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Serviços financeiros para trabalhadores brasileiros na Europa
O MRE, em parceria com a Caixa Econômica Federal, promoveu a extensão do
serviço de solicitação de saque dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço para cinco Postos na Europa. A solicitação agora pode ser feita nos
Consulados-Gerais do Brasil em Bruxelas, Londres, Paris e Roterdã, além do Setor
Consular da Embaixada em Dublin. Para solicitar o saque, o trabalhador não
necessita residir na área de jurisdição do Posto. Os cinco novos locais onde o
serviço é oferecido se somam aos três Consulados-Gerais do Brasil no Japão e aos
dez nos Estados Unidos, que já o oferecem desde 2010 e 2011, respectivamente.

Semana do Trabalhador na Europa
Realizou-se no início de junho, nas cidades de Genebra, Lisboa e Faro, com a
presença de números público, a Semana do Trabalhador Brasileiro. Trata-se de
iniciativa do MRE, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, e que
conta com a participação do Ministério da Previdência Social, SEBRAE, Caixa
Econômica e, a partir desta última edição, com a Defensoria Pública da União. Os
três eventos serviram para divulgar informações sobre legislação trabalhista e
situação do mercado de trabalho dos países onde é realizado, bem como sobre a
situação laboral no Brasil, sendo esta última, voltada para aqueles trabalhadores
que considerem retornar ao País. A divulgação local na Suíça contou com a
colaboração dos Conselhos de Cidadania em Zurique e Genebra e, em Lisboa, da
Associação de Lusofonia e outras entidades brasileiras.

Cartilha da Emigrante Brasileira no Líbano
O MRE, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Beirute, lançou em maio a
Cartilha da Emigrante Brasileira no Líbano. A Cartilha foi elaborada por membros do
primeiro e do segundo mandatos do Conselho de Cidadãos Brasileiros, sob a
coordenação do Consulado. Encontram-se disponíveis, no Portal Brasileiros no
Mundo, as versões em português e em árabe da publicação, que também está
sendo distribuída em forma impressa.
A iniciativa foi fruto da constatação de que vêm ocorrendo, com alguma frequência,
situações em que brasileiras casadas com libaneses surpreendam-se por não terem
reconhecidos direitos que consideravam que lhes caberiam, em questões como
documentação dos filhos, viagem com os mesmos entre o Líbano e o Brasil, busca
de apoio em situações de violência doméstica ou separação e divórcio. A legislação
libanesa sobre o assunto é diversa, dependendo da comunidade religiosa a que o

casal pertença; assim, a cartilha esclarece o percurso para que a emigrante
brasileira identifique exatamente os direitos que lhe assistem e para conseguir que
eles sejam garantidos.

Cartilha de orientações para o trabalho no exterior – modelos, jogadores
de futebol e outros profissionais brasileiros
Com freqüência, tem-se registrado, no exterior, problemas com jogadores de
futebol, modelos fotográficos e de passarela, dançarinos, professores de capoeira e
danças e outros profissionais que trabalham com esportes, serviços e
entretenimento. Os casos mais freqüentes são relacionados a exploração laboral,
abusos, maus tratos, acomodação precária e retenção de passaportes e de
documentos. A vulnerabilidade migratória e laboral na qual esses brasileiros se
encontram pode propiciar outros abusos e constrangimentos caso esses nacionais
não tenham informações adequadas.
Levando em consideração esse contexto, o MRE, com contribuição da rede de
consulados no exterior, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Ford
Models, em suas respectivas esferas de atuação, elaborou cartilha para divulgar a
experiência dos postos que têm registrado a ocorrência de problemas em sua
região e prestado auxílio aos brasileiros necessitados. O referido material, que
versa ainda sobre dançarinos, professores de capoeira e cozinheiros profissionais,
contem informações e alertas úteis sobre riscos existentes e formas de evitá-los. A
intenção é contribuir para uma melhor experiência no exterior desses trabalhadores
nacionais que levam nossa cultura a outros povos.

