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II Conferência “Brasileiros no Mundo” - resultados
Foi realizada entre 14 e16 de outubro, no Palácio Itamaraty do Rio de Janeiro, a II
Conferência “Brasileiros no Mundo”, organizada pela Subsecretaria-Geral das
Comunidades Brasileiras no Exterior (SGEB) com apoio da Fundação Alexandre
de Gusmão (FUNAG) do MRE. Aberta pelos Ministros das Relações Exteriores e
da Secretaria-Geral da Presidência da República, a II CBM destacou ações do
MRE nas áreas consular e de apoio a brasileiros no exterior e permitiu ampla
discussão sobre políticas governamentais em seu benefício em matéria de cultura,
educação, trabalho, previdência, serviços consulares, regularização migratória e
representação política.
Na área consular foi assinalado a importância da atuação do Núcleo de
Atendimento a Brasileiros (NAB) que cuida de casos de brasileiros em dificuldade
no exterior, do projeto de informatização do Sistema Consular Integrado, já
implantado em cerca de 40 Embaixadas e Consulados e da criação da Ouvidoria
consular. O Chanceler Celso Amorim também se referiu a gestões
governamentais em prol das comunidades brasileiras vulneráveis da Bolívia, do
Paraguai, das Guianas e do Japão.
Com relação à interação governamental com os brasileiros no exterior, foram
tomadas importantes decisões em plenária conduzida pelo SGEB, entre as quais a
criação de um Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior para servir
de instrumento de interlocução do governo com a diáspora brasileira, e a
elaboração de um programa de trabalho baseado nas Atas de Reivindicações
produzidas nas Conferências, sujeito a atualização e acompanhamento
permanente. Maiores informações estão disponíveis no site “Brasileiros no Mundo”
em http://www.brasileirosnomundo.mre.gov.br/

Realizada Sessão Informativa sobre Remessas
Como evento paralelo à II Conferência, foi realizada no dia 15 de outubro sessão
informativa sobre o tema de remessas de migrantes. Organizada por
representantes do Banco Mundial e do Banco Central, com a participação de
funcionários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, a sessão foi
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composta por curtas palestras sobre as iniciativas em curso no Banco Mundial e
no Banco Central para tornar mais transparente as políticas de taxas cobradas no
envio de recursos, seguidas de rodada de perguntas e respostas. Na ocasião,
representante do Banco Central do Brasil apresentou a “Cartilha de Câmbio 2009”,
(disponível na página do Banco Central: www.bcb.gov.br) elaborada para
esclarecer e orientar as pessoas sobre transferências de valores do exterior para o
Brasil e do Brasil para o exterior.

I Reunião da Diáspora Jurídica Brasileira
Paralelamente à sessão de discussões temáticas da II CBM, teve lugar na sede da
Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro a I Reunião da Diáspora
Jurídica Brasileira, com a participação de mais de uma dezena de advogados
brasileiros com habilitação para advogar no exterior. Presidiram o encontro o
Presidente da Comissão Nacional de Relações Internacionais da OAB e exPresidente do seu Conselho Federal, Dr. Ruberto Busato, e o Embaixador
Eduardo Gradilone, Diretor do DCB. Foram debatidas formas de colaboração da
nossa diáspora jurídica em ações em benefício de brasileiros no exterior. A
reunião dá continuidade à importante parceria que o Itamaraty mantém com a
OAB nas áreas consular e de circulação de pessoas, a ser brevemente
institucionalizada mediante convênio de colaboração regular.

Prêmio de Desenho Infantil “Brasileirinhos no Mundo”
Por ocasião da II Conferência, foi lançado o concurso de desenho infantil
"Brasileirinhos no Mundo", para crianças brasileiras entre 6 e 11 anos de idade
residentes no exterior. Com o tema "O meu Brasil", o concurso, inspirado em
iniciativa semelhante do governo mexicano, visa a promover e conservar vínculos
culturais e de identidade das novas gerações de brasileiros no exterior com seu
país de origem.
Os dez melhores desenhos, escolhidos por Comissão Julgadora, receberão o
"Prêmio Itamaraty de Desenho Infantil Brasileirinhos no Mundo". Os trabalhos
serão enviados pelos candidatos até 15.01.2010 aos postos consulares mais
próximos no seu país de residência. Os dez primeiros colocados serão agraciados
no exterior pelos postos no país de residência, recebendo kits de livros infantis
sobre o Brasil e literatura brasileira em cerimônias a serem organizadas pelos
postos consulares da jurisdição. Maiores informações estão disponíveis no Site
“Brasileiros no Mundo” http://www.brasileirosnomundo.mre.gov.br/
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