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Eleições para o Conselho de Cidadania de Vancouver
O Consulado-Geral do Brasil em Vancouver promove, com o fim de aprofundar o
diálogo com a comunidade brasileira local e aproximar-se de nacionais residentes
em locais afastados da sede do Posto, promove a eleição direta de quatro novos
Conselheiros.
Os novos Conselheiros serão eleitos em Vancouver/Victoria, na Colúmbia Britânica;
um em Edmonton e um em Calgary, em Alberta; e um em Saskatoon, em
Saskatchewan. As eleições ocorrerão na “Brazil Fest” e na sede do próprio
Consulado em Vancouver, bem como em locais providenciados por associações
comunitárias de brasileiros nas demais cidades, entre os dias 18 e 24 de agosto.
Maiores informações podem ser consultadas na página do Consulado-Geral, no
endereço http://vancouver.itamaraty.gov.br.

Reunião Anual com a Comunidade Brasileira em Berlim
A quarta edição da Reunião Anual da Embaixada do Brasil em Berlim com a
comunidade residente na área ocorreu no último dia 8. O encontro durou das
17h00 às 21h30 e teve a presença de cerca de 500 pessoas, entre adultos e
crianças, e contou com festa junina da comunidade. A programação incluiu leitura
de literatura de cordel e repente, ciranda, boi e outras danças folclóricas brasileiras
apresentadas por crianças da comunidade, quadrilha, apresentação de músicos e
barracas com brincadeiras, ao estilo das festas juninas tradicionais brasileiras.
A Embaixada ainda ofereceu a possibilidade de realização de Matrícula Consular,
importante elemento na ligação do cidadão brasileiro com os serviços consulares, e
divulgou iniciativas como o Programa de Difusão de Língua e Cultura, a Cartilha do
Conselho de Cidadãos de Berlim, e as palestras organizadas por profissionais do
Grupo Apoio Brasil. Em sua comunicação ao MRE em Brasília, o Embaixador Everton
Vieira Vargas fez questão de ressaltar o empenho dos quarenta voluntários da
comunidade na organização do evento.

Negociações migratórias e consulares com a Espanha
No dia 4 de junho, os Diretores de Departamento Consular, tanto do Ministério das
Relações Exteriores do Brasil quanto do órgão equivalente espanhol, reuniram-se
em Madri, juntamente com outras autoridades de ambos os países, para dialogar
sobre as condições de entrada de nacionais de um país no território do outro.

Os participantes da reunião se deslocaram ao Aeroporto de Barajas, naquela
capital, onde puderam conhecer as instalações e procedimentos de análise da
documentação migratória dos cidadãos que chegam à Espanha e de retenção de
viajantes inadmitidos.
Em seguida, dialogaram sobre as legislações, normas e práticas de ambos os países
a respeito do tema, e chegaram às seguintes decisões: publicarão lista dos
requisitos de entrada em seus territórios, que terá caráter detalhado, atualizado e
exaustivo (isto é, todos os requisitos existentes estarão incluídos). A Espanha
exigirá que conste da carta-convite apenas a identidade da pessoa que convida, a
identidade da pessoa convidada e o local da hospedagem, e tal exigência será
divulgada online.
Além disso, brasileiros em trânsito para outro Estado do Espaço Schengen deverão
registrar o lugar ao qual se dirigem e a identidade da pessoa que os hospedará,
quando não comprovarem outro modo de hospedagem, juntamente com os demais
requisitos de entrada no espaço Schengen. Foi criada uma linha direta entre
autoridades consulares e migratórias dos dois países, incluindo procedimentos
específicos para assistência por parte de autoridades de ambos os países aos
cidadãos inadmitidos em qualquer um deles, enquanto aguardam pelo voo de
retorno. Por fim, salvo caso de força maior, cidadãos que forem permanecer
durante mais de 24 horas na área destinada a inadimitidos poderão solicitar às
autoridades sua bagagem pessoal, o que também será permitido em casos de
urgência.

Condecoração ao Presidente e ao Secretário do CRBE
Foram condecorados pela Presidenta Dilma Rousseff como Oficiais da Ordem de Rio
Branco os membros do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior
Carlos Shinoda e José Paulo Ribeiro. A condecoração que receberam, dada a
cidadãos em conseqüência de seus serviços meritórios e suas virtudes cívicas, tem
por objetivo estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção.
A homenagem ao senhor Ribeiro reflete seu intenso trabalho em prol da
comunidade brasileira no Suriname, Guiana e Guiana Francesa, atuando no
Conselho de Cidadãos Brasileiros, colaborando na divulgação, preparação e
realização de Consulados itinerantes em áreas de difícil acesso no interior do país,
entre várias outras ações. O Senhor Shinoda, por sua vez, vê reconhecido seu
papel como membro atuante da comunidade brasileira no Japão, com destacadas
atividades sobretudo na área educacional.

Doação da Ediouro para participantes do III Concurso Brasileirinhos no
Mundo
A Ediouro, em mais uma vitoriosa parceria com o Ministério das Relações
Exteriores, enviou à Divisão das Comunidades Brasileiras no Exterior (DBR) Kits
Coquetel, contendo revistas em quadrinhos “Luluzinha e sua turma”, assim como
várias publicações dirigidas ao público infantil, as quais estimulam o aprendizado da
língua portuguesa, tal qual falada e escrita no Brasil, e propiciam o
desenvolvimento de habilidades matemáticas e espaciais.

Parceria do Consulado em Miami com rede de farmácias
O Consulado-Geral em Miami assinou contrato com a rede de farmácias Walgreens
e sua estrutura de clínicas de baixo custo, a “Take Care”. O convênio permitirá aos
brasileiros obter descontos nesses estabelecimentos, que oferecem não apenas
medicamentos mas consultas médicas de pronto atendimento e por agendamento.
Serão beneficiados os mais de 250 mil brasileiros residentes na Flórida, Estado em
que funcionam 48 unidades da rede “Take Care”. O Itamaraty avaliará a
possibilidade de expandir o acordo para outros Estados americanos.