Lançamento do telecurso de combate ao tráfico de pessoas
Concretizando as metas estipuladas no âmbito do II Plano Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o Departamento Consular e de Brasileiros no
Exterior – DCB – elaborou, em coordenação com o Ministério da Justiça, com a
Secretaria de Políticas para as Mulheres e com a Polícia Federal, Telecurso de
combate ao Tráfico de Pessoas.
O material consiste em vídeo composto por módulos variados, cada um com
duração aproximada de 30 minutos e abordagem particular dos aspectos
concernentes ao enfrentamento ao tráfico e atendimento das vítimas. O público
alvo são funcionários das repartições da rede consular e diplomática brasileira,
líderes de comunidades brasileiras no exterior e membros de ONGs. O objetivo é
combater o tráfico de pessoas e propiciar melhores condições de trabalho aos
brasileiros que buscam no exterior oportunidades de emprego.

Parceria para doação de revistas a brasileiros presos no exterior
Com base em projeto-piloto de iniciativa da Embaixada do Brasil em Díli, no Timor
Leste, o MRE estabeleceu parceria com a editora Ediouro para doação de revistas a
brasileiros que se encontrem em prisões no exterior. O material consiste de
“encalhes” recolhidos das bancas brasileiras, e será enviado por meio do Escritório

de Representação do MRE em São Paulo a Brasília e, em seguida, aos Postos da
rede diplomática e consular brasileira onde se fizer necessário.
Entre as revistas doadas, encontram-se atividades como palavras cruzadas e caçapalavras. Alia-se, desta forma, a possibilidade de um pequeno alívio das condições
prisionais, que muitas vezes são extremamente duras, à manutenção do contato
dos detentos com a língua portuguesa e a cultura brasileira.

Novos Consulados no Faro (Algarve/Portugal) e St. Georges de l’Oyapock,
(Guiana Francesa)
O MRE inaugurou no segundo trimestre os novos Consulados no Faro, com vistas a
oferecer serviços à comunidade brasileira residente no sul de Portugal e na
Andaluzia espanhola. A decisão decorreu da constatação da forte demanda por
documentação e assistência consular por parte da numerosa colônia brasileira local.
Foi inaugurado igualmente o Consulado em Saint-Georges de l’Oyapock, município
da região francesa da Guiana, vizinha à cidade brasileira de Oiapoque-AP. O novo
Posto de fronteira se junta aos quinze já existentes, sendo quatro no Uruguai, dois
na Argentina, três no Paraguai, três na Bolívia, um na Colômbia, um na Venezuela
e um na Guiana – este, localizado na cidade de Lethem, o mais recente. A criação
do Consulado no Oiapoque francês vem atender a uma demanda da crescente
comunidade brasileira na região, que inclui, além de comunidades indígenas, um
número cada vez maior de garimpeiros e mulheres que trabalham nos garimpos. O
Consulado operará em estreita colaboração com a Casa do Trabalhador Brasileiro
em Oiapoque-AP, mantida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O novo
Consulado está instalado à rua Jean Cedia, 11, St. Georges de l’Oyapock.

Diplomacia Consular
A FUNAG deverá editar em breve a publicação "Diplomacia Consular", preparada
pela SGEB, que traz as posições e realizações mais importantes do governo
brasileiro nos últimos cinco anos sobre assuntos consulares, apoio a brasileiros no
exterior, negociações migratórias, cooperação jurídica internacional e administração
consular. A obra, amplamente ilustrada, faz menção a vários projetos
desenvolvidos conjuntamente com outros poderes da República, Ministérios,
Secretarias Especiais, Estados e organizações não governamentais com vistas ao
atendimento das diretrizes e determinações do Decreto n. 7214/2010, que dispõe
sobre a política governamental para as comunidades brasileiras no exterior.
Conterá também estimativa atualizada do número de brasileiros radicados em
outros países.

