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1. Reunião plenária pública para avaliação do CRBE
O Consulado-Geral recorda que realizará reunião plenária pública para avaliação e eventual
reformulação do Conselho de Representantes do Brasil no Exterior (CRBE), cujo primeiro
mandato foi encerrado em 24 de novembro de 2012.
Espera-se a participação dos brasileiros residentes na Flórida, em Porto Rico e nas Ilhas
Virgens. O encontro ocorrerá na sede do Consulado-Geral, no dia 12 de fevereiro de 2013,
às 16:00.
Haja vista que as vagas para a plenária são limitadas em função do espaço físico, os
interessados em inscrever-se deverão encaminhar mensagem com nome, endereço e
telefone para o seguinte endereço eletrônico comunidades.miami@itamaraty.gov.br,
até o dia 8 de fevereiro, às 16:00. O Consulado-Geral oportunamente entrará em
contato para confirmar a inscrição.
REUNIÃO PLENÁRIA - AVALIAÇÃO - CRBE
Quando:Terça-feira, 12 de fevereiro de 2013, às 16:00.
Quem pode participar: Brasileiros residentes na Flórida, em Porto Rico e nas Ilhas
Virgens.
Onde:
Consulado-Geral do Brasil em Miami
80 SW 8th Street - 26th Floor
Miami, FL 33130-3004
Incrições: Encaminhar mensagem, até dia 8 de fevereiro, às 16:00, para o seguinte
endereço: comunidades.miami@itamaraty.gov.br
Incluir na mensagem:

- NOME
- ENDEREÇO
- TELEFONE
O Consulado-Geral entrará oportunamente em contato com os participantes para confirmar
a inscrição
_________________________________________________________________________
2. Página oficial do candidato brasileiro à Direção-Geral da OMC
No contexto do processo de escolha do próximo Diretor-Geral da Organização Mundial do
Comércio (OMC), foi lançada a página eletrônica oficial da candidatura do Embaixador
Roberto Azevêdo (www.robertoazevedo.org) àquele posto.
A página contém informações em português e nos três idiomas oficiais da OMC (espanhol,
francês e inglês). Estão disponíveis na página o vídeo de apresentação da candidatura, as
coletivas de imprensa do candidato, sua apresentação ao Conselho-Geral da OMC em 31 de
janeiro, notícias publicadas pela imprensa nacional e internacional, entre outros textos
relevantes.
Também foram lançadas as contas de Twitter @AzevedoOMC (informações em português,
espanhol e francês) e @AzevedoWTO (informações em inglês), respectivamente
disponíveis nos seguintes endereços:
http://www.twitter.com/AzevedoOMC
http://www.twitter.com/AzevedoWTO

