MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Prestação de Contas nº 19/2011
Plano de Ação MRE/CRBE 2011/2012

II. POLÍTICAS PARA AS COMUNIDADES BRASILEIRAS NO EXTERIOR
2) Aprimoramento das informações disponíveis aos brasileiros no exterior
c) Realizar campanhas de esclarecimento sobre problemas e riscos comuns que
afetam os brasileiros que vão para o exterior (MRE)
Providências:
Missão de Informação Consular em Minas Gerais: com o objetivo de divulgar
informações sobre serviços de assistência a brasileiros residentes no exterior e
estabelecer parcerias diretas com autoridades governamentais, lideranças comunitárias,
veículos de imprensa e outras entidades, foi realizada, de 20 a 22 de junho, Missão de
Informação Consular nas cidades de Governador Valadares, Ipatinga e Belo Horizonte.
A missão foi chefiada pelo Subsecretário-Geral das Comunidades Brasileiras no
Exterior, Embaixador Eduardo Gradilone, e integrada por diplomatas da SGEB e pela
Chefe do Escritório de Representação do MRE em Minas Gerais (EREMINAS), e teve
participação de Conselheira do CRBE nas reuniões de Ipatinga e BH. Além de
encontros com autoridades estaduais e municipais e entrevistas para veículos de mídia
locais nas três cidades, foram realizadas palestras sobre políticas governamentais para
comunidades brasileiras no exterior, nas áreas de serviço e assistência consulares;
educação; previdência social; trabalho; saúde; assistência social e direitos humanos;
combate ao tráfico de pessoas; cultura e comunicação. A oportunidade se prestou a
esclarecimentos, intercâmbio de idéias e propostas de ações conjuntas com os prefeitos
de Governador Valadares e Ipatinga, deputados federais e estaduais, lideranças
comunitárias e representantes de organizações interessadas na questão da emigração. A
iniciativa integra campanha de divulgação dos serviços consulares prestados pelo
Itamaraty a brasileiros no exterior por meio de visitas e mesas redondas com lideranças
comunitárias e agentes multiplicadores em cidades de onde emigram grandes
contingentes de brasileiros para o exterior. Em caráter piloto realizou-se encontro desse
gênero na cidade de Macapá, em junho de 2009, em Goiânia em junho de 2010 e em
Belém em abril de 2011.
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