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ADRIANA RIQUET SABINO
Adriana Sabino nasceu no Rio de Janeiro- RJ e reside na Flórida/EUA há 27
anos.
“Quero usar a minha experiência como fundadora e presidente desde 1997
do CCBU para aproveitar as oportunidades e programas existentes nos EUA
visando criar melhores condições de vida e trabalho para os brasileiros nos
EUA e ampliar os vínculos com o Brasil, permitindo que os brasileiros no
exterior sejam vistos como um valioso patrimônio para o Brasil e tenham
acesso a programas sociais, trabalhistas e educacionais do país”.

ALFREDO AUGUSTO PATRÍCIO JÚNIOR

Alfredo Patrício é natural de São Paulo – SP e reside no Canadá há 6 anos.

“Meu nome é Alfredo Augusto Patrício Júnior. Sou casado com Dra Márcia
Patrício, formado em engenharia eletrônica pelo Instituto Tecnológico de
Aeronáutica e MBA pela Universidade de São Paulo. É uma satisfação muito
grande poder ajudar aqueles que estão dando os primeiros passos em terras

estrangeiras, principalmente na orientação do que fazer com relação a
moradia, emprego, saúde, finanças e uma infinidade de outras
necessidades. Gostaria muito de poder ajudar mais brasileiros, inclusive
aqueles que chegam com uma grande bagagem de educação e experiência
profissional, mas que acabam sendo barrados de participar do mercado de
trabalho devido ao pouco conhecimento que empresas e governos locais
tem sobre o Brasil, qualidade de suas universidades e de sua mão de obra.
Participo também ativamente do Rotary Club de Ottawa, em todos seus
programas beneficientes”.

ASSIR REIS DA SILVA
Assir Reis é natural de Sertânia- PE e reside no estado de Michigan/EUA há
mais de 45 anos.
“Emigrei aos Estados Unidos há mais de 45 anos. Estudei na Universidade
de Illinois obtendo um Bacharelado em Artes Liberais e Ciências (Linguas
Neo-Latinas) e posteriormente um Master’s Degree em Administração de
Empresas. Aquí constituí familia. Trabalhei nos setores público e privado
exercendo funções tais como planejamento urbano e administração
hospitalar. Aposentei-me como Executivo de uma companhia de geração
nuclear de energia elétrica. Por mais de 35 anos tenho estado atuando em
várias ONGs delas recebendo muitos prêmios e distinções. Atualmente faço
parte do Conselho de Cidadãos Brasileiros do Meio-Oeste. Já visitei a
maioria dos estados americanos e suas comunidades brasileiras. Meus
conhecimentos e minha experiência me capacitam amplamente como
representante no CRBE. Estou seguro que desempenharei minhas funções
de maneira eficiente e efetiva, caso tenha o privilégio de ser escolhido
membro”.

BARTIRA LUSTOSA ROMERO
Bartira Lustosa é natural de Curitiba- PR e reside no estado da Flórida/EUA
há 10 anos.
“Amplo conhecimento das necessidades dos brasileiros nesta regiao.
interesse na uniao e desenvolvimento da comunidade brasileira nesta regiao.
anos de experiencia em trabalho voluntario a comunidade brasileira e nossas
familias. Promover o interesse da cultura brasileira para brasileiros que moram no
exterior e manter essa interesse mesmo depois de anos fora do brasil. Promover a
educacao do idioma portugues entre os filhos de brasileiros nascidos no exterior.

Interesse em desenvolver um programa de suporte e assitencia em todas as
areas, para imigrantes brasileiros que estao no processo de estabelecimento no
sul da florida”.

CÉLIA ALCÂNTARA
Célia é natural de Niterói- RJ e reside no estado da Flórida/EUA há 8 anos.
“Ajudo a brasileiros desde que cheguei aos Estados Unidos. Fui psicóloga
por 12 anos no Brasil e vim para este país convidada para trabalhar por um
ano com uma entidade Hispana em Orlando. Passei então a me envolver com
brasileiros, estudei e em 2004 tinha uma licença profissional e ministerial
como conselheira. Abri um consultório em Orlando para atender em
aconselhamento famílias brasileiras. Hoje atendo também a distancia pela
internet e continua a dar palestras para brasileiros. Não sei se estou
habilitada a representar os brasileiros na minha região... mas tenho vontade
de continuar a ajudar o meu povo neste pais por isso estou me colocando a
disposição de contribuir com vocês”.

CLEIDE SILVA
Cleide é natural de Jequié- BA e reside no estado da Flórida/EUA há 13 anos.
“Porque sempre estive envolvida com serviços comunitários e voluntários.
Promover a primeira conferencia para a mulher brasileira em Orlando,
participo de conferencias. e seminários para a nossa comunidade. Conheço
muito bem os problemas e necessidades do imigrante brasileiro. Alem disso
trabalho com clientes brasileiros como psicóloga”.

CRISTIANO BERALDO
Cristiano é natural do Rio de Janeiro/RJ e reside no estado da Flórida/EUA
há 3,5 anos.
“Conheço bem a realidade dos brasileiros de todos os níveis sociais nos
EUA e Canadá. Sou um democrata com sólida formação acadêmica e

profissional, e acredito ser necessário participar deste esforço que visa dar
mais força à comunidade brasileira na região. Percebo que boa parte dos
brasileiros se sente excluída e por isso se fecha em pequenos grupos. Isso
enfraquece a comunidade brasileira como um todo e dificulta o sucesso e as
conquistas que cada um procura. É preciso trabalhar com seriedade para
construir caminhos que levem os brasileiros a ter a representatividade e o
apoio que merecem, e eu me coloco à disposição dos meus compatriotas
para ajudar nesta missão”.

