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Transcrição no Brasil de Certidões de Registro Civil
Com o objetivo de simplificar e padronizar nos estados brasileiros a transcrição de
certidões de registro civil emitidas pelos postos consulares brasileiros no exterior, a
Divisão de Assistência Consular do MRE propôs em 2009/2010 a criação de grupo
de trabalho intersetorial para examinar a questão e propor medidas. O esforço
resultou na aprovação, em 16 de julho último, da Resolução nº 155 do Conselho
Nacional de Justiça.
A nova Resolução elimina a necessidade, que alguns estados impunham, de
abertura de processo judicial para transcrever certidões emitidas no exterior. No
tocante às certidões de casamento, permite que sejam transcritas mesmo se não
contiverem, nos termos da legislação estrangeira, informações sobre o regime de
bens adotado pelos cônjuges. Os procedimentos passam a ser iguais em todos os
cartórios no Brasil. Com isso, o Itamaraty e o CNJ oferecem mais uma facilidade às
famílias brasileiras residentes no exterior, inclusive aquelas que decidem retornar
ao país.
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Uma parceria entre a área consular do Itamaraty e a Anatel, com a colaboração das
prestadoras de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo, possibilitou em julho o início
de um projeto-piloto de envio de SMS para os brasileiros em viagem ao exterior. Ao
chegar ao destino, eles recebem uma mensagem informando os números de
telefones dos consulados brasileiros, para o caso de qualquer necessidade.
O projeto, batizado de “SMS de boas vindas”, foi uma iniciativa do Itamaraty para
facilitar o contato dos viajantes brasileiros, em casos de emergência, com os
consulados nos países visitados. Os primeiros a receberem a mensagem estão
sendo os brasileiros que desembarcam em Portugal e na Espanha. O sistema
deverá ser expandido em breve a outros países.

Observatório de Inadmitidos
Preocupada com as dificuldades pelas quais vêm passando muitos brasileiros ao
desembarcarem no exterior, a área consular do Itamaraty estabeleceu no início de
2012 o Observatório de Inadmitidos. O projeto contempla monitoramento rigoroso
das estatísticas de inadmissões e queixas recebidas de nacionais brasileiros, bem

como a realização de gestões e negociações bilaterais para proteção dos viajantes
brasileiros e visitas a salas de detidos em aeroportos internacionais. Como
resultado desse esforço na vertente Brasil-Espanha logrou-se, mediante acordo a
que se chegou em 4 de junho último, importante redução do número de
inadmitidos em Madri: 3 em junho e 8 em julho (comparados com 70 em janeiro,
89 em fevereiro, 66 em março, 74 em abril e 57 em maio).

III Concurso de Desenho Infantil “Brasileirinhos no Mundo” Resultados
Reuniu-se no Palácio Itamaraty, no dia 24 de agosto corrente, a Comissão
Julgadora do III Concurso de Desenho Infantil organizado pelo Itamaraty, que
teve como tema "O meu capítulo favorito da História do Brasil". A Comissão
foi formada por profissionais das áreas de educação e artes, vinculados à
EMBRATUR, Universidade de Brasília, Centro Cultural Banco do Brasil, Correio
Braziliense, Projeto "Roedores de Livros" e Programa Educativo do Projeto
“Mapa Gentil”, além de artistas plásticos e ilustradores.
Foram analisados 481 desenhos de crianças brasileiras residentes em 23
países. A avaliação foi feita com base nos critérios de técnica, originalidade,
criatividade, expressão artística e uso do tema. Após duas rodadas de
eliminações, os integrantes da Comissão Julgadora elegeram 10 obras, que
foram pontuadas e ordenadas segundo sua classificação, a saber:
1º lugar - Eduarda Jovanholi Lamin, Boston, Estados Unidos. “Sem Título”;
2º lugar - Sayuri Suyama Ferrasoni, 7 anos, Shiga-Ken, Japão. “Ana Nery A primeira enfermeira a cuidar dos Homens da Guerra”;
3º lugar - Yasmin Yamasaki Takara, 9 anos, Nagano, Japão. “A Batalha”;
4º lugar - Karina Dantas Wagner,
7 anos, Berlim, Alemanha. “A Tribo”;
5º lugar - Lucas Spiller, 11 anos,
Suíça. “Santos Dumont e o 14 Bis”;
6º lugar - Naomy Nakamura da Silva, 11 anos,
Ogaki,
Japão.
“Sem
Título”;
7º lugar - Bárbara Barros,
Washington, Estados Unidos. “A Chegada da
Familia Real Portuguesa ao Brasil”;
8º lugar - Luana Sophia Gonçalves Schaaf, 10 anos, Berlim, Alemanha.“Um
índio e um português observando ele”;
9º lugar - Oscar Hennes Paraguassu Abrantes, 6 anos, Berlim, Alemanha. “A
Vida de Índio”;
10º lugar - Rayan Mussallam Al Masri,
Líbano.“Escravo Livre”.
Ademais dos 10 vencedores, foram concedidas 10 menções honrosas. As
imagens do evento de lançamento do livro “Brasileirinhos no Mundo”, bem
como dos desenhos selecionados, estão disponíveis no Flickr do MRE
(HTTP://WWW.flickr.com/mrebrasil).
Na ocasião, foi realizado o lançamento oficial do livro “Brasileirinhos no
Mundo”, que contém desenhos das primeiras duas edições do concurso e
textos analíticos sobre o tema de autoria de diversos profissionais. O arquivo
PDF do livro “Brasileirinhos no Mundo” se encontra disponível no Portal
“Brasileiros no Mundo”.

Novo Conselho de Cidadania de Barcelona oficializa início de atividades
junto ao Itamaraty
Em 20 de agosto corrente, representantes da área consular do Itamaraty, do
Consulado Geral do Brasil em Barcelona e do recém criado Conselho de Cidadania
do Brasil na Jurisdição do Consulado Geral do Brasil em Barcelona realizaram uma
primeira teleconferência para a apresentação oficial do Conselho de Cidadania e de
seus estatutos e discutir as prioridades de atuação do grupo nos próximos meses.
O Conselho de Cidadania se reúne mensalmente e já realizou seis encontros oficiais
onde foram decididas as bases de funcionamento do Conselho e discutidos alguns
temas urgentes de interesse da comunidade brasileira, como: mudanças nas regras
para ingresso de brasileiros na Espanha, as mudanças no sistema de atendimento
público de saúde na Espanha, entre outros assuntos. Este foro apolítico de
aconselhamento para a comunidade brasileira está composto por 11 conselheiros
eleitos e tem entre seus objetivos principais aproximar-se aos brasileiros para
apresentar propostas, acompanhar o desenvolvimento de projetos em benefício da
comunidade brasileira local e defender os interesses coletivos da sociedade
brasileira contra todas as formas de discriminações, violência e violação de direitos.
O Conselho atua junto aos brasileiros que vivem nas Comunidades Autônomas de
Aragón, Baleares, Catalunha, Valencia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco e
Principado
de
Andorra
e
pode
ser
contactado
através
do
email
info@cidadaniabrasilbcn.es ou pela página web www.cidadaniabrasilbcn.es.
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