a Caixa Econômica Federal, expandindo a rede de
Postos no Exterior habilitados a receber pedidos de saque de FGTS. O serviço,
iniciado em 2010 no Japão e estendido aos EUA em 2011, passará a ser oferecido
também pelos Consulados-Gerais do Brasil em Bruxelas, Londres, Paris e Roterdã,
além da Embaixada em Dublin. O lançamento do serviço de saque ocorrerá na
primeira quinzena de maio. Estima-se que residam na área de jurisdição daqueles
Postos mais de 350 mil brasileiros.

Premiação do Projeto “Pontos de Memória”, do Instituto Brasileiro de
Museus
O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) organiza, desde 2005, o Projeto “Pontos
de Memória”, dedicado à preservação da cultura especificamente local em
comunidades por todo o Brasil. O papel principal nos Pontos de Memória é dado à
própria comunidade, que elabora a proposta de conteúdo a ser preservado e de
meio de suporte da atividade.
Em 2011, pela primeira vez, como resultado de entendimentos com a área consular
do Itamaraty, o Ibram acrescentou a seu edital de premiação o amparo a projetos
de comunidades brasileiras no Exterior. Foram contemplados projetos das
comunidades residentes na Bélgica, Espanha e Uruguai. Em janeiro, ocorreu em
Bruxelas a primeira cerimônia de premiação, em que o Secretário-Executivo do
Ministério da Cultura agraciou a cidadã Regina da Silva Barbosa por seu projeto
“Ponto de Memória Brasil na Bélgica - Mebrasil”. Ainda neste mês de março, está
prevista a entrega, pelo Presidente do Ibram, do prêmio ao brasileiro Luciano da
Luz Moucks, residente em Montevidéu e autor do projeto “Batuque”. Em abril,
ocorrerá em Madri a premiação do projeto “Memória Oral da Imigração Brasileira na
Espanha”, de autoria da senhora Elisa Tavares Duarte. O desenvolvimento dos três
projetos será acompanhado pelos respectivos consulados brasileiros. Tendo em
vista o êxito desta iniciativa pioneira, a área consular do Itamaraty estará
desenvolvendo novos projetos com o Ibram visando a prestigiar a memória e
cultura da diáspora brasileira.

Reuniões por videoconferência da Subcomissão de Assuntos Consulares
Brasil-Portugal
Foi inaugurado em dezembro de 2011 sistema de reuniões consulares periódicas
Brasil-Portugal por meio de videoconferência, em preparação à reunião de cúpula
prevista para o segundo semestre deste ano. Ao longo de dois encontros, em
dezembro e fevereiro, a serem retomados nas próximas semanas, discutiram-se: o
encaminhamento do acordo bilateral de previdência social (em processo de
renegociação), projeto-piloto de mapeamento conjunto de ambas as comunidades
emigradas na Califórnia, para intercâmbio de metodologias; implementação de
iniciativas culturais-comunitárias conjuntas em Massachusetts e Washington; e
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proposta portuguesa de criação de facilidades migratórias a bolsistas de ambos os
países matriculados em cursos de pós-graduação. Foi ainda discutida decisão do
Itamaraty de incluir, no Ano do Brasil em Portugal, vertente comunitária, da qual
constarão eventos destinados a promover a imagem da comunidade brasileira
naquele país, com especial ênfase para o segmento feminino; a parte portuguesa
manifestou interesse em realizar atividade-espelho, relativa à sua comunidade
emigrada no Brasil.
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