Consulado-Geral do Brasil em Munique
Conselho de Cidadãos Brasileiros da Baviera e Baden-Württemberg - CCBBW
Ata da VII Reunião Ordinária, 19 de março de 2012

Realizou-se em 19 de março último, na sede do Consulado-Geral do Brasil em Munique,
Reunião Ordinária do Conselho de Cidadãos Brasileiros da Baviera e Baden-Württemberg –
CCBBW, a primeira no corrente ano e a sétima desde aquela em que foi aprovado o Estatuto do
Conselho, ocorrida em março de 2010. A pauta da reunião era a seguinte:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
6)
7)
9)

Abertura da Sessão pelo Cônsul-Adjunto, Secretário Erwin Epiphanio.
Relato da última reunião do CCBBW, pela Coordenadora-Geral, Sra. Rosanna Gebauer.
Atividades realizadas pelo CCBBW desde a última reunião, incluindo divulgação.
Eleição da Coordenadoria.
III Concurso de Desenho Infantil.
Programa Ciência sem Fronteiras.
Outros assuntos.
Agendamento de data da próxima reunião do CCBBW.
Encerramento da Sessão.

2.
Presidida pelo Cônsul-Adjunto, Secretário Erwin Epiphanio, que então se encontrava
como Encarregado do Consulado-Geral, estiveram presentes os seguintes membros do Conselho:
Rosanna Ferrarezi Gebauer, Coordenadora-Geral do CCBBW e Presidente da “Associação
Cultural Teuto-Brasileira (DBKV)”, os Secretários-Executivos do CCBBW, Theodoro
Rombauer, engenheiro, e Daniela Klinger, advogada; Elisabete de Carvalho Loichinger,
professora de música; Dália Ferreira Bischof, representante da IN VIA KOFIZA; Denise de Luca
Rösler, intérprete; Silmara L. dos Santos Jahn, representante da Escola infantil “Estrelinha e.V”;
Gustavo Dessoy Maciel, ex-Presidente da “Casa do Brasil” de Munique; Luiz Gustavo Brinholi
Peigo, estudante de música e representante do Conselho Cultural da DBKV; Uiara Gonçalves de
Melo Ribeiro da Silva, Psicóloga e colaboradora da Escola “Linguarte”; Martina Beck,
Psicoterapeuta. Participaram, como convidados especiais, Emilia de Souza Tollens, Assistente
Social da IN VIA KOFIZA e Presidente da Casa do Brasil, Ilka Fichtner, advogada; Ilaine Nelda
Distler, tradutora; Maria-Sophia Blass, Membro da Diretoria da “Deutsch-Hispanische
Gesellschaft”; Theodor Friesen, Pastor; e Günther Sachse, economista. Participaram ainda da
reunião, por parte do Consulado-Geral, a Vice-Cônsul Vera Fraeb e a Auxiliar Administrativa
Junia Breternitz Sonntag, do Setor de Assistência a Brasileiros.
3.
O Cônsul-Adjunto deu as boas-vindas aos participantes e salientou a satisfação pela
realização da VII Reunião do CCBBW, a primeira no ano de 2012. Seguiu-se breve apresentação
dos presentes.

