
Ata da LXXVII Reunião do
Conselho de Cidadãos da Área da Baía de São 

Francisco
 
Realizou-se no dia 13 de dezembro de 2010, no Consulado-Geral do Brasil em 
São Francisco, a 77ª Reunião do Conselho de Cidadãos Brasileiros da Área da 
Baía de São Francisco.    
 
2.            Estiveram presentes o Presidente do Conselho, Cônsul-Geral Bernardo 
Pericás Neto; o Cônsul-Geral Adjunto Evaldo Freire, a Secretária do Conselho, 
Denise Cunha; e os membros Carlos Innecco, George Woyames, Marílson 
Campos, Thays Portugal e Valéria D. da Silva-Sasser.  Os senhores Hugo de Paiva 
França, José Ribamar Monteiro Jr, Otaviano Araújo Jr,  e as senhoras Bedy Yang, 
Carmen Lamha, Fernanda Martinez de Oliveira, Marcia Gray e Rosália C.Camargo 
justificaram as suas ausências.
 
3.            O Presidente abriu a sessão se apresentando aos membros e dando as 
boas-vindas aos convidados presentes, senhores Danilo da Costa, Flávia Pinto e 
Sérgio Mello, que participaram da III Conferência “Brasileiros no Mundo”, no Rio de 
Janeiro no início de dezembro. 
 
4.            Em seguida passou-se a tratar do primeiro item da agenda, e foi 
aprovada, por unanimidade, a inclusão da advogada Joana Castro Simonini, da 
Brazilian Alliance, na lista de advogados do Conselho de Cidadãos. 
 
5.            Saque do FGTS. Parceria MRE-Caixa Econômica Federal. O Presidente 
explicou, brevemente, os principais pontos da reunião realizada no Palácio do 
Itamaraty no Rio de Janeiro, à margem da III Conferência “Brasileiros no Mundo”, 
onde estiveram presentes os Embaixadores e Cônsules-Gerais nos Estados 
Unidos, o Cônsul-Geral em Tóquio e representantes da Caixa Econômica Federal. 
A reunião teve como objetivo analisar a viabilidade de oferecer aos trabalhadores 
brasileiros nos Estados Unidos a possibilidade de saque do FGTS, a exemplo de 
projeto-piloto no Japão. A execução do projeto, exigirá, entre outros preparativos, a 
elaboração de instruções específicas aos brasileiros nos EUA para viabilizar o 
saque do FGTS e a transmissão via eletrônica à CEF de documentos digitalizados 
para processar os pedidos. Decidiu-se que seria realizado treinamento inicial 
coordenado pela CEF, possivelmente em março próximo, em Nova York. A senhora 
Valéria Sasser sugeriu, quando da vinda de um representante da CEF, a 
organização de um workshop financeiro para orientar os brasileiros a planejar suas 
vidas financeiras no retorno ao Brasil.
 
6.            Em seguida, passou a palavra ao senhor Sérgio Mello, membro suplente 
do CRBE, que participou da  III Conferência “Brasileiros no Mundo”. O senhor 
Sérgio Mello  relatou as propostas mais relevantes tratadas na Conferência:
-Serviços Consulares: Expandir a rede consular, aumentar o número de 
Consulados itinerantes e funcionários; promover capacitação dos funcionários para 



o atendimento a situações delicadas; estender o horário de atendimento inclusive 
durante o fim de semana.
-Documentação: Tornar a carteira de matrícula consular documento amplamente 
aceito no exterior; simplificar e desburocratizar os atos consulares; reconhecer os 
registros expedidos pelos Consulados sem a necessidade de transcrição civil no 
Brasil.

-Apoio ao Imigrante: Promover parcerias para prestação de serviços aos 
imigrantes; assistência jurídica e intérpretes; assegurar condições dignas e 
agilidade no processo dos brasileiros detidos por questões imigratórias; mapear os 
brasileiros no exterior; comunicar problemas e riscos que afetam os brasileiros no 
exterior; divulgar programas dos governos de outros países em benefício dos 
imigrantes; simplificar o cadastramento eleitoral; 
-Educação e Cultura: Incentivar a criação de cursos de ensino do português como 
língua de herança; criação de Instituto Cultural e maior participação dos 
Consulados na divulgação da cultura.
 
7.            A seguir, a senhora Flávia Pinto, candidata  ao CRBE pela Região 
América do Norte/Caribe, também presente à III Conferência “Brasileiros no 
Mundo”, ressaltou ter sido convidada, no dia de sua chegada ao Rio de Janeiro, a 
participar de um grupo de mulheres oriundo da Europa. A senhora Flávia enfatizou 
que o assunto “violência doméstica” afeta bastante a diáspora brasileira, e o 
referido grupo é composto, em sua maioria, por mulheres que sofreram volência 
doméstica. Ressaltou ainda a importância dos líderes comunitários se inteirarem 
sobre esses assuntos. Disse estar bastante satisfeita com os ítens constantes da 
Ata Consolidada.
 
8.            O senhor Danilo da Costa também fez um breve relato sobre sua 
participação na Conferência, como representante da comunidade LGBT. Acredita, 
inclusive, que tenha sido convidado pelo governo por ser um dos fundadores do 
grupo “GayBraUS”, entidade criada há cerca de um ano, que tem entre outros 
objetivos trabalhar coletivamente  para a integração da comunidade LGBT 
brasileira na metrópole da Área da Baía de  São Francisco.
 
9.            A senhora Thays Portugal comentou que o principal assunto da 
Conferência foi o CRBE, que era o objetivo  das outras duas edições já realizadas. 
Lembrou ainda que se os candidatos da costa oeste tivessem se unido, teríamos 
tido a chance de eleger um membro titular, ao invés de um suplente.
 
 
  7.          Nada mais havendo a debater, deu-se por encerrada a 77ª Reunião do 
Conselho de Cidadãos Brasileiros da Área da Baía de São Francisco.
 
 
BERNARDO PERICÁS NETO, Presidente do Conselho.