DANIEL VIANA
Daniel Viana é natural do Rio de Janeiro– RJ e reside no estado de
Illinois/EUA há 15 anos.
“Nos 15 anos que tenho vivido no exterior, tenho notado que não existe
muito contato entre as comunidades brasileiras. Sou uma pessoa
extrovertida, sempre de bom humor e disposto a arregaçar as mangas e
trabalhar dura por aquilo que creio ser o melhor para o próximo. Sou
membro ativo da Igreja Metodista nos EUA (IL), diretor de música e
conselheiro de juvenis. Com isso dá pra ver que não tenho medo de encarar
desafio cara a cara”.
Coordenador de Exportação em uma companhia de bebidas em IL (Tampico
Beverages) a qual exporta para todo o mundo, inclusive para o Brasil, cursei
a faculdade de Comércio Exterior na Carolina do Norte (High Point
University) e sou membro ativo da Igreja Metodista Unida no estado de
Illinois”.

PASTOR BARROZO DAVID DE SOUZA BARROZO

Pastor Barrozo, natural de Rio Bonito –RJ, reside em Silver Spring-MD/EUA
há 29 anos.

“A razão de minha candidatura é o desejo de ampliar meu auxílio à
comunidade brasileira , como venho fazendo há 30 anos. Conheço a
realidade de milhões de brasileiros residentes em Massachussets , Rhode
Island e na região metropolitana de Washington. Esse conhecimento, fruto
dos trabalhos desenvolvidos como líder na comunidade, incentiva-me e
capacita – me a bem representar esses cidadãos junto às autoridades do
Brasil.
Por desejar esse mesmo sucesso para todos os brasileiros nos Estados
Unidos, organizei cursos, seminários e participei de eventos da comunidade
em áreas como saúde, família, assuntos legais e de imigração,
aconselhamento de casais, jovens e crianças; sou membro ativo do
Conselho de Cidadãos do Consulado em Washington e coopero na
realização de "consulados itinerantes". Nossa igreja organiza o festival
brasileiro anual. Busco instruir e amparar compatriotas que necessitam
retirar carteira de motorista, carteira de trabalho, seguro saúde, pagamento
de impostos e acompanhar aqueles que são obrigados a irem aos tribunais;
organizo, junto com minha família e amigos, inúmeros eventos sociais para
dar as boas-vindas a brasileiros.”

DILERMANO LEMOS

Dilermano Lemos é natural de Boa Esperança – ES e reside nos EUA há 11
anos.
“Tenho atuado como pastor, empresário e radialista. Conheço bem de perto
a realidade dos imigrantes legais e ilegais nos EUA. Por este e por outros
motivos, creio que posso contribuir como representante da comunidade no
exterior”.
Dilermano Lemos é Bacharel em Teologia e Línguas Bíblicas / UNASPCampus I; Técnico em Radialismo / Escola Técnica Federal - ES; Pastor da
Igreja Adventista de Língua Hispana e Portuguesa de Danbury/CT; Pastor da
Igreja Adventista de Língua Portuguesa de Somerville/MA e CaboVerdeana
de Pawtucket/RI;Pastor da Igreja Adventista de Língua Portuguesa de
Malden (Voluntario/Sem Salario)”.

ELI MARTINS
Eli é natural de Tupã- SP e reside no estado da Flórida/EUA há 5 anos.
“Em função da minha larga experiência na área de comunicação, do meu
amplo networking junto a comunidade brasileira na região e da minha
capacidade de argumentação, considero-me apta e me sentiria orgulhosa em
poder representar a nossa comunidade”.

ELIEL BERGER DOS SANTOS
Eliel é natural de Curitiba- PR e reside no estado da Flórida/EUA há 16 anos.
“Anos de experiência vivendo no exterior sempre relacionando-se e
envolvido com a comunidade brasileira em suas lutas, dificuldades e
aspirações, desejo assegurar que #1)Enquanto no exterior recebam apoio e
assistência necessária e #2) quando realizar sonho de retornar ao Brasil
seus direitos estejam garantidos”.

ESTELA GALLETTI
Estela é natural de Campinas- SP e reside no estado da Califórnia/EUA há 22
anos.
“Possuo grande experiência morando no exterior. Morei na Franca em 1991 e
1992 também. Meu pai mora no exterior ha 22 anos. Acredito que poderei
ajudar os Brasileiros na adaptação, informações diversas, busca de
empregos, e parcerias diversas com o Brasil, principalmente focando a parte
de negócios entre Brasil e USA”.

ESPER NEMI
Esper Nemi é natural de Salvador da Bahia e reside no Canadá há 3 anos e 3
meses.

