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Itamaraty define regras para as eleições do CRBE
Observando as decisões tomadas na plenária da II Conferência “Brasileiros no Mundo”,
o Itamaraty definiu as regras para a eleição do Conselho de Representantes dos
Brasileiros no Exterior (CRBE). O processo eleitoral, cujo início está previsto para a
segunda metade de maio, ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico. A inscrição de
eleitores foi simplificada ao máximo, sendo exigido apenas um documento de
identificação.
Poderão se inscrever como eleitores os brasileiros residentes no exterior que possuam
título de eleitor no exterior ou registro em repartição consular brasileira. O brasileiro
poderá ainda se inscrever no processo eleitoral preenchendo formulário eletrônico
específico, mais detalhado, e apresentando documento nacional válido. Ao inscrever-se
como eleitor, o brasileiro também pode se registrar como candidato. Os candidatos
deverão declarar que preenchem as condições de candidatura: residir há mais de três
anos na jurisdição pela qual deseja candidatar-se, não possuir antecedentes criminais
e estar em condições de exercer as funções de conselheiro. As candidaturas serão
individuais.
As repartições consulares brasileiras procurarão oferecer terminais de computador para
que os interessados façam sua inscrição no pleito e votem. Na América do Sul,
poderão ser feitos consulados itinerantes para viabilizar as inscrições e a votação dos
brasileiros que vivem em locais de difícil acesso
O MRE pretende fazer parceria com o Tribunal Superior Eleitoral para acompanhar as
eleições e garantir sua imparcialidade. Os dados dos brasileiros inscritos serão
checados para confirmar sua identidade, evitando o surgimento de “eleitores
fantasmas”. Tanto os eleitores quanto os candidatos precisarão ter sua inscrição
confirmada.
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O período de inscrições para eleitor e candidato será de três semanas. A votação,
exclusivamente pela Internet, irá se estender por nove dias, incluindo dois fins-desemana. Para votar, o brasileiro receberá um código de identificação (“login”).
A criação do CRBE é uma conquista das comunidades brasileiras no exterior. Terá
funções consultivas, permitindo ao Governo brasileiro conhecer melhor as demandas
dessas comunidades. A função de conselheiro não será remunerada.
Serão eleitos oito representantes para cada uma das seguintes regiões: América do
Norte e Caribe; América do Sul e Central; Europa; e Ásia, África, Oceania e Oriente
Médio. Os quatro candidatos mais votados de cada região se elegerão como membros
titulares. Os cargos de suplentes serão ocupados pelos quatro candidatos mais
votados após os titulares dentro de cada região.
Informações adicionais sobre as eleições para o CRBE poderão brevemente ser
encontradas no Guia das Eleições.
Terremotos no Chile e Haiti – Assistência a Brasileiros
O Núcleo de Assistência a Brasileiros (NAB) da Divisão de Assistência Consular do
MRE enfrentou situações particularmente desafiadoras por ocasião dos terremotos no
Haiti (em 12/01/2010) e no Chile (em 27/02/2010). Em ambas as crises, o NAB
ofereceu atendimento telefônico 24hs aos familiares e amigos de cidadãos brasileiros
que se encontravam nas áreas atingidas pelas catástrofes naturais, intermediando o
contato com as repartições consulares, elaborando listagens que pudessem auxiliar na
localização dos compatriotas e coordenando os esforços locais para prestação de
assistência.
Na esteira do terremoto no Haiti, foram recebidas mais de 750 ligações telefônicas,
dentre as quais predominavam, em um primeiro momento, demandas por localização
de brasileiros por parte de parentes e amigos, tornadas ainda mais urgentes e
dramáticas pelas dificuldades de comunicação com o país. Cabe notar que, além dos
militares, o contingente de brasileiros no Haiti compreendia também civis, como
funcionários de ONGs, da ONU, pesquisadores de universidades brasileiras, religiosos
e mesmo funcionários de empresas. As listas elaboradas, que procuraram incorporar o
máximo de informações possíveis de modo a facilitar o esforço de localização, guiaram
o trabalho realizado pela Embaixada do Brasil em Porto Príncipe. Em um segundo
momento, passaram a predominar as solicitações de repatriação por parte dos
cidadãos brasileiros que tiveram seus parentes e amigos localizados. Também foi
recebido no NAB um grande número de ligações referentes a oferecimento de
voluntários e doações das mais diversas ordens. Os funcionários do NAB
empenharam-se em elaborar lista que consolida os dados de contato dos ofertantes,
para encaminhamento aos órgãos/setores competentes. Por fim, foram recebidos ainda
pedidos de informação sobre os procedimentos para adoção de crianças haitianas.
O NAB recebeu cerca de 2000 mil ligações de amigos e parentes de brasileiros que
estavam no Chile por ocasião do terremoto do dia 27/02. O número bastante superior
de contatos explica-se pelas dimensões da comunidade brasileira residente no País
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(cerca de 10.000 brasileiros), além do elevado contingente de compatriotas em viagem
de turismo. Mais uma vez, o NAB funcionou como canal para prestação de informações
aos familiares no Brasil, bem como para encaminhamento de listas que servissem de
guia para as tentativas de localização e, posteriormente, para a organização da
repatriação de brasileiros quando do retorno em vôos da FAB.

