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Carteira de Matrícula Consular ganha espaço nos EUA
Inaugurado Núcleo de Acolhimento à Mulher em Foz do Iguaçu
Comunidades são destaque da visita do Presidente Lula à Bélgica
Banco Central lança cartilha sobre remessas

Carteira de Matrícula Consular ganha espaço nos EUA
Dois meses após o lançamento oficial da Carteira de Matrícula Consular (CMC) na
cidade de Chicago, o documento vem ganhando crescente reconhecimento nos
Estados Unidos graças a gestões efetuadas pela rede de Consulados-Gerais
naquele país. Devido a esforços empreendidos pelo ConsuladoGeral de Chicago,
foi possível obter reconhecimento oficial da CMC brasileira por parte daquela
cidade e do estado de Illinois. Os Consulados em Nova York, Atlanta, Washington
e São Francisco vêm efetuando gestões nos estados de suas jurisdições com
vistas ao reconhecimento do documento por autoridades municipais, polícia,
hospitais e bancos.
Inaugurado Núcleo de Acolhimento à Mulher na cidade de Foz do Iguaçu
Foi inaugurado, em 4 de novembro, Núcleo de Acolhimento à Mulher, que
funcionará na Casa do Migrante em Foz do Iguaçu. O Núcleo irá compor a Rede
Trinacional de Assistência às mulheres migrantes em situação de violência na
tríplice Fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Trata-se de uma parceria
entre a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), o Ministério do
Trabalho e Emprego e a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, com apoio do
MRE, para auxiliar o encaminhamento de mulheres vítimas de violência para os
serviços competentes de Argentina, Brasil ou Paraguai. Cumpre ressaltar que 70%
dos que recorrem à Casa do Migrante naquela cidade são mulheres, muitas delas
estrangeiras.
Tal cooperação se insere no marco das decisões da "Reunião de Mulheres do
MERCOSUL" (REM), que prevêem ações conjuntas entre os países membros.
Trata-se de área inédita de cooperação trilateral, havendo planos de replicar-se a
iniciativa proximamente na Tríplice Fronteira Brasil-Colômbia-Venezuela e nas
fronteiras Brasil-Bolívia (Acre/Pando) e Brasil-Guiana Francesa.
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Comunidades são destaque da visita do Presidente Lula à Bélgica
Em encontro com o Primeiro-Ministro da Bélgica durante visita à Europa em
outubro, o Presidente Lula mencionou o tema da comunidade brasileira naquele
país. Em resposta, o Primeiro-Ministro se referiu ao processo em curso de
regularização da presença de estrangeiros indocumentados. Por ocasião da visita,
foi assinado Acordo Bilateral na Área de Previdência Social, de grande interesse
para a comunidade imigrante.
O Presidente Lula também recebeu representantes da comunidade brasileira na
Bélgica, que lhe entregaram documento com reivindicações. Durante esse
encontro, os brasileiros manifestaram interesse na criação de um Consulado-Geral
em Bruxelas, tema retomado pelo Ministro das Relações Exteriores, Embaixador
Celso Amorim, na sessão de abertura da II Conferência “Brasileiros no Mundo”.
Cerca de 50.000 brasileiros vivem na Bélgica, sendo aproximadamente 43.000 em
situação irregular, de acordo com autoridades belgas.

Banco Central lança cartilha sobre remessas
Durante sessão informativa sobre remessas de migrantes realizada paralelamente
à II Conferência "Brasileiros no Mundo", representante da Diretoria de Assuntos
Internacionais do Banco Central do Brasil apresentou a "Cartilha de Câmbio
2009". O documento, disponível na página do Banco Central na internet
(www.bcb.gov.br, item "Serviços ao Cidadão" opção "Câmbio e capitais
internacionais"), visa a fornecer orientações sobre transferências de valores do
exterior para o Brasil e do Brasil para o exterior, com base na legislação e
regulamentação em vigor.
A equipe do Banco Central identificou a necessidade de elaborar a referida cartilha
após participar da I Conferência "Brasileiros no Mundo", realizada em julho de
2008, quando foi constatada a demanda por informações claras sobre
procedimentos relacionados a remessas.
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