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Inaugurado Consulado-Geral em Hamamatsu
Conselho Federal da OAB realizará o "I Encontro da Diáspora Jurídica Brasileira"
Assinado Memorando de Entendimento Brasil - França sobre Questões Migratórias

Inaugurado Consulado-Geral em Hamamatsu
Foi realizada, em 18 de setembro, cerimônia de abertura do Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu,
Japão, terceira repartição consular brasileira no país. A abertura contou com a presença do Governador
da Província de Shizuoka, do Prefeito de Hamamatsu e do Presidente da Câmara Municipal.
A abertura do Consulado-Geral atende a reivindicação tradicional da expressiva comunidade brasileira
na Província de Shizuoka (15% dos brasileiros residentes no Japão, cerca de 40 mil pessoas), demanda
reforçada pelo atual momento de crise econômica por que passa o país.
Além de prestar serviços consulares e fornecer assistência aos brasileiros da região, o CG pretende
exercer atividades nas áreas econômica, cultural, científico-tecnológica, de promoção comercial e de
divulgação da realidade brasileira.
Conselho Federal da OAB realizará o "I Encontro da Diáspora Jurídica Brasileira"
À margem da II Conferência "Brasileiros no Mundo", o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) realizará em sua sede no Rio de Janeiro, na tarde do dia 15 de outubro, o "I Encontro da
Diáspora Jurídica Brasileira".
O encontro contará com a participação do Dr. Cézar Britto, presidente do Conselho Federal da OAB,
entre outras autoridades da Ordem, e reunirá advogados brasileiros que atuam no exterior. O objetivo
será o de discutir temas relacionados à atuação desses profissionais nos diferentes países em que
vivem e à relação com as comunidades e repartições diplomáticas e consulares brasileiras locais.
A OAB tem procurado expandir sua atuação no exterior, com foco na promoção dos direitos humanos,
mediante a celebração de acordos de cooperação com entidades congêneres locais. O MRE vem
estreitando suas relações com a Ordem em esforço de cooperação ao qual o I Encontro da Diáspora
Jurídica está relacionado.
Assinado Memorando de Entendimento Brasil - França sobre Questões Migratórias
Por ocasião da visita do Presidente Nicolas Sarkozy ao Brasil, foi assinado em 7 de setembro
Memorando de Entendimento para criação de Mecanismo Bilateral de Consultas sobre Questões
Migratórias.

Entre os principais objetivos do Mecanismo estão o estabelecimento de linha direta entre os órgãos
competentes dos dois governos para o trato de questões emergenciais e a criação de mecanismo
bilateral de consultas destinado a promover o intercâmbio de boas práticas e a discussão de projetos
conjuntos tais como o fomento da cooperação migratória e policial, a troca de informações sobre
emprego de novas tecnologias nas áreas de atendimento e assistência consulares, emissão de
documentos de viagem e controles migratórios e colaboração no combate a ilícitos transnacionais
vinculados ao tráfico de migrantes.
Para lidar com casos urgentes de natureza consular, serão estabelecidos pontos diretos de contato entre
os consulados do Brasil na França e vice-versa, incluindo a Guiana Francesa, e suas respectivas
autoridades migratórias.
O instrumento segue o modelo do acordo celebrado com a Espanha e outros países europeus. Entre os
principais temas da agenda bilateral na área consular estão a situação dos brasileiros que vivem na
Guiana Francesa e a denegação de entrada de brasileiros na França.

