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MRE participa de reunião das comunidades mexicanas no exterior
Consulado de Nagoya arrecada livros para brasileiros presos
Realizada, em Goiânia, primeira edição do “Itamaraty Itinerante”
Tema “Brasileiros no Mundo” é discutido em seminário de política externa
Pela primeira vez a temática das comunidades brasileiras no exterior foi tratada no
seminário anual de política externa brasileira “O Brasil no Mundo que vem aí”, cuja
quarta edição foi realizada pela Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG) em 3 e 4
de dezembro no Palácio Itamaraty do Rio de Janeiro. Na ocasião, o SGEB e o
Diretor do DCB falaram sobre o contexto internacional das migrações, circulação de
pessoas, políticas para a diáspora e outros temas. Foi assinalada a crescente
politização, visibilidade e repercussão pública das questões consulares, o que tem
exigido renovada atenção da diplomacia brasileira.
Brasil e Alemanha assinam Acordo de Previdência
Os governos do Brasil e da Alemanha assinaram no começo de dezembro, no
contexto da visita do Presidente Lula ao país europeu, o Acordo de Previdência
Social, negociado ao longo dos últimos dois.
O instrumento permitirá aos trabalhadores que tenham contribuído para os dois
sistemas somar os tempos de recolhimento para a requisição de uma aposentadoria
compartilhada, para o qual cada país contribuirá com a proporção que lhe couber
(mecanismo a que os técnicos em Previdência dão o nome de pro rata tempore).
Assim, um brasileiro que tenha contribuído, durante metade de sua vida laboral, para
o sistema previdenciário brasileiro, e que depois tenha ido viver e contribuir com o
sistema alemão, poderá receber, ao completar o tempo mínimo exigido por qualquer
um dos dois países, 50% do que receberia da Previdência brasileira e 50% do que
receberia da alemã.
Após assinado, o texto seguirá para exame dos respectivos Parlamentos, que
deliberarão sobre a conveniência de sua ratificação. Uma vez ratificado será lei
tanto no Brasil como na Alemanha.
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Regularização migratória de brasileiros no Paraguai
Brasil e Paraguai estrearam no final de novembro o recém-vigente Acordo de
Residência do Mercosul, realizando projeto-piloto de regularização migratória de
brasileiros no Departamento do Alto Paraná, na cidade de Santa Rita, de 26 de
novembro a 2 de dezembro. Esta inédita iniciativa reuniu em um único espaço, cedido
pelo Centro de Tradições Gaúchas daquela cidade, funcionários de órgãos brasileiros e
paraguaios e da Organização Internacional para as Migrações (OIM).
Causou impressão muito positiva o lançamento do projeto-piloto em Santa Rita,
observando-se, por parte das autoridades locais envolvidas na tarefa, vontade política
e intenção de integrar os colonos brasileiros em situação ainda irregular à dinâmica
formal do país
Graças a esse esforço conjunto, 1.126 brasileiros puderam obter, em um único
local, todos os documentos requeridos para o pedido de visto temporário paraguaio, aí
incluídos atestados de antecedentes das polícias dos dois países, atestado de saúde,
certificados de nacionalidade, legalizações, autenticações e fotografias. A carteira
conferida ao amparo do acordo de Residência do MERCOSUL confere aos brasileiros
direitos de residência e trabalho no país de acolhida, permite-lhes o pleno exercício da
cidadania e os remove da clandestinidade e da situação de vulnerabilidade.
Em pronunciamento feito por ocasião do lançamento do evento, o Diretor-Geral da
DGM salientou a existência de um novo cenário de trabalho para a instituição, agora
respaldada pelo Itamaraty, pela OIM e pelas autoridades departamentais e municipais
e enfatizou seu compromisso em erradicar vícios do passado "que tanto
comprometeram a imagem daquele órgão junto à comunidade brasileira
local". Segundo o discurso oficial paraguaio, essa atividade deve ser vista, em
parte, como gesto de reciprocidade pela Lei de anistia brasileira, que beneficia os
paraguaios e demais imigrantes em situação irregular no país.