“Permita apresentar-me: estudo na Schulich School of Business –“
International Bachelor of Business Administration”, em Toronto.Tenho

experiência no movimento estudantil no Canadá, onde organizei vários
eventos e representei os interesses dos estudantes. Da mesma forma,
acredito que poderei representar os interesses dos brasileiros no Canadá e
organizar eventos culturais e conferências de forma a manter nossas
tradições e identidade. Através do programa de acolhimento de imigrantes
brasileiros da Igreja Vida Nova em Toronto, associada à “Reformed Church in
America”, obtive o suporte necessário para superar adversidades também
enfrentadas por outros “newcomers”. Pretendo utilizar esse tipo de
estratégia de acolhimento para estabelecer uma rede de ajuda mais ampla,
em todas as províncias, permitindo dessa forma uma transição mais
tranqüila para os brasileiros que fixarem residência no Canadá. Como
membro do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, pretendo
ser o elo entre os brasileiros no Canadá e o Governo Brasileiro, defendendo
seus direitos e interesses. Ademais, o fato de ser fluente tanto em inglês
como francês me possibilita representar todos os brasileiros no Canadá,
sejam estes residentes em províncias anglofônicas ou em Québec. Muito
obrigado por sua consideração e espero contar com seu apoio”.

ESTER SANCHES-NAEK

Ester Sanches-Naek é natural de Natural de Belo Horizonte - MG e reside nos
EUA há mais de 8 anos.
“Desde de 2002 venho ajudando a comunidade brasileira nos Estados
Unidos em diferentes áreas: educacional, social, cultural, jurídica e de
saúde. Por alguns meses havia decidido que não me candidataria ao
conselho, mas cheguei a conclusão de que este é o chamado de Deus para
mim, portanto o farei com prazer para honra e glória de seu nome e para
junto ao Itamaraty trazermos mais apoio aos nossos compatriotas que
vivem em nossa região.
Sou a única brasileira Juíza de Paz nos Estados Unidos, Notário Publico,
Capelã, Bacharel em Patologia da Língua e Bacharel em Espanhol pela
universidade de Connecticut; Especialização em sotaques pela Universidade
de Boston e estou cursando o mestrado em Desenvolvimento Econômico de
Comunidades na Universidade de Southern New Hampshire. Sou casada
com Rashid Hamid e mãe de Abdul Hamid Naek”.

FLÁVIA PINTO

Flávia é natural do Rio de Janeiro- RJ e reside no estado da Califórnia/EUA
há 17anos.
“Como candidata, trago mais de 12 anos de experiência na área de serviços
social voltados a comunidades emigrantes em assuntos de organização/
movimentação política, violência doméstica, trafico de pessoas, saúde
pública (plano familiar, HIV e AIDS), entre outros; através de agencias de fins
não lucrativos , governamentais, e trabalhos voluntários. Meu empenho a
causa humanitárias, alem de enorme satisfação pessoal, também trouxeramme reconhecimentos público”.

FRANCISCO SAMPA (JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO)
Francisco Sampa é natural de Recife/PE e reside no estado de Nova
Jersey/EUA há 24 anos.
“Nordestino da cidade de Recife, PE. Nascido em 1957, migrou para o estado
de São Paulo em 1967 aos 10 anos de idade onde viveu por 20 anos. Em
1987 mudou para os Estados Unidos da América, instalando-se no nordeste
do país em Newark, New Jersey, tornando-se jornalista e promotor cultural
de
eventos
e
shows
musicais.
Fundador do CBNN-USA, Canal Brasil News Netwark, ex-presidente da
Brazilian American United Association por 5 mandatos, sempre eleito pelo
voto direto da comunidade. Presta serviço social voluntário para a
comunidade brasileira há 25 anos nas áreas de orientação jurídica, violência
doméstica e auxílio funeral. Repórter do www.brazilianpress e mantém o
blog
www.canalbrasilnewsusa.com.
Mediante o acima exposto e por serviços prestados ao Brasil e aos
brasileiros nos EUA, candidata-se à vaga de representante junto ao MRE
numa forma de dar seguimento oficialmente ao que já faz nos últimos 25
aos conterrâneos da área metropolitana de New Jersey e New York na Costa
Leste dos EUA”.

JANE DESMOND
Jane é natural de São Paulo/SP e reside no Canadá há 12 anos.

“Nestes doze anos em que tenho morado no exterior, o imigrante tem sido o
foco deste trabalho, seja na capacidade de professora de inglês, interprete, o
como consultora de imigração. As funções desempenhadas visaram a
melhoria das condições de vida dos Brasileiros que muitas vezes são
vetados de seus direitos devido a suas limitações na língua, falta de
experiência no Canadá e de como a sociedade funciona, ou ate mesmo
devido a sua posição precária como um imigrante não documentado ou sem
status”. Minha atuação neste conselho trará dinamismo e profissionalismo
para auxiliá-los a representar os Brasileiros no exterior, especialmente no
Canadá”.

