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1. Cônsul-Geral em Miami participa de encontro com líderes religiosos

O Cônsul-Geral do Brasil em Miami, Embaixador Hélio Vitor Ramos Filho, participou, na manhã
de 8 de maio, de café-da-manhã com líderes religiosos em Pompano Beach. O evento foi
organizado pelo Diretor Comunitário da Rede Brasileiros na Flórida, senhor Silair Almeida.
Durante o encontro, o Embaixador Hélio Ramos conversou com os presentes sobre o trabalho que
vem sendo realizado pelo Consulado-Geral junto à comunidade e agradeceu a contribuição social
das igrejas como organizações da sociedade civil.
Os líderes religiosos ainda fizeram perguntas e propostas ao Cônsul-Geral relativas à prestação de
serviços consulares aos brasileiros residentes no estado.

2. Embaixador Roberto Azêvedo é escolhido para o cargo de Diretor-Geral da OMC

O Embaixador Roberto Azevêdo foi escolhido como o novo
Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio (OMC). O
brasileiro obteve o apoio da maioria dos membros da Organização
na terceira rodada de consultas realizadas em Genebra. O resultado
foi oficialmente confirmado pelo Conselho Geral da OMC no dia 8
de maio.
"Nossa visão para a Direção-Geral da OMC, que favorece o diálogo
e a convergência em torno da revitalização do sistema multilateral
de comércio, foi muito bem recebida pelos Membros durante a
campanha", disse Azevêdo. "A candidatura teve uma base de apoios
bastante ampla e horizontal, junto a todas as categorias de países."
O processo de seleção do novo Diretor-Geral teve início em dezembro de 2012, com a inscrição
dos candidatos ao cargo. Além de Azevêdo, outros oito candidatos se apresentaram. Quatro
foram eliminados na primeira rodada de consultas aos Membros da OMC, no início de abril, e
outros três na segunda rodada, finalizada em 24 de abril.
O brasileiro assumirá em setembro o cargo por ora ocupado pelo francês Pascal Lamy, a três
meses da 9ª Conferência Ministerial da OMC, em Bali, Indonésia.
Representante Permanente do Brasil junto àquela Organização desde 2008, Azevêdo tem mais
de 15 anos de experiência em temas relacionados à OMC e ao sistema multilateral de comércio e
é reconhecido por seu perfil aglutinador, construtor de pontes indispensáveis à revitalização
equilibrada, prudente e mutuamente benéfica da vertente negociadora da OMC.
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