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Paraguai - Extensão da Lei de Anistia / Novas Jornadas de
Regularização Migratória
Como resultado de gestões das Embaixadas e Consulados do Brasil e de
outros países sul-americanos no Paraguai, a Direção Geral de Migrações
daquele país anunciou, em agosto de 2012, a prorrogação do prazo de
vigência da Lei 4429/11 de regularização da residência de estrangeiros em
situação migratória irregular. Com isso, os brasileiros que ainda se
encontram sem a documentação paraguaia de residência podem apresentar
sua solicitação de vistos temporários (2 anos) até 21 de janeiro de 2013.
Paralelamente, prosseguem as Jornadas de Regularização Migratória,
organizadas pelo Consulado-Geral do Brasil em Ciudad Del Este em
cooperação com as autoridades locais, para substituição de vistos
temporários por vistos permanentes de residência. A Jornada mais recente
foi organizada em Ciudad Del Este, entre os dias 21 e 27 de outubro, e 22ª
Jornada está prevista para ocorrer na cidade de Pedro Juan Caballero, de 23
a 29 de novembro.
Desde o início das jornadas de regularização migratória organizadas pelo
MRE e sua rede consular no Paraguai, mais de 10 mil brasileiros já foram
beneficiados com o carnê provisório e 3 mil com o carnê definitivo, obtendo
regularização migratória que lhes permite usufruir de uma série de
benefícios e direitos no país onde residem.

EUA - Reunião de Coordenação Consular
Foi realizada em Brasília, nos dias 4 e 5 de outubro de 2012, a XIV Reunião
de Cooperação Consular e Jurídica Brasil-EUA. Na ocasião, foram
transmitidas à parte norte-americana diversas solicitações referentes aos
direitos dos brasileiros naquele país, como facilitação dos procedimentos de
concessão de visto e melhores condições para cidadãos detidos em
estabelecimentos prisionais (assistência médica, menor número de
transferências entre penitenciárias, facilidade para fazer ligações
internacionais). Discutiram-se ainda possibilidades de ampliação da

cooperação judicial entre os dois países e cooperação em emergências
consulares em terceiros países.

EUA - I Reunião do Grupo de Trabalho sobre Vistos
Realizou-se, em 22 de outubro de 2012, em Washington, a I Reunião do
Grupo de Trabalho sobre Vistos Brasil - Estados Unidos. O propósito do
encontro foi discutir o oferecimento norte-americano para que o Brasil, após
cumprir uma série de condicionalidades, venha a fazer parte do "Visa Waiver
Program" norte-americano. A reunião possibilitou importante intercâmbio
inicial de informações sobre os sistemas de facilitação e isenção de vistos
utilizados pelos dois países, bem como discussão detalhada dos requisitos
norte-americanos para o ingresso no Programa e das preocupações
brasileiras com relação ao crescente desequilíbrio na balança turística entre
os dois países e ao possível aumento dos casos de inadmissões em pontos
de controle migratório. As partes concordaram em voltar a se reunir em seis
meses para prosseguir a análise da questão.

EUA - I Conferência Acadêmica e Feira Universitária no ConsuladoGeral do Brasil em São Francisco
O Consulado-Geral do Brasil em São Francisco abrigou, em outubro de 2012,
a I Conferência Acadêmica e Feira Universitária, organizada em parceria com
o Centro Comunitário Brasileiro (www.bccsf.org). O evento recebeu
estudantes brasileiros interessados em dirimir dúvidas sobre os detalhes
práticos da vida universitária nos Estados Unidos. Durante as apresentações,
foram abordados temas como requisitos de acesso às universidades
americanas, bolsas de estudo, vistos de estudante e auxílios financeiros,
entre outros. Os participantes também tiveram a oportunidade de conversar
diretamente com representantes de diversas instituições de ensino superior
sediadas na jurisdição do Consulado, como a Universidade da Califórnia, a
Universidade de São Francisco e a Universidade Estadual de São Francisco.
O evento contou também com a presença do Sr. Manoel Barral Netto,
Diretor de Cooperação Institucional do CNPq, que expôs aos presentes as
oportunidades do programa “Ciência sem Fronteiras”, voltado a estudantes
que aspiram ingressar em programas de graduação e pós-graduação nos
Estados Unidos.

EUA - Apoio às vítimas do furacão Sandy
Em esforço de solidariedade para com as vítimas brasileiras do furacão
Sandy na região de Nova York, o Consulado-Geral do Brasil em Nova York
(consulado@brazilny.org) está integrando rede de parceiros com vistas à

arrecadação de recursos. Além da realização de eventos de caráter
beneficiente, está sendo aberta conta bancária para o envio de doações.

Japão - Assinatura de Termo de Cooperação entre MRE e MTE para
instalação do Espaço do Trabalhador em Hamamatsu
O Termo de Cooperação que estabelece o Espaço do Trabalhador Brasileiro
(ETB) no Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu foi assinado pelos
titulares das pastas do Trabalho e Emprego e das Relações Exteriores. Com
isso, está sendo providenciada a instalação do Espaço, com previsão de
inauguração em meados de dezembro de 2012. Dois funcionários treinados
pelo MTE estarão exclusivamente dedicados a dar apoio os brasileiros na
área trabalhista, tanto para aqueles que pretendem permanecer no Japão
quanto para aqueles que desejam retornar ao Brasil.

Suíça – Estatuto do Conselho de Cidadania de Zurique
O Conselho de Cidadania de Zurique aprovou, em setembro último, por
unanimidade, o estatuto que regulamenta o funcionamento do órgão. A
aprovação do documento finaliza a implantação definitiva deste Conselho – o
primeiro cujos membros foram escolhidos por meio de votação direta
presencial, realizada no cantão de Zurique, em 4 de setembro de 2011.
O estatuto do Conselho apresenta diversas melhorias e aperfeiçoamentos
em relação a documentos anteriores, tais como a designação de um
coordenador-geral, definição dos direitos e deveres dos conselheiros, entre
outros. O estatuto pode ser acessado por meio do Portal “Brasileiros no
Mundo”,
em
“http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/acomunidade/conselho-de-cidadaos”.

Espanha - III Reunião Consular de Alto Nível
Realizou-se em Madri, em 16 de outubro de 2012, a III Reunião Consular de
Alto Nível Brasil-Espanha. Um dos principais temas tratados foi o migratório,
havendo sido constatado com satisfação que a aplicação de requisitos
recíprocos de ingresso para cidadãos espanhóis no início de 2012 deu ensejo
a entendimentos bilaterais frutíferos, resultando em queda radical no
número de inadmissões de viajantes brasileiros e, principalmente, das
queixas até então recebidas sobre o tratamento recebido em aeroportos
espanhóis. Foram relatadas as novas medidas de apoio adotadas pelo
Consulado-Geral em Madri, incluindo inauguração do serviço de envio de
mensagens SMS aos brasileiros que ingressam em território espanhol,
elaboração de cartilha específica para inadmitidos, contratação de linha
gratuita para contato entre a sala de inadmitidos do aeroporto de Barajas e
o Consulado-Geral em Madri, bem como o estabelecimento de rotina, pelo

setor de assistência a brasileiros daquela repartição, de ligações diárias para
a sala de inadmitidos. Houve concordância quanto ao interesse dos dois
governos em iniciar exame, tão logo possível, de medidas de facilitação
recíprocas e simultâneas dos requisitos de ingresso. Questões adicionais
tratadas no encontro foram as perspectivas de adesão do Brasil à Convenção
da Haia sobre legalização de documentos, incremento da cooperação
jurídica, facilitação na concessão de vistos, cooperação nas áreas de
previdência social, saúde e de combate à violência de gênero, apoio para
imigrantes retornados, transferência de presos e medidas de assistência
consular às comunidades carcerárias brasileiras na Espanha e espanholas no
Brasil.