JOSIVALDO RODRIGUES
Josivaldo é natural de Gravatá/PE reside no Canadá há 19 anos.
“Sou formado em Fisioterapia pelo Everest College. Representei o Canadá
na I e II Conferência Brasileiros no Mundo. Sou Presidente do Grupo Brasil
of Ontario e trabalho junto à entidade no intuito de divulgar a Cultura
Brasileira. Na Comunidade Brasileira de Toronto, exerço papel-chave há 8
anos e trabalho de forma voluntária como tradutor e conselheiro, ajudando
recém-chegados a tirarem carteira de motorista, passaportes, procurações
junto ao Consulado. Sou membro do Conselho de Cidadãos , onde exerço
papel no sentido de informar sobre problemas e reivindicações da
Comunidade. Sou proprietário do blog www.nosporexemplo.wordpress.com,
onde divulgo informações para a Comunidade. Estou me candidatando para
dar continuidade a meu trabalho JÚLIO BRAGA

JÚLIO BRAGA

Júlio Braga é natural do Rio de Janeiro e reside nos EUA há 20 anos.
“Eu moro nos EUA há 20 anos e sempre trabalhei com assuntos
relacionados a comunidade brasileira. Quero ser um Representante da
Comunidade por conhecer todas as necessidades dos brasileiros que vivem
nos EUA. Irei trabalhar na educação dos brasileiros em relação as leis e a
cultura e fazer uma conexão com governo brasileiro passando informações

e criando projetos que possam atender as necessidades da comunidade nos
EUA”.

KAREN BRAGA DIAS
Karen é natural do Rio de Janeiro/RJ e reside no estado da Flórida/EUA há
11 anos.
“Estudante de International Business na Keiser University de Fort
Lauderdale. Meu interesse maior e promover a boa adaptação e o
entendimento de viver em outro pais com diferentes leis e diferente cultura,
a educação do brasileiro residente no Sul da Florida, e em toda a América do
Norte e Caribe. Facilitar a comunicação entre o governo brasileiro e o
cidadão, fazendo com que essa comunicação esteja efetivamente ao alcance
da maioria. Engajar os meios de comunicação nessa responsabilidade
social, tendo em vista que muitos programas não chegam ao alcance
daqueles que realmente precisam. Enfatizar a importância da união da
comunidade brasileira tendo como exemplos as comunidades haitiana e a
latina que têm seu poder de voz, especialmente no Sul da Flórida, devido a
essa união”.

MAIRA TELES LEÃO E SILVA

Maira Telles Leão (Jackson) é natural de Luz – MG e mora na Califórnia/EUA
há 9 anos.

- “Primeiramente, acredito na necessidade de maior articulação e integração
entre os brasileiros que desenvolvem atividades em outros países e, sendo
assim, busquei- me aproximar eticamente deste objetivo. Em segundo lugar,
por compreender intimamente as glórias, os sacrifícios e a rotina de um
brasileiro no exterior, qualifico-me como candidata aplicada, ciente e
consciente de sua missão”.
Maira Teles Leão e Silva e bacharel em Relações Internacionais pela
Universidade Católica de Brasília. Durante dois anos, atuou como estagiária
no departamento comercial da Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília,
e trabalhou na American Chamber of Commerce. Nos últimos oito anos, já
residente nos Estados Unidos, exerce o cargo de gerente geral de uma
agencia do Bank of America, na Califórnia”.

MANOEL OLIVEIRA

Manoel Oliveira é natural de Jataí – GO e reside nos EUA há 22 anos.

“Manoel de Oliveira Jr. Brasileiro, nascido em Jataí, Goiás, casado com Ana
Célia e pai de Sarah e Pedro. Residente nos Estados Unidos da América
desde 1987 tendo regressado ao Brasil em 1991 e depois retornado aos
Estados Unidos em 1994 permanecendo desde então. Residente de Marlboro
Mass durante todo este período. Estudou Teologia e formou-se como Doutor
na mesma matéria em 2005 pelo Gordon-Conwell Theological Seminary em
Boston. Possui formação na área de gerenciamento e desenvovimento
comunitário“.
“Tenho usado minha formação acadêmica sempre como uma ferramenta de
ajuda ao imigrante, dando palestras, fazendo consultoria empresarial e

familiar como voluntário, ajudando no desenvolvimento familiar da nossa
comunidade e advogando junto as instituições americanas pela preservação
do direito dos imigrantes. Ativo participante na campanha de recenseamento
dos brasileiros, defesa dos direito a carteira de habilitação para os
imigrantes indocumentados e pelo direito de ingresso na faculdade para os
filhos dos imigrantes brasileiros. Creio que estou apto a representar a
comunidade braseira devido aos anos de convivência com os brasileiros,
por conhecer a dinâmica e os problemas relacionados com a imigração e ter
o preparo necessário para tal”.

MARCOS ELIAS
Marcos Elias é natural de São Paulo/SP e reside no estado da Flórida/EUA há
3 anos e 2 meses.
“Como funcionário do Banco do Brasil tive oportunidade de me relacionar
com vários cidadãos da comunidade brasileira e pude identificar suas
necessidades/angustias/incertezas e acredito poder colaborar para auxiliálos”.

MARLI DUARTE DUARTE
Marli Cagley é natural do Rio de Janeiro/RJ e reside no estado de Nova
Jersey/EUA há 41 anos.
“Com experiência de 35 anos como líder comunitária da comunidade
brasileira de Newark, New Jersey me creio habilitada a continuar o trabalho
que tenho feito a 35 anos , que e ajudar o meu povo em todos os sentidos da
palavra”.

MELISSA PEREIRA MORAIS DE OLIVEIRA
Melissa Pereira é natural do Rio de Janeiro/RJ e reside no estado da
Flórida/EUA há 3 anos.
“Tenho orgulho de ser brasileira e gostaria de representar meu país nos
EUA. Sou formada em Comercio Exterior, tenho experiência em grandes
empresas brasileiras e vim para o EUA em busca de ampliar os horizontes e
conhecer uma nova cultura e inovar conhecimentos. Nesses três anos que
vivo em Miami, conheci pessoas do mundo inteiro, aprendi duas novas
línguas e estou aprendendo cada vez mais as regras dessa grande potencia.