4.
Na sequência, a Sra. Gebauer relatou resumidamente o que fora discutido na última
reunião do CCBBW, em 14 de setembro de 2011, incluindo as atividades que foram realizadas
pelo Conselho desde então: divulgação das notas informativas do Consulado-Geral e atualização
da página eletrônica do CCBBW – que mantém publicadas as Atas das Reuniões anteriores do
CCBBW, – e divulgação do CCBBW, por meio da distribuição de cartões de visita. A Sra.
Gebauer lembrou ainda os assuntos referentes à Conferência Brasileiros no Mundo e a nova
composição do Conselho, com a entrada da psicóloga Uiara Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva.
O Sr. Rombauer mencionou que as mensagens enviadas pelos brasileiros através do site do
CCBBW têm sido encaminhadas ao Consulado-Geral para conhecimento e eventual resposta.
5.
Em seguida, procedeu-se à eleição da Coordenadoria-Geral e Secretaria-Executiva do
CCBBW. A Sra. Rosanna Ferrarezi Gebauer foi reeleita, por aclamação, como CoordenadoraGeral do CCBBW; o Sr. Theodoro Rombauer e a Dra. Daniela Klinger foram reeleitos, também
por consenso, como Secretários-Executivos do CCBBW, todos para um novo mandato de um
ano.
6.
Em seguida, o Cônsul-Adjunto fez especial agradecimento à representante da Escola
“Estrelinha”, Sra. Silmara Jahn, por coordenar novamente a realização de evento na sede da
Escola, em data a ser agendada no mês de maio, voltado para a confecção de trabalhos artísticos
de crianças brasileiras, com vistas à participação do III Concurso de Desenho Infantil
“Brasileirinhos no Mundo”, nos moldes do evento realizado no ano passado. Foram distribuídos
os panfletos produzidos pelo Ministério das Relações Exteriores, com o pedido de divulgação
junto à comunidade brasileira, informando, ademais, sobre a prorrogação da data de inscrição. A
Sra. Silmara acrescentou que, no evento deste ano no “Estrelinha”, a Sra. Andrea Menescal fará
leitura e encenação de eventos da História do Brasil para as crianças, com o apoio das
professoras da escola, uma vez que o tema do Concurso deste ano é “Meu capítulo favorito da
História do Brasil”. O Cônsul-Adjunto confirmou a presença de representante do Consulado na
escola, no dia a ser escolhido.
7.
No quarto tópico da agenda, o Cônsul-Adjunto relembrou o Programa Ciência sem
Fronteiras, sublinhando a importância da iniciativa e informando sobre a extensão do escopo do
Programa. O diplomata ressaltou a previsão da concessão de 75 mil bolsas de estudo nos
próximos quatro anos, nos níveis de graduação e pós-graduação, em áreas estratégicas por parte
do Governo brasileiro - sendo dez mil bolsas inicialmente para estudantes brasileiros com
destino à Alemanha. O Sr. Rombauer mencionou a existência de algumas associações em
Munique que poderiam vir a ser parceiros do referido Programa. O Secretário Erwin Epiphanio
informou os participantes da reunião sobre o andamento do processo seletivo para a contratação
de um Assistente Técnico em Educação, para cuidar da coordenação do Programa Ciência sem
Fronteiras, nas regiões da jurisdição do Consulado-Geral, acrescentando que o referido
profissional começará suas atividades no mês de abril.

8.
Em seguida, foram abordados outros assuntos. A advogada Daniela Klinger mencionou
que o “Bundesrat” - Câmara alta do Parlamento alemão - aprovou a legislação que facilita o
reconhecimento de diplomas obtidos fora da Alemanha. A Dra. Daniela ressaltou que, a partir de
agora, a nacionalidade também deixa de ser decisiva, facilitando a vida de muitos brasileiros
qualificados que vivem na Alemanha, mas que não conseguem exercer sua profissão. A
advogada ainda esclareceu que as novas regras passaram a vigorar a partir de 1° de abril e
comprometeu-se a manter os membros do CCBBW informados sobre os desdobramentos do
assunto e sobre os trâmites para o reconhecimento dos diplomas.
9.
Na sequência, a Sra. Denise Rösler referiu-se ao sistema de agendamento de horário para
atendimento no Consulado para o pedido de passaporte, elogiando o sistema, mas ressaltando a
dificuldade de alguns brasileiros com a internet, comentário corroborado pela Sra. Martina Beck.
A Sra. Denise também pediu mais informações, a serem repassadas a contatos, sobre a permissão
de conduzir na Alemanha, para aqueles que possuem a Carteira de Habilitação brasileira. A
brasileira ainda consultou os representantes do Consulado-Geral sobre a possibilidade de atender
ao pedido de alguns nacionais com filhos em idade escolar que solicitam a abertura do
Consulado na parte da tarde, uma vez por semana. O Secretário Erwin Epiphanio teceu
comentários sobre o atual sistema de agendamento, sobre as dificuldades de atender à grande
comunidade brasileira local com os recursos humanos limitados do Consulado e sobre a
impossibilidade de prescindir das ferramentas tecnológicas modernas, como a internet, no
processamento de passaportes. Sobre a sugestão de o Consulado abrir na parte da tarde, o
diplomata afirmou que, dado o quadro atual, a abertura do Consulado em horário suplementar
poderia causar atraso no processamento interno dos documentos, comprometendo a celeridade do
trabalho. A Sra. Vera Fraeb comprometeu-se a repassar à Sra. Denise informações mais
detalhadas sobre permissão para brasileiros conduzirem na Alemanha. Por fim, a Sra. Junia
Sonntag informou os membros do CCBBW sobre as recentes mudanças nos procedimentos para
alistamento militar e eleitoral e acrescentou que, em breve, as novas informações estarão
disponíveis na página eletrônica do Consulado-Geral.
10.
Em seguida, o Sr. Luiz Gustavo Brinholi expressou sua decepção com a forma com que o
Governo brasileiro vem tratando os assuntos culturais no exterior, quando concentra esforços e
verbas em temas pontuais e esporádicos - como os concursos de desenhos infantis - e releva
outros aspectos importantes, como uma maior divulgação de novos autores da literatura e de
compositores de música brasileira, a divulgação da língua portuguesa e a promoção de eventos
voltados para um público mais amplo. Criticou, ainda, a forma com que temas aparentemente
importantes, como as Conferências Brasileiros no Mundo (CBM) e o Conselho de
Representantes Brasileiros no Exterior (CRBE), perdem, repentinamente, a atenção do Governo
brasileiro. O Sr. Luiz Gustavo sugeriu, ademais, uma maior reflexão, por parte do Governo
brasileiro, sobre a função do Programa Ciência sem Fronteiras, de modo a fazer com que as
verbas destinadas a tal programa venham de encontro às reais necessidades do Brasil, com
estrutura adequada. O Cônsul-Adjunto lembrou, por outro lado, a realização de várias atividades

