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

Realizou-se, em 22 de julho último, na sede do Consulado-Geral do Brasil em Munique, Reunião
Extraordinária do Conselho de Cidadãos Brasileiros da Baviera e Baden-Württemberg – CCBBW, com
vistas a, prioritariamente, reunir subsídios para a I Conferência sobre Questões de Gênero na Imigração
Brasileira a realizar-se em Brasília, de 4 a 6 de novembro próximo.

1. A pauta da reunião foi a seguinte:

1) Divulgação do V Concurso de Desenho Infantil “Brasileirinhos no Mundo”.
2) Eleições presidenciais brasileiras em outubro de 2014.
3) Discussão dos temas relevantes nesta jurisdição no que diz respeito à I Conferência sobre Questões
de Gênero.
3.1) Escolha do representante do Conselho de Cidadãos frente à Conferência.
4) Escolha da data da próxima reunião.

2. No evento, mediado pela Ministra Monica Salski - na ausência do Embaixador Antonio Carlos
Coelho da Rocha, Presidente de honra do CCBBW - estiveram presentes, além de sua coordenadora
geral, Sra. Rosanna Ferrarezi Gebauer, as Sras. Christiana Löwe, antiga voluntária social do IN VIA
KOFIZA; Dália Ferreira Bischof, assistente social da Malteser ; Elisabete Carvalho-Loichinger,
professora de música no Freies Musikzentrum e.V.; Emilia de Souza Tollens, presidente da Casa do
Brasil e.V.; Márcia Ferraz Ribas, assistente social do IN VIA KOFIZA; Maria de Fátima Zeevat,
jornalista do Jornal “Central do Brasil”; Ricardo Rivero, engenheiro florestal em Freiburg; Theodoro C.
Rombauer, engenheiro; como também, por parte do Consulado-Geral, a Conselheira Moira Pinto
Coelho e a AA Claudia Entres Santana Pinto.

3. Após as palavras de boas-vindas da Ministra Monica e da coordenadora do Conselho de Cidadãos
Rosanna Gebauer, foram discutidos os meios de divulgação possíveis do V Concurso de Desenho
Infantil “Brasileirinhos no Mundo”, iniciativa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Além
dos próprios membros do Conselho que se dispuseram a multiplicar essa informação, a Sra. Fátima

Zeevat ofereceu-se para anunciar o evento nos jornais “Central do Brasil” (de edição bimestral) e o
jornal on-line “Brazil Connections”.

4. A Conselheira Moira atualizou aos participantes as informações sobre as eleições presidenciais de
outubro. O primeiro turno será no dia 05/10, das 08 horas às 17 horas, no espaço do Goethe Institut,
próximo à Chancelaria. Estão atualmente cadastrados na zona eleitoral da jurisdição deste ConsuladoGeral (Baviera e Baden-Württemberg) 7293 eleitores, divididos em 19 sessões, sendo cada uma
composta por quatro membros (1 Presidente, 2 mesários e um secretário). Para tal composição será
necessário o trabalho de 76 voluntários. 44 já se cadastraram junto ao Consulado-Geral, faltando,
portanto, ainda 32 voluntários. Estes receberão um treinamento antes da realização do evento. O Sr.
Theodoro Rombauer sugeriu que o treinamento fosse realizado no mesmo dia, conforme ocorreu na
última eleição. A Conselheira Moira discorreu ainda sobre a segurança das informações das urnas
eletrônicas e a respeito da vantagem da velocidade que estas oferecem sobre o sistema tradicional de
contagem de votos.

5. A Coordenadora-Geral do CCBBW, Sra. Rosanna Gebauer, abriu a discussão sobre o assunto
principal da reunião extraordinária, a saber os problemas de gênero vivenciados nesta jurisdição, e
ressaltou que, devido a sua complexidade, não seria possível abordar o assunto em sua totalidade nessa
reunião. Em seguida, mecionou alguns tópicos que deverão ser abordados por outros postos no Canadá,
Espanha, etc.

6. O Sr. Theodoro Rombauer alertou sobre a importância de se considerar os problemas vividos
também pelos homens, como disputa pela guarda dos filhos, que, por serem minoria muitas vezes são
desconsiderados.

7. O Conselho decidiu categorizar a relevância dos temas de acordo com a quantidade de casos. Desta
forma, entrou-se em consenso de que o principal assunto a ser discutido seria o da violência, tanto
física quanto psicológica. Tal tema seria de essencial relevância porque é geralmente o desencadeador
de outros problemas, como a disputa pela guarda dos filhos, a permanência legal no país, o
desenvolvimento de doenças psicossomáticas, entre outros. Concluiu-se que a peça-chave para
diminuir esses problemas desta natureza é o oferecimento de maior informação.

8. No que diz respeito a postos de informação e orientação na Baviera e Baden-Württemberg às vítimas
brasileiras, foram citadas as instituições IN VIA KOFIZA Sozialbürgerhaus, Caritas e Malteser.
Entretanto, todas essas instituições trabalham com público internacional e não especificamente com
brasileiros, e nesse sentido, foi levantada a possibilidade de o Consulado-Geral tornar-se referência
para a orientação e apoio em língua portuguesa para brasileiros. O Sr. Ricardo Rivero propôs a
composição de “uma comissão dentro” do Consulado-Geral, preparada e com informações
constantemente atualizadas para orientar o público que vem a ele pedir ajuda.

9. A Sra. Emília Tollens destacou a importância de se iniciar, ainda no Brasil, a orientacão aos
brasileiros que planejam casar-se com estrangeiros, citando como exemplo um projeto desenvolvido na
UFBA. A Sra. Márcia Ribas sugeriu propôr uma cadeira obrigatória nos cursos de Assistência Social
no Brasil dirigido ao tema da emigração. Outras formas propostas de apoio a brasileiros antes de sua
partida ao exterior seriam mediante campanhas informativas em mídias abertas, nos aeroportos,
agências de viagem e repartições consulares.

10. A Sra. Márcia recomendou que fossem aproveitadas plataformas on-line, como o Facebook, para
multiplicar informações importantes e orientações necessárias para a vida no exterior. Para tanto, foi
sugerido publicar números de telefones, sites de internet e endereços úteis aos membros da comunidade
brasileira desta jurisdição. A Sra. Cristiana Loewe sugeriu que, caso não houvesse a possibilidade da
publicação desses dados no site oficial do Consulado, poderia ser disponibilizado apenas um link para o
site do Conselho de Cidadãos Brasileiros da Baviera e Baden-Wüerttemberg, o qual se
responsabilizaria pelas informações.

11. Sugeriu-se também desenvolver um projeto de multiplicadores, capacitando brasileiros de destaque
dentro da comunidade brasileira para se tornarem aptos a oferecer aconselhamento. Os meios para tal
seriam palestras regionalizadas, a fim de atingir também outros nacionais residentes em outras cidades
e regiões distantes de Munique, com profissionais de diversas áreas. Aventou-se a possibilidade do
custeio de passagens e diárias para esses multiplicadores ser assumido pelo Consulado-Geral / Governo
Brasileiro. 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. Nesse sentido, foi sugerido também a criação de uma linha
telefônica específica, nesta repartição consular, com o objetivo de orientar o cidadão brasileiro.

12. Ressaltou-se, ainda, a relevância da distribuição de material informativo impresso (flyers) em
língua portuguesa. Além dos locais no Brasil de circulação de brasileiros com destino ao exterior (já
citados no item 9), as repartições públicas responsáveis pela emissão de vistos e nos Consulados
brasileiros seriam os principais pontos de distribuição no exterior. Indagou-se sobre a possibilidade de
o pagamento do custo de confecção desse material ser coberto pelo Consulado / Governo brasileiro. A
Ministra Monica Salski lembrou que o Governo alemão, especificamente o da Baviera, disponibiliza
verbas para o desenvolvimento de tais projetos.

13. Por fim, realizou-se a escolha do representante do CCBBW que poderia viajar a Brasília em caso de
convite do Itamaraty para participar na Conferência. Com oito votos dos nove membros do CCBBW
presentes, foi eleita a Sra. Dália Ferreira Bishof, com seus quinze anos de experiência como assistente
social da KOFIZA, prestando apoio à comunidade estrangeira na Baviera, sobretudo latino-americana,
incluíndo a brasileira.

14. Devido à alteração da data do retorno a Munique do Presidente de honra do Conselho, Embaixador
Antonio Carlos Coelho da Rocha, foi marcada nova data para a realização da próxima Reunião
Ordinária do CCBBW em 30/09, às 17:30 horas.

15. Finalizando, a Ministra Monica Salski agradeceu novamente a presença de todos e deu por
encerrado o encontro.