Espero estar dentro dos conformes para esta posição e aumentar os laços
do meu país Brasil com EUA”.

MÍLTON CARDOSO (OBAMA DO BRASIL)
Mílton Cardoso é natural de Santo Anastácio/SP e reside no estado da
Flórida/EUA há 30 anos.
“Conheço o Problema do Brasileiro indocumentado, porque eu fui um, que
não veio com cargo, ou como pastor, cheguei aqui sem saber que problema
que enfrentaria e permaneci ilegal por 7 anos. Quero ser Presidente do
conselho porque quero lutar pela anistia geral e irrestrita. A separação de
pais e filhos pode criar conflitos diplomáticos irreparáveis entre o Brasil e os
Estados Unidos. Sou Fundador da União Petista, e ativista sindical aqui nos
Estados Unidos, porque o sindicato e quem mais tem apoiado os políticos a
favor da legalização, e fala isso sem medo de errar. Outro motivo e que o
Brasileiro indocumentado é o que mais quer e pode voltar ao Brasil”.

NEILTON NORONHA
Neilton Noronha é natural de Poços de Caldas – MG e mora Nos EUA 25
anos.
“Acredito que com todos estes anos de experiência de sobrevivência em um
país estrangeiro ,com um vasto conhecimento da cultura dos americanos e
das necessidades dos brasileiros , com um fluente Inglês e conhecimento
em meio a culturas diversas do povo brasileiro nesta região e também
grandes desafios já passados para adaptar a cultura norte americana a como
tendo enfrentado dificuldades sociais , econômicas e políticas, posso servir
o meu povo com seriedade e honestidade.
Trabalhador da construção civil por muitos anos no Brasil e também nos
Estados Unidos, agente imobiliário atualmente co Legacy Realy, vivendo nos
Estados Unidos há mais de 24 anos ,casado com 3 filhos, disponível para
viajar também possuo cidadania norte -americana. Estamos seguros de que
podemos conseguir algo mais para os nossos compatriotas brasileiros nesta
nação. Em todo este tempo que aqui estamos, temos acolhido os nossos
irmãos brasileiros em diversas situações, encaminhando-os para órgãos de
tratamentos para viciados ,como hospitais, instituições que
ajudam
desempregados, doentes e também necessitados. Tenho auxiliado casais
em aconselhamento e encaminho - os para os devidos órgãos
governamentais. Sempre procurando estabelecer e impor o bem - estar do
brasileiro nesta nação”.

NELSON LISBOA
Nelson é natural de São Paulo/SP e reside no Canadá há 6 anos.
“Em primeiro lugar gostaria de agradecer a oportunidade e me apresentar.
Sou Nelson Lisboa, paulistano, nascido e crescido em São Paulo, Capital. Me
formei em Direito em 1999 e advogo desde então. Moro em Toronto há 6
anos e entendo muito bem os sistemas canadense e brasileiro, por ter sido
um newcomer no Canadá conheço os desafios que os novos imigrantes
encontram diariamente. Faço trabalho voluntário de paralegal para a
comunidade brasileira, traduções e trabalho de intérprete quando
necessário. Eu ensino inglês como segunda língua (ESL) para novos alunos.
Se eu for escolhido eu me sinto capaz de ser a voz da comunidade brasileira
no Canadá”.

PASTOR SAULO
Pastor Saulo é natural de Juranda – PR e mora em Atlanta/EUA.
“Já estou evolvido com a comunidade, pela própria natureza do trabalho que
realizo, fazendo também parte do Conselho de Cidadãos do Consulado em
Atlanta, por mais de dois anos e com a formação que tenho, creio ter
condições de representar os compatriotas da nossa região.
Pastor Saulo dos Santos, filho do Pastor Antonio Domingos dos Santos e
Irmã Conceição Apa dos Santos, trabalhou desde muito cedo em pequenos
empregos. O Pastor Saulo sempre estudou em escolas públicas , cursou no
2º grau os cursos de Técnico em Contabilidade e também o de Magistério
simultaneamente, concluindo ambos os cursos no ano de 1987, graduou-se
no ano de 1995 como Bacharel em Administração, ingressou no curso de
pós- graduação em Economia com ênfase em Comércio Exterior. Muito
embora tudo estivesse indo muito bem na carreira profissional e também na
vida familiar, pois contraiu matrimonio com Priscila Rocha dos Santos e
como fruto dessa união tem dois filhos: Saulo dos Santos Filho de 9 anos e
Julya R. Dos Santos de 6 anos, havia algo que sempre estava na mente do
professor Saulo que era o chamado de Deus, que sempre soou em seu
coração. Algo que por muito tempo procurava não dar ouvidos por saber da
tamanha responsabilidade que é ser chamado para o ministério. Pois sempre
acompanhou e colaborou com o ministério de seu pai que já é pastor ha
mais de 45 anos no Brasil. “

PAULO CESAR PINHEIRO RAMOS
Paulo Cesar Pinheiro Ramos, natural do Rio de Janeiro – RJ, reside nos EUA