culturais e artísticas no exterior, promovidas pelo Departamento Cultural do Ministério das
Relações Exteriores, sublinhando a dificuldade deste Departamento para a seleção e escolha dos
projetos, dentre tantos provenientes de mais de 180 Postos diplomáticos e consulares no exterior,
frente às constantes restrições orçamentárias. A respeito, o diplomata mencionou o apoio
garantido, por parte do referido Ministério, aos projetos culturais submetidos pelo ConsuladoGeral de Munique ao Ministério de Relações Exteriores. Um dos projetos agraciados foi o do Sr.
Ricardo Eche (para a divulgação da língua portuguesa) e o outro, para o coquetel a ser
oferecido, após a apresentação do pianista brasileiro Fábio Martins, no espaço Gasteig, no
próximo dia 2 de junho, completou. Por fim, o diplomata sugeriu a criação de um Grupo de
Trabalho para discutir assuntos culturais e redigir propostas de ação cultural na jurisdição do
Consulado-Geral e lembrou a inclusão, na página eletrônica do Consulado-Geral, do campo
“Eventos”, especial para a divulgação de atividades culturais de interesse da comunidade
brasileira local. A Sra. Denise Rösler lembrou, a propósito, a realização da Feira do Livro 2013
em Frankfurt, com ênfase em autores brasileiros, oportunidade para divulgar outros eventos
culturais relativos ao Brasil, segundo ela.
11.
A Sra. Rosanna Gebauer consultou os membros do CCBBW sobre a possibilidade de um
especialista poder orientar os brasileiros no preenchimento da declaração do Imposto de Renda,
sanando as potenciais dúvidas. A Sra. Ilaine Distler prontificou-se a localizar um profissional
para oferecer essa orientação, gratuitamente. O Cônsul-Adjunto ofereceu as instalações do
Consulado-Geral para eventual palestra explicativa e orientações específicas, uma vez
identificado esse consultor, em data a ser divulgada para a comunidade brasileira interessada.
12.
Por fim, o Cônsul-Adjunto fez circular informação sobre o atual estágio de tramitação no
Congresso Nacional do Acordo Brasil-Alemanha sobre Previdência Social. O diplomata
reforçou, ainda, o pedido de doação de livros de literatura em português para as bibliotecas das
penitenciárias alemãs com detentos brasileiros.
13.
Acordou-se que a VIII e a IX Reuniões Ordinárias do Conselho de Cidadãos Brasileiros
da Baviera e Baden-Württemberg serão realizadas, em princípio, nos dias 23 de julho e 26 de
novembro de 2012.
14.
Os demais membros do Conselho, Silvana Hofmann, Ana Flávia Heinzmann, Elisabeth
Köninger e Márcia Ribas não puderam participar da Reunião.

