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1. IV Conferência Brasileiros no Mundo - Atas e resultados
O Ministério das Relações Exteriores divulgou os
resultados e as atas da IV Conferência Brasileiros no
Mundo (IV CBM), ocorrida na Bahia, no período de 19 a
22 de novembro de 2013.
O evento contou com a participação de porta-vozes de 49 Conselhos de Cidadãos e de Cidadania
que integram atualmente o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior (CRBE).
Foram os seguintes os conselhos representados: Assunção, Atenas, Atlanta, Austrália Ocidental,
Baviera e de BadenWürttemberg, Beirute, Berlim, Boston, Barcelona, Brisbane, Bruxelas,
Buenos Aires, Caiena, Chicago, Ciudad Del Este, Cochabamba, Colônia, Dubai, Flórida,
Genebra, Georgetown, Hamamatsu, La Paz, Lisboa, Liubliana, Los Angeles, Madri, Maputo,
Mendoza, Milão, Montevidéu, Nagóia, Oslo, Países Baixos, Paramaribo, Paris, Porto, Ramalá,
Reino Unido, Saarbrücken, Santa Cruz de la Sierra, São Francisco, Sydney, Tóquio, Toronto,
Vancouver, Victoria, Washington e Zurique.
O evento contou com a participação de funcionários do Ministério das Relações Exteriores, do
Ministério do Trabalho e Emprego do Ministério da Cultura, do Ministério da Previdência
Social, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), da Casa Civil/ Presidência da República, da
Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM/PR), da Autoridade Central Administrativa
Federal, da Secretaria de Direitos Humanos (SDH/PR), da Empresa de Correios e Telégrafos
(ECT), da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do SEBRAE-MG, do SEBRAE-GO e
do Governo do Estado de Goiás.
O encontro foi organizado em seis grupos ("Mesas Temáticas"), a fim de permitir debates e
esclarecimentos especializados nas questões de maior interesse das comunidades representadas
na reunião.
Além de participarem das “Mesas Temáticas”, os porta-vozes dos Conselhos Locais
manifestaram-se na seção "Fala dos Conselhos" - em que descreveram as características e
necessidades de suas respectivas comunidades. O exercício, ademais de permitir coleta de
informações sobre a comunidade do ponto de vista de suas lideranças, procurou transmitir aos
integrantes do grupo uma visão de conjunto da diáspora brasileira e maior compreensão das
profundas diferenças dos diversos contextos e demandas das comunidades mundo afora.

Em sua conclusão, foram escolhidos os Conselhos que ocuparão, até a V Conferência Brasileiros
no Mundo, cargos no âmbito do CRBE. O Conselho de Cidadãos da Flórida foi designado como
Coordenador-Geral Regional para a América do Norte.
Para ler as atas da IV Conferência Brasileiros no Mundo e outros documentos pertinentes àquela
reunião, clique aqui.

2. Conselho de Cidadãos da Flórida - 3a Reunião Formal
O Conselho de Cidadãos da Flórida realizou, no último
dia 21 de janeiro, na sede do Consulado-Geral, sua
terceira reunião formal de trabalho. O grupo constitui
foro apolítico de aconselhamento e assessoria ao Governo
brasileiro.
Na ocasião, foram discutidos os resultados da IV Conferência Brasileiros Mundo, ocorrida na
Bahia, entre os dias 19 e 22 de novembro de 2013. Particularmente registrou-se que o Conselho
de Cidadãos da Flórida foi eleito o Coordenador da América do Norte, no âmbito do Conselho
de Representantes de Brasileiros no Exterior (CRBE) - órgão que reúne conselhos locais das
comunidades brasileiras expatriadas.
Durante o encontro, os conselheiros decidiram também estruturar-se em grupos temáticos, a fim
de melhor organizar as atividades do Conselho. Deliberou-se ainda sobre assuntos diversos,
como a possibilidade de realização de encontro dos Conselhos da América do Norte por ocasião
do Focus Brazil, previsto para o próximo mês de abril.
O Conselho de Cidadãos da Flórida pretende realizar reuniões futuras também em outras cidades
do estado. Pompano Beach, Boca Raton e Orlando poderão, em princípio, sediar os futuros
eventos.
Para ler a ata da terceira reunião formal do grupo, clique aqui.
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