“Servir a comunidade brasileira para representar os direitos do imigrante nos
Estados Unidos. Lutar por melhores direitos dos quais a comunidade esta
precisando: educação, saúde , direitos de exercer atividades trabalhistas no
pais, entre outras ação a ser implantadas na comunidade brasileira também.
Além de criar uma fundação dos direitos brasileiro no exterior”

PAULO CEZAR TEIXEIRA

“Gostaria de ajudar aqueles brasileiros que muitas vezes precisam apenas
ser ouvidos, mas mesmo para isto, encontram dificuldades quando
procuram os organismos que por força de função deveriam fazer este
trabalho com dedicação, urbanidade e respeito ao próximo e não o fazem”.
Advogado e Jornalista, 26 anos de atuação na área jurídica; defesas perante
o Tribunal de Contas; assessoria empresarial na área da livre concorrência;
direitos do consumidor e direito criminal; Observações em Mediação e
Arbitragem Internacional em • Paris • Atenas • Roma • Londres; Ciclo de
Palestras e Curso sobre Mediação e Arbitragem Internacional / Porto AlegreRS; Convênio com o Conselho Regional de Administração do RS para
ministrar palestras sobre mediação e arbitragem.

PAULO MONAUER
Paulo Monauer, natural de Peabiru – PR, mora em Massachusetts/EUA.

“Minha decisão de me candidatar para ser um dos representantes
comunidade nos USA foi motivada pelo fato de ter um
conhecimento dos brasileiros não só no estado em que
Massachusetts, como em outras regiões de grande concentração
comunidade como, New York, New Jersey, Flórida, Atlanta, Utah,

da minha
profundo
eu vivo,
da nossa
e outras

regiões. Sei que tenho perfeitas condições e discernimento para receber o
aval dos meus conterrâneos nos USA para lutar por melhorias e
conservação dos nossos direitos mesmo vivendo fora do Brasil”.

RONNEY OLIVEIRA
Ronney Oliveira é natural de Goiânia – GO e mora em Orlando/EUA.

“Com os anos tenho morado aqui em Orlando, Fl, tenho o convívio com
brasileiros ilegais e legais que as vezes querem fazer parte das leis do pais,
mas as vezes eles tem medo pela repreensão que eles vêem na televisão ou
jornal. Tenho acompanhado representantes de outros países que moram
aqui nos Estados Unidos e lutam para os direitos de seus povos, e faço
parte da liderança da comunidade Latina da Florida. Comecei a me interessar
pelos Latinos para poder ver os caminhos que eles usam; para que eu possa
ajudar o meu povo aqui.”

RUBENS ONOFRIO JR.

Rubens Onofrio Jr. é natural de São Paulo – SP e reside na Flórida/EUA.
“Tendo o privilegio de poder gerenciar meu horário, gostaria muito de
participar de atividades que visam ao interesse de nossa comunidade nos
EUA.
Fui comissário de bordo da Varig por 10 anos. De 1977 a 1987. Em 1987
deixei a Varig para vir com minha esposa e meus dois filhos para Miami onde
estamos até hoje. Somos hoje, cidadãos Americanos, Trabalhei 17 anos na
Micro Informática Corp, na área de informática, em Miami, onde exerci os
cargos de gerente de armazen por 10 anos e gerente de vendas por 2 anos.
Organizei o grupo de Samba "Jack Milano, Samba Showtime" com o qual fiz
várias apresentações em diferentes eventos em Miami. Tenho meu grupo
registrado no Consulado Brasileiro o qual me refere a pessoas que procuram
o Consulado para obter referências de grupos musicais para eventos”.

SENECA ESPOSTI

Seneca Esposti, natural de Barra Mansa – RJ, reside nos EUA

“Desde que cheguei nos EUA estou envolvida com a nossa comunidade.
Tenho contato com os brasileiros através das igrejas, trabalhos nas escolas
públicas e hospitais e, através de minha firma. Como pode ser observado no
meu currículo, tenho o dom de cativar e liderar. Acredito que posso
contribuir com os objetivos do governo brasileiro em proporcionar aos
brasileiros no exterior uma elo forte entre a pessoa deles aqui, e o coração
no Brasil.
Estou disposta a servir muito mais do que tenho a nossa comunidade.
Sou formada em Direito e pós graduada em Direito Civil. Trabalho como
autônoma. Presidi por duas vezes o Encontro de Mulheres Batistas
Brasileira da America do Norte. Promovi e organizei o Primeiro e Segundo
Congresso de Mulheres de Business em CT. Presidi a BRAZCON – Brazilian
Comunity Consul of CT por 4 anos. Participei no conselho de AmericareDanbury. Trabalhei nas Escolas Publicas de Danbury e para o Estado de
Connecticut no Seguro de Saúde HUSKY e Vacinação”.

REGIANE LUNA
Regiane é natural de Vargem Grande/MA e reside no estado de Nova
Jersey/EUA há 16 anos.
“Sou presidente e fundadora da Total Help Group, que vem ajudando a
comunidade brasileira há 15 anos em todo os Estados Unidos. Através de
minha empresa, temos ajudado centenas de Brasileiros em seus processos
de deportação e legalização. Acredito ter conhecimento do que nossa
comunidade passa ao tentar imigrar legalmente ou ilegalmente para os
Estados Unidos. Tenho conhecimento não só na área de imigração como
também em áreas sociais de como vivem e o medo que sofrem etc. Participo
de várias associações em nossa comunidade brasileira e por ter escritórios
e operar em todo o País tenho conhecimento da comunidade e de suas
dificuldades em várias áreas do País. Acredito poder fazer um bom trabalho
sendo uma ponte entre nossa comunidade nos Estados Unidos e o nosso
governo brasileiro”.

