
Ata da LXXIV Reunião do

Conselho de Cidadãos da Área da Baía de São 
Francisco

 

 

Realizou-se no dia 20 de abril de 2010, no Consulado-Geral do Brasil em São 
Francisco, a 74ª Reunião do Conselho de Cidadãos Brasileiros da Área da Baía de 
São Francisco.

 

2.         Estiveram presentes o Presidente do Conselho, Cônsul-Geral Maurício 
Eduardo Cortes Costa; a Secretária do Conselho, Denise Cunha; e os Membros 
Bedy Yang, Cralos Inecco,  Fernanda Martinez de Oliveira, George Woyames, 
Hugo de Paiva França, Thays Bell e Valéria D. da Silva-Sasser.  Os senhores 
Eduardo do Couto e Silva, José Ribamar Monteiro, Marílson Campos e Otaviano 
Araújo Jr, e as senhoras Carmen Lamha, Márcia Gray e  Rosália C. Camargo 
justificaram as suas ausências.

 

3.                  O Presidente abriu a sessão parabenizando o grupo pela iniciativa de 
reunir a comunidade brasileira local, na ocasião do encontro de 18 de março no 
Women's Building, com o propósito de apresentar possíveis candidatos para as 
eleições do Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior – CRBE.  Em 
seguida passou a palavra a senhora Fernanda Martinez de Oliveira que  lembrou, 
mais uma vez, a importância da elaboração de um Planejamento de atividades do 
Conselho para o corrente ano. A senhora Fernanda informou ainda sobre a criação 
do “blog do Conselho”, ferramenta virtual com o intuito de  veicular informações de 
interesse da comunidade bem como divulgar as atividades do Conselho. Anunciou 
a iniciativa da criação do Centro Comunitário Brasileiro virtual,  projeto ainda em 
fase de desenvolvimento, sob a coordenação da senhora Helen Dias-Abhyankar, 
que teve origem durante a reunião com a comunidade do dia 18 de março. A 
senhora Helen descreveu brevemente os objetivos do projeto, que terá caráter 
informativo sobre assuntos de interesse geral da comunidade, tais como leis de 
Imigração, assistência médica e social, serviços prestados pelo Consulado do 
Brasil, atividades sociais, entre outros.

 

4.                  Em seguida, passou-se a tratar do item: Conselho de Representantes de 
Brasileiros no Exterior-CRBE. A senhora Thays Bell, que esteve presente ao Focus 
Brazil, evento realizado em Fort Lauderdale, na Flórida, em início de abril, relatou o 
que foi dito no painel “Brasileiros no Mundo”, coordenado pelo Senhor SGEB, do 
qual participaram o Consul-Geral em Miami, o Diretor do DBC, além dos líderes 



comunitários Álvaro Lima e Silair Almeida. Segundo informações divulgadas no 
painel, as eleições para o CRBE deverão ser adiadas  em virtude de atraso no 
processo de licitação para contratação da empresa organizadora. Ainda não há 
nova data marcada, mas já foi definido que o processo de votação será realizado 
via internet. Acrescentou que o grupo presente ao Focus Brazil está redigindo uma 
carta que será encaminhada ao Presidente Lula, solicitando que assine o Decreto 
de institucionalização do Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior 
(CRBE) e da Conferência Brasileiros no Mundo (CBM). A senhora Valéria Sasser, 
que também esteve presente ao evento, comentou que a reunião foi de muito boa 
qualidade e ofereceu  diversas  informações valiosas.

 

5.         Foi igualmente comentado, e celebrado, o fato de o Projeto Contadores de 
Estórias, que tem o apoio do Consulado Geral em São Francisco, e que é 
representado por sua coordenadora, senhora Valéria Sasser, e pela senhora 
Rosália Camargo, voluntária do Projeto, ter sido agraciado com o prêmio “Board of 
Directors Special Award”, durante o Focus Brazil , por sua dedicação à 
preservação de nossa cultura e literatura.

           

 

6.            Nada mais havendo a debater, deu-se por encerrada a 74ª Reunião do Conselho de 
Cidadãos Brasileiros da Área da Baía de São Francisco, marcando-se a próxima reunião 
para o dia 17 de maio, de 17 a 19 horas.
.

MAURÍCIO E. CORTES COSTA, Presidente do Conselho.

 
 