O projeto de regularização migratória dos brasileiros deverá ser em breve estendido a
toda a República do Paraguai.

MRE participa de reunião das comunidades mexicanas no exterior
Representante do Itamaraty participou, em Guadalajara, da XIV Reunião do Conselho
Consultivo do Instituto dos Mexicanos no Exterior, de 11 a 13 de novembro. A Política
para as Comunidades Mexicanas no Exterior (PCME) data de 1990 e constitui
referência relevante para o Brasil dadas as iniciativas em curso com relação às
comunidades brasileiras no exterior. Em setembro, o Brasil e o México assinaram
Acordo de Cooperação Consular que vem permitindo o intercâmbio de informações
sobre políticas elaboradas pelo Instituto dos Mexicanos no Exterior (IME), sobretudo
para a diáspora mexicana radicada nos EUA e no Canadá, e pela Subsecretaria-Geral
das Comunidades Brasileiras no Exterior do MRE. Entre as iniciativas implementadas
pelo Itamaraty inspiradas pela política mexicana estão a Carteira de Matrícula
Consular, documento de identidade consular lançado nos EUA, e o prêmio de desenho
infantil “Brasileirinhos no Mundo”, espelhado no concurso “Este es mi México”, que visa
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a visa a promover e conservar vínculos culturais e de identidade das crianças
mexicanas no exterior.

Consulado de Nagoya arrecada livros para brasileiros presos
O Consulado-Geral do Brasil em Nagoya está fazendo uma campanha para arrecadar
livros, que serão doados a penitenciárias onde há brasileiros cumprindo pena. A
campanha começou em janeiro e, até o momento, mais de 200 livros chegaram ao
consulado.
A primeira instituição a receber as publicações foi a Penitenciária de Nagoya, onde
cerca de 100 brasileiros cumprem pena. Para contribuir basta doar livros novos ou
usados em bom estado. No Japão, as doações podem ser entregues pessoalmente no
consulado em Nagoya (mais informações em: www.consuladodenagoya.org), ou
enviadas pelo correio. A campanha não tem data para terminar. No Brasil, poderão ser
encaminhados aos cuidados da Divisão de Assistência Consular do MRE.
Realizada, em Goiânia, primeira edição do “Itamaraty Itinerante”
No dia 10 de dezembro, equipe da Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras
no Exterior (SGEB) esteve em Goiânia, a convite do Governo do Estado de Goiás, para
divulgar informações sobre políticas destinadas às comunidades brasileiras no exterior,
como a assistência consular e jurídica e a negociação diplomática visando à defesa
dos direitos dos emigrantes. Do governo do Estado de Goiás participaram da abertura
do evento o Governador Alcides Rodrigues e o Chefe de sua Assessoria Internacional,
Elie Chediac, além de representantes do Ministério Público Estadual e da sociedade
civil.
Estima-se, de acordo com a Assessoria Internacional do governo do Estado de Goiás,
que 300 mil goianos moram no exterior, 70% dos quais em situação irregular, situação
que levou ao reforço dos esforços conjuntos entre o MRE e o governo estadual de
Goiás para assistência a emigrantes e prevenção do tráfico de pessoas.
A iniciativa faz parte da série de eventos itinerantes do MRE no Brasil planejados para
divulgar, sobretudo entre familiares de residentes no exterior, o trabalho de assistência
consular, em especial do Núcleo de Assistência a Brasileiros no exterior (NAB) da
Divisão de Assistência Consular, mediante o estreitamento das relações entre os
governos federal e estadual, bem como com organizações comunitárias e da sociedade
civil. As próximas edições do projeto deverão ocorrer nas cidades de Governador
Valadares, Minas Gerais e Porto Velho, Rio Branco, no primeiro trimestre de 2010.
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