RICARDO BRAXTOR
Ricardo é natural de São Paulo/SP e reside no estado de Nova York/EUA há
12 anos.

“Por já estar trabalhando como representante da comunidade da região por
mais de 12 anos, junto ao consulado e orgão públicos”.

SÉRGIO MELO
Sérgio é natural de Brasília/DF e reside no estado da Califórnia/EUA há 22
anos.
“Formado em Computer Graphics Design pela AAU, SF. Tendo uma carreira
de 25 anos na área de tecnologia e mídia, incluindo gerente regional da
América Latina; diretor de marketing; gerente de produto, para SGI e Apple.
Fundada em 2003, a RioPoint atua frente a comunidade como produtora
cultural, suportando associações sem fins lucrativos, criando micro
economias e eventos de qualidade. Articulo um plano de união e metas para
nossa região. Vejam www.PlanoCostaOeste.Org - um plano baseado nas
necessidades e recursos regionais, como a infra-estrutura, capital e ímpeto
humano; formação de instituições permanentes de intercâmbio e
desenvolvimento econômico, de serviços sociais e de saúde. O PACTO é
apoiado por, e se integra com, múltiplos líderes e contribuintes regionais,
que unidos alcançaremos auto-suficiência e prosperidade na costa oeste
dos EUA”.

SHIRLEY NIGRI FARBER
Shirley Nigri é natural do Rio de Janeiro/RJ e reside no estado de
Massachusetts/EUA há 9 anos.
“Moro desde 2001 em Massachusetts, conheço de perto a realidade dos
brasileiros que vivem aqui e através do meu trabalho de imprensa tenho
relatado com sucesso o que tenho visto. Acho que como representante
poderei levar ao governo brasileiro o que se passa com os brasileiros nos
EUA. Também estou bem adaptada à comunidade americana e tenho feito
um trabalho de integração entre brasileiros e americanos. Tenho propostas
de criar meios de divulgar o Brasil através dos brasileiros que moram aqui
dando a eles um sentido de orgulho de ser brasileiro (muitas vezes o
imigrante se sente inferior). Elas sofrem de problemas característicos do
sexo feminino como violência doméstica, assédio sexual no trabalho,
depressão, exploração, separação dos filhos e discriminação. Venho
coletando há anos as histórias dessas brasileiras e gostaria de poder
representá-las. Acho importantíssimo que um candidato represente todos os

grupos de brasileiros independente de ideologia. Essa união é muito
importante para quem vai nos representar.

SILAIR ALMEIDA
Silair Almeida é natural de Nova Venecia/ES e reside no estado da
Flórida/EUA há 19 anos.
“Pastor da Primeira Igreja Batista Brasileira no Sul da Flórida. Serviços
prestados à comunidade brasileira através da igreja: Consulado Itinerante;
escola de esportes, recreação para as famílias; distribuição de cestas
básicas, empréstimos de carros, banco de informações sobre trabalho,
atendimento com psicólogo, entre outros. Serviu como representante dos
brasileiros no Conselho Provisório Brasileiros no Mundo, é candidato para o
CRBE. Pastor Silair deseja servir de interlocutor junto ao governo brasileiro,
apresentando necessidades da comunidade. Sonha com comunidade
brasileira integrada na sociedade americana e que preserva sua cultura .É
membro da Câmara de Comércio Brasil - Estados Unidos; foi Coordenador
Geral da Feira Brasil Fair e agraciado com a Insígnia da Ordem de Rio
Branco e com a Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek”.

SOBEK REBELLO
Sobek é natural de Manaus/AM e reside no Canadá há 11 anos.
“Está em Toronto desde 1999, tendo sido responsável pela empresa Toronto
Residencia, trabalhando na recepção e hospedagem de novos imigrantes,
estudantes e turistas brasileiros. Hoje é empresário e presidente do
BodyMind Soul Spa. É o fundador e um dos dirigentes do Centro Espírita
Repouso do Caminho; já tendo exercido também um mandato como vicepresidente do Grupo Brasil de Ontário. Nestes 11 anos que vive no Canadá
esteve sempre envolvido em questões de apoio a comunidade brasileira,
atendendo quase que diariamente brasileiros em busca de aconselhamento
na busca de soluções para seus problemas. Acredita que defender os
interesses das diversas comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo irá
fortalece-las e unificá-las, sentindo-se qualificado para representar as
aspirações dos brasileiros no exterior junto ao Governo Brasileiro”.

VERONIQUE BALLOT

Veronique é natural de São Paulo/SP e reside na Martinica há 24 anos.
“Implicada na situação dos brasileiros que vivem no exterior desde minha
saída do Brasil há 24 anos, atualmente envolvida com a comunidade
brasileira na Martinica, incentivando e participando, como secretaria da
Associação Brasil-Martinica. Após uma série de entrevistas que realizei com
cerca de 30 brasileiros residentes na Martinica, onde o objetivo era conhecer
a qualidade de vida e a problemática dos mesmos enquanto emigrantes,
sobressaiu-se diversas reivindicações, tais como: o isolamento com as
instâncias representativas, ou seja, consulado que se encontra em Caiena
muito distante da Martinica; acordos entre França/Brasil no sistema de
acesso à saúde e aposentadoria e o retorno do reconhecimento dos
diplomas brasileiros e equivalências na França. Eleita por unanimidade por
essa comunidade para ser representante do CRBE, pelo fato da minha
disponibilidade e meu caráter comunitário e militante. Sinto-me apta a ser o
porta voz das futuras reivindicações que poderiam ser observadas nessa
comunidade de brasileiros na Martinica”.

