Manifestações previstas
Nos dias 1 e 2 de junho (sexta-feira e sábado) os
Brasileirinhos Apátridas estarão manifestando em
diversos Consulados brasileiros espalhados pelo
mundo.
Você pode participar, chegando nos locais nos
horários abaixo mencionados, juntando-se aos
manifestantes e assinando as petições em favor
da aprovação pela Câmara Federal da Emenda
272.00 que restitui a nacionalidade brasileira
nata aos filhos dos emigrantes brasileiros
nascidos no Exterior.
Mais de mil assinaturas foram colhidas pelo
núcleo de Nagoya, no Japão. Outras tantas pelo
grupo das comunidades brasileiras na Suíça,
comandado pelo Pró-Conselho Brasileiro. Foram
também colhidas assinaturas em Brasília que
serão entregues diretamente às autoridades
brasileiras, depois do dia 5 de junho, pelos
integrantes do núcleo local dos Brasileirinhos
Apátridas. Milhares de assinaturas foram
igualmente colhidas, em diversos países, pelo
site Petição online, criado na Internet pela
comunidade Brasileirinhos no Japão, ainda aberto
a novas adesões (enderêço logo mais abaixo).

Pequeno discurso
Alguns núcleos de Brasileirinhos Apátridas pediram uma sugestão de pequeno discurso a ser
pronunciado no momento da entrega das petições ao Consul Geral do Consulado de sua
jurisdição. Segue uma sugestão que poderá ser usada como está ou adaptada pelos
representantes locais dos Brasileirinhos Apátridas.
Exmo Sr. Cônsul brasileiro em .... ,
demais autoridades e funcionários –
Neste mesmo momento, em outros consulados, nos EUA, no Japão e em outros
países europeus, inclusive Israel, brasileiros que vivem no Exterior estão entregando
petições iguais em favor da restituição da nacionalidade brasileira nata às crianças
de pais brasileiros nascidas no estrangeiro.
Esta é a primeira manifestação internacional da emigração brasileira, hoje
equivalente a cerca de 4 milhões de brasileiros, mais de 200 mil crianças com risco
de se tornarem apátridas aos 18 anos, mesmo se seus pais com seu trabalho
enviam ao Brasil entre 6 a 8 bilhões de dólares por ano.
A partir de agora nada mais será como antes, nas relações da metrópole com seus
cidadãos emigrados, porque os brasileiros da emigração tomaram consciência de
seus direitos e de sua força. O movimento Brasileirinhos Apátridas se tornou um
movimento de cidadania de dimensão internacional com lideranças diversas,
dispersas pelo mundo, pessoas que deram seu tempo e mesmo contribuíram
benevolamente.
O movimento Brasileirinhos Apátridas permitiu, na luta pela nacionalidade das
crianças nascidas no Exterior, a conscientização da emigração brasileira e abre
caminho para novas conquistas como a representação das comunidades brasileiras
em Brasília, a reivindicação pelo voto por correspondência para os emigrantes e
uma reformulação do conceito de serviço consular para um melhor atendimento dos
brasileiros, para que não se repita a opacidade sobre a questão da nacionalidade
dos filhos dos brasileiros.
Os dirigentes da comissão parlamentar - deputados Carlito Merss e Leo Alcântara,
respectivamente seus presidente e vice-presidente, mais a relatora Rita Camata
prometem uma rápida votação e aplicação da Emenda 272.00 em favor dos
brasileirinhos apátridas. Queremos acreditar nesse compromisso dos nossos
legisladores e dos demais integrantes da comissão parlamentar da PEC 272.00.
Esperamos que o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia coloque ainda neste mês
de junho em votação no plenário, essa Emenda constitucional e que a aprovação
seja inequívoca.
A emigração brasileira hoje é, na verdade, um Estado brasileiro no Exterior, o 28
(vigésimo oitavo), preocupado em preservar o idioma e a cultura brasileiros, de onde
provavelmente retornarão à pátria dos emigrantes muitos de seus filhos e netos, já bi
ou trilingues, com experiência de trabalho, comércio e estudo universitário na
Europa, Américas e países asiáticos para enriguecer o Brasil.
Entrego-lhe as petições de brasileiros emigrantes residentes neste país,
endereçadas ao presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, ao ministro das Relações
Exteriores Celso Amorim e ao presidente da República, Luís Inácio da Silva Lula.

Manifestações previstas:
1. Zurique – Suíça
Manifestação promovida pelo Pró – Conselho Brasileiro na Suíça (relação de
responsáveis mais abaixo) confirmada dia 2 de junho, sábado, das 14h00
às 16h00, no Consulado de Zurique (como o consulado estará fechado por
ser sábado, o consul ou seu representante estará no local para receber uma
delegação e as petições assinadas por milhares de pais)
(segue convocação oficial)

2 DE JUNHO – SÁBADO NO CONSULADO BRASILEIRO
EM ZURIQUE
DIA INTERNACIONAL EM DEFESA DA NACIONALIDADE
NATA AOS BRASILEIRINHOS NASCIDOS NO EXTERIOR

A Comissão Pró-Conselho Brasileiro na Suíça e outros
grupos e associações de brasileiros estarão no dia 2 de
junho, às 14 horas, entregando o abaixo-assinado que
solicita o apoio do Presidente Lula para que seja
aprovado pelos deputados e senadores o Projeto de
Emenda Constitucional (PEC) 272/00 que garante a
nacionalidade dos filhos de brasileiros(as) nascidos no
exterior.

Contamos com você para integrar-se a esta luta e juntar-se
à nossa delegação que estará presente neste evento
mostrando a força da nossa união.
Será das 14:00 às 16:00 horas, em frente ao Consulado
(na Bürglistrasse 6-8, Zurique). Para quem vai de
transporte público, pegar o Bonde (Tram) 13 ou 7 e
descer na parada Estação Enge.
- A rua estará interditada e é muito importante a
participação das crianças.
-

Portanto, tragam elas e ainda bandeiras do BR e faixas e
vistam-se de verde e amarelo.
Estamos organizando bexigas para as crianças, pintura de
rostos e animação musical.
.......................
Organizadora : a Comissão Pró- Conselho Brasileiro na Suíça
Informações e Contatos: Coordenação de Assuntos Especiais
Flávia Reginato - flaviareginato@hotmail ; com Maria Janotta mcjanotta@bluewin.ch ; Marco Miranda - marcomiranda65@yahoo.com.br
Sandra Rodrigues – sansue@freesurf.ch ; Irene Zwetsch info@cigabrasil.ch . Participantes :Rosimary Stoeckli – br_stoeckli@tele2.ch
; Sandra Probst – sandra-probst@bluewin.ch ;

Anna Paula Sardenberg - annapaula.sardenberg@gmx.ch ; Lourdes
Lobmaier - Lourdes.Lobmaier@zuerich.ch ; Marcelo Candido Madeira marcelo.madeira@bluewin.ch ; Nilce Cunha - nilce.cunha@globo.com;
Regina Jomini - rejomini@bluewin.ch; Marta Serafim martaserafim@uol.com.br; Patrícia Negrão, patnegrao@bluewin.ch ;
Rosangela Schibli - info@r-o-l-f.ch ;Ocirema Kukleta, ocirema@bluewin.ch ;
Maria Haller,mirianhaller@bluewin.ch ;Eber Ferrer, clebferrer@ch.inter.net ;
Rui Martins, ruimartins@hispeed.ch .
___________________________________________________________

2. Nagoya Aichi - Japão
Manifestação confirmada dