Consulado-Geral do Brasil em Munique
Conselho de Cidadãos Brasileiros da Baviera e Baden-Württemberg - CCBBW
Adendo à Ata da Reunião Extraordinária de 22 de julho de 2014

O Sr. Ricardo Rivero solicitou que fossem feitas as seguintes correções e complementações à
Ata:
Com relação ao item 8, ao invés de:
"O Sr. Ricardo Rivero (de Freiburg) propôs a formação de uma comissão dentro do
Consulado, preparada e com informações constantemente atualizadas para orientar o público
que vem a ele pedir ajuda, em especial brasileiras/os em situação de vulnerabilidade.”
Alterar para:
O Sr. Ricardo Rivero propôs que seja empregado um comissionado (ou membro comissário)
dentro do Consulado-Geral, preparado e com informações constantemente atualizadas para
orientar o público que vem a ele pedir ajuda.
Explicações complementares do Sr. Ricardo Rivero:
“Insisto no meu pedido de comissariado, a distinguir-se do atual (o Sr. Ricardo refere-se ao
responsável pela Assistência Emergencial no Consulado) pelo treinamento contínuo e
contatos mas intensivos com as comunidades. Além de organizar palestras do gênero nas
jurisdições do Consulado, ele deverá manter contato com instituições alemãs de atendimento.
“Outra coisa que esta errada é "para orientar o público que vem a ele pedir ajuda..." Isto é
simplesmente um mal entendido. É exatamente o contrário. Quando o publico chegar ao
consulado pedindo ajuda, o Consulado possa fazer a orientação.”
“Quero ressaltar que quando "o público" entra em contato comigo, eu realizo o
acompanhamento, eu sou o auditor e não necessito do Consulado para atender esse público.
Necessito do Consulado para atualizar documentos e não para assistência.”
Eu trabalho com uma rede de chancelaria e advogados espalhados por toda a Alemanha
especializados em diferentes varas jurídicas. Além do “Sozialamt” em Freiburg, mantenho
contato permanente com vária entidades públicas como, “Caritas Verband” e suas diferentes
Secretrias de assistência social, além de consultórios médicos, psicólogos, tradutores
juramentados, “Jugendamt”, etc.”

Com relação ao item 11, ao invés de:
“O Sr. Ricardo Rivero sugeriu novamente a criação de “comissões” dentro do ConsuladoGeral, incluindo seus próprios funcionários e que serviriam de referência para a orientação de
brasileiros em situação de vulnerabilidade.
Alterar para:
“O Sr. Ricardo Rivero sugeriu novamente a criação de um (novamente) “comissário” dentro
do Consulado-Geral, e que os funcionários também deveriam ser treinados para a orientação
de brasileiros em situação de vulnerabilidade.”