ZIGOMAR VUELMA
Zigomar é natural de Ibiaçá/RS e reside no estado da Flórida/EUA há 23
anos.
“Durante 24 anos, tive a oportunidade de participar intensivamente da
comunidade brasileira da Florida e de outros estados americanos. Fui
comerciante durante alguns anos na Florida e, há 16 anos, fundei um dos
jornais mais atuantes da comunidade brasileira, GAZETA BRAZILIAN NEWS.
Devido a posição de presidente do jornal e atualmente presidente da ABIINTER (Associação Brasileira de Imprensa –Internacional) conheço bem as
dificuldades e necessidades do povo brasileiro que aqui vive. Também tive o
prazer de conhecer as conquistas e desempenhos de cada comunidade.
Tenho interesse em defender os direitos dos brasileiros e ser uma ponte
entre o governo e as comunidades nos Estados Unidos. Já faço parte de
várias associações e entidades e acredito que posso ser um representante
de
confiança
do
cidadão
para
com
o
governo
brasileiro’.

TAYLOR ANTÔNIO MATOS FILHO
Taylor Antônio Matos, natural de São Paulo – SP, reside nos EUA

“Por ser uma excelente oportunidade de representação e consolidação dos
direitos dos brasileiros no exterior e por ser sabedor das reais necessidades
que a comunidade brasileira tem e de suas expectativas. Eu acredito estar
habilitado porque essa é uma função extremamente política e, portanto,
requer que seu representante além de ter formação educacional, tenha
também, conhecimento político”.
Formado em Direito pela (UNIMES) Universidade Metropolitana de
Santos/São Paulo, Ex-aluno da Universidade da Calaifornia (UCLA) no curso
de Artes, Atuei como Assessor Parlamentar de 2 Deputados Estaduais e 1
Deputado Federal, todos pelo Estado de São Paulo. Tenho ampla experiência
no setor de transportes por ter assessorado diretamente o Secretario de
Estado dos Transportes do Rio Grande do Su,l na função de Chefe do
Departamento de Planejamento da Secretaria e no setor empresarial obtive
experiência substancial ao administrar o meu próprio Hotel em Foz do
Iguacu/PR e, pela minha atuação profissional no setor imobiliário
americano”.

WALTER MOURISSO

Walter Mourisso, natural de Galiléia – MG.
“Porque eu já sofri o que a maior parte da nossa comunidade sofre e decidi
fazer a minha parte. Eu já faço trabalho de visitas e ajudo a comunidade.
Com o cargo de Conselheiro tenho certeza de que minha possibilidade de
ajudar mais pessoas irá aumentar. Acho que tenho condições de falar em
nome da nossa comunidade e lutar pelos seus reais interesses. Sou Pastor
Evangélico. Trabalho há 11 anos na mesma companhia. Pai de 2 filhos
biológicos e de 1 em processo de adoção. Casado há 24 anos. Trabalho com
jovens e adolescentes”.

DARIO JOSE DOS SANTOS

Dario Jose dos Santos, 59 anos, natural de Paraguaçu-MG. Residente em
Maryland, EUA. Reside no exterior há 25 anos.
"Desde 1986 que venho me dedicando a apoiar os brasileiros residentes na
area metropolitana de Wahington DC, Maryland e Virginia. Integrando-os o
maximo possivel com as demais comunidades brasileiras de outras regioes
atraves de eventos, caravanas e encontros civico-sociais. Criei nos anos 90
a Casa do Brasil que servia de ponto de apoio local para os brasiloeiros.
Pomoçoes de diversos tipos de eventos, entre shows artisticos, esporte e
cultural em geral.
De 1974 a 1977 - Fui para os Estados Unidos com bolsa de estudo e estudei
no Bryn Athyn Academy College recebi o Associates Arts Degree e apos os
estudos voltei para o Brasil. No Brasil fui Assessor Comercial na Embaixada
da Gra-Bretanha desde 1978 a 1983. Nos anos seguintes ate Maio de 1986,
como empresario montei minha propria empresa de Assessoria e em Maio
de 1986 voltei para os Estados Unidos onde me dediquei ao jornalismo e
atividades Comunitarias, criando tambem o Jornal Capital to Capital em
Washington DC, que circulou entre 1989 e 1995. Dentre varias outras
atividades ligado a Comunidade Brasileira, trabalhei para o Museu Anacostia
que pertence ao conglomerado de Museus do Instituto Smithsonian,
promovendo a Cultura Brasileira nos Estados Unidos. No periodo de 1995
aos dias de hoje desenvolvo as atividades da empresa criada por mim de
nome Dajosan Enterprises & Promotions, cuja finalidade é promover a
cultura brasileira. Fizemos o Hino do Brasileiro Imigrante no Mundo e
criamos a ideia de uma estrela a mais na Bandeira do Brasil para representar
os milhoes de brasileiros que vivem no exterior.”