Acordo Previdenciário deverá aumentar cobertura a brasileiros nos EUA
Técnicos em Previdência do Brasil e dos EUA negociaram em Brasília, entre os dias 22
e 26 de fevereiro, as minutas de uma proposta de Acordo Bilateral de Previdência
Social entre os dois países e do Ajuste Administrativo que deverá regulamentar sua
aplicação. Uma vez em vigor, esses instrumentos permitirão que os brasileiros que
contribuem para o sistema de seguridade norte-americano e residem regularmente no
país utilizem contribuições efetuadas à Previdência brasileira para antecipar a
solicitação de sua aposentadoria. A mesma possibilidade será aberta aos norteamericanos que residem no Brasil. O acordo possibilitará ainda que empresas
multinacionais de um dos dois países com presença no território do outro recolham a
apenas um sistema as contribuições previdenciárias correspondentes aos funcionários
enviados de um país para o outro.
A reunião deu seqüência à rodada realizada em agosto de 2009, em Washington. Os
negociadores dos dois países destacaram a rapidez com a qual os técnicos
conseguiram chegar a um consenso em torno dos principais pontos dos textos.
Em que pese a possibilidade de os dois lados realizarem pequenas alterações de
forma no texto, seu conteúdo foi considerado aceitável pelos dois lados e o instrumento
deverá ser assinado em breve. O texto resultante seguirá, no Brasil, o processo de
tramitação dos tratados internacionais, que necessitam da aprovação de comissões e
das plenárias do Congresso Nacional. Nos EUA, seguirá o procedimento reservado aos
Acordos Executivos, que são considerados aprovados caso os membros da Câmara e
do Senado a eles não se oponham.
O acordo com os EUA é o mais importante, em termos de beneficiários potenciais,
entre os instrumentos desse tipo negociados pelo Brasil nos últimos anos. Foram
assinados, recentemente, acordos com a Bélgica e com a Alemanha, e integralmente
negociados instrumentos com o Canadá e com o Japão.

Comissão Julgadora anuncia vencedores do Concurso de Desenho Infantil
“Brasileirinhos no Mundo”
A Comissão Julgadora do Concurso de Desenho Infantil "Brasileirinhos no Mundo"
elegeu, no dia 10 de março, os dez melhores trabalhos a partir de um universo de
duzentos desenhos feitos por crianças de seis a onze anos de idade, residentes na
África do Sul, Alemanha, Austrália, Áustria, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Estados
Unidos, Equador, França, Irlanda, Israel, Japão, Líbia, Omã, Palestina, Portugal, Reino
Unido, Senegal, Suécia, Suíça, Tunísia e Uruguai. Lançado pela Subsecretaria-Geral
das Comunidades Brasileiras no Exterior do MRE, a iniciativa tem como objetivo
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promover e divulgar o interesse pelo Brasil entre o público infantil brasileiro residente
no exterior.
A Comissão Julgadora foi composta por professora do Departamento de Artes Visuais
da UnB, representantes dos Ministérios da Cultura e Educação, artistas plásticos,
curadores, diplomata do Departamento Cultural do Itamaraty e o Diretor do Museu
Nacional de Brasília. Cada membro da Comissão examinou todos os trabalhos e
anotou observações sobre seus preferidos, de acordo com os critérios de técnica,
criatividade e originalidade. A votação foi realizada em três rodadas sucessivas,
eliminando-se, em cada uma, os trabalhos menos votados. Foram realizadas votações
adicionais para o desempate das obras classificadas. Ao final, foram escolhidos dez
desenhos contemplados com o "Prêmio Itamaraty de Desenho Infantil Brasileirinhos no
Mundo", além de mais dez menções honrosas. Em seu conjunto, a ampla gama de
estilos meios e objetos dos desenhos infantis com o tema “O Meu Brasil” compôs um
mosaico rico e diversificado do olhar das crianças residentes no exterior sobre o Brasil.
Venceram o concurso, em ordem decrescente (nome/jurisdição): 1º - Layra Pires de
Brito (Consbras Nagóia); 2º - Lucas Walker (Consbras São Francisco); 3º - Erick
Krieger (Consbras Nova York), 4º - Victória Matuda Abade (Consbras Hamamatsu), 5º Sandy Miho Tsukahara (Consbras Tóquio), 6º - João Pedro Bergamo Jaskulski de
Siqueira (Brasemb Quito); 7º Dominique Ender (Brasemb Viena), 8º Renan Shindy Sato
Mikumu (Consbras Hamamatsu), 9º Tamirys Muraoka (Consbras Nagóia), 10º Giulia
Estelle Dohy (Consbras Paris).
Receberão menções honrosas: Andrea Nunes (Consbras Miami); Camila Storvik e Julio
Cesar Zili (Consbras Londres); Ami Kleiman (Brasemb Tel Aviv); Cassius Alves da
Silva, Claudia Gabriela Santos da Silva, Luana Lorenz e Rafaela Figurski Vieira
(Brasemb Berlim); Lukas Straube (Consbras Nova York); e Danielly Kaori Azuma
(Consbras Hamamatsu).
Os vencedores receberão kits de prêmios com livros, DVDs e CDs infantis brasileiros
cedidos pelo FNDE do MEC, pela TV Escola, pelo Ministério da Cultura e pela EBC,
entre outros. Os prêmios serão enviados aos respectivos consulados para entrega aos
vendedores.
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