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Aperfeiçoamento do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior
Encerrou-se em novembro de 2012 o mandato de dois anos dos membros do
Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior (CRBE). Ao agradecer pelos
esforços dos Conselheiros em benefício dos nossos concidadãos residentes no
exterior, a Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior informa
que serão promovidas de dezembro a fevereiro de 2013, nos Postos de jurisdições
onde há presença de comunidade brasileira, plenárias públicas com o objetivo de
colher impressões sobre o desempenho geral do primeiro CRBE e propostas sobre
formas de expandir sua representatividade e resultados.
Com base nos insumos a serem colhidos nas plenárias, serão introduzidos
aperfeiçoamentos no processo, devendo o segundo Conselho estar formado até o
final do primeiro semestre de 2013. A IV Conferência “Brasileiros no Mundo” está
prevista para o segundo semestre, já com a presença do segundo CRBE.

Aplicação do ENCCEJA em 2013
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
confirmou a aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (ENCCEJA), antigo Supletivo, no exterior, em março de 2013. O
Exame será aplicado nas cidades de Boston (EUA), Barcelona (Espanha), Ota,
Nagóia e Hamamatsu (Japão) nos dias 30 e 31 de março de 2013 (sábado e
domingo), com o apoio dos Consulados-Gerais de cada jurisdição.
O exame tem como objetivo garantir aos brasileiros que vivem no exterior a
possibilidade de receber diploma de ensino básico ou médio e, eventualmente,
continuar seus estudos no Brasil por ocasião de seu regresso.
As inscrições para o exame estão sendo feitas através do sítio eletrônico do INEP
<www.inep.gov.br>, entre os dias 17 de dezembro de 2012 e 4 de janeiro de
2013.

Assistência social e psicológica em Londres
O Consulado-Geral do Brasil em Londres contratou profissionais para prestação de
assistência social e psicológica gratuita a brasileiros residentes no Reino Unido. A
iniciativa tem por objetivo a prestação de assistência consular mais ampla a
brasileiros no exterior, especialmente aos que se encontram em situações de

estresse psicológico, como violência doméstica, tráfico de pessoas, menores
desassistidos, detenção e outros casos em que se faz necessário atendimento
especial aos brasileiros afetados.
A iniciativa faz parte de estratégia da área consular do MRE de criação de rede de
psicólogas nos consulados brasileiros cujas jurisdições contam com comunidade
brasileira numerosa. Já há profissionais atuando em Roma, Madri, Barcelona,
Lisboa e Porto.

Contos Tradicionais Brasileiros em Paramaribo
Realizou-se, no Centro Cultural da Embaixada do Brasil em Paramaribo, a
apresentação “Contos Tradicionais Brasileiros”, espetáculo baseado na obra de
Câmara Cascudo. Sob coordenação dos diretores Domingos Tourinho e Daniel
Almeida, a apresentação abrangeu teatro, fantoches, jogo de sombras e música
para um público de cerca de 80 crianças brasileiras residentes no Suriname. O
evento foi uma oportunidade para esses pequenos brasileiros manterem o vínculo
com o folclore e cultura do seu país de origem.

Redução de anuidades para imigrantes em universidades do estado de
Massachusetts
O estado de Massachusetts (EUA) anunciou, em 19 de novembro, nova política que
permitirá a jovens imigrantes indocumentados o pagamento de anuidades de
universidades estaduais a um terço do valor atualmente aplicado a essa camada da
população. A medida beneficia diretamente parcela relevante da comunidade
brasileira residente naquele estado norte-americano, que é o maior pólo de
concentração de nacionais nos EUA.

I Simpósio de Educação de Hamamatsu e cerimônia de premiação do III
Concurso de Desenho Infantil “Brasileirinhos no Mundo”
Realizou-se, no dia 18 de novembro, o I Simpósio de Hamamatsu sobre Educação
de Crianças e Jovens Brasileiros no Japão. Ao longo das palestras, depoimentos e
debates promovidos durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de
discutir os principais temas e desafios enfrentados no âmbito da educação de
crianças e jovens brasileiros naquele país. No encerramento, o Cônsul-Geral do
Brasil premiou os vencedores do III Concurso de Desenho Infantil “Brasileirinhos no
Mundo” residentes naquela cidade, as crianças Carolina Miyuki Hosokawa e Lucas
Ken Shinohara.

Assinatura do Acordo de Previdência Social Brasil-República da Coréia
O Acordo de Previdência Social Brasil-Coréia do Sul foi assinado no dia 22 de

novembro último em Brasília, pelo Ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves
Filho, e pelo Embaixador da Coréia em Brasília, Bon Woo Koo. O Acordo permitirá
que trabalhadores brasileiros e sul-coreanos possam contabilizar contribuições aos
sistemas previdenciários dos dois países a fim de atingir o tempo mínimo
necessário à obtenção de uma pensão, entre outros benefícios.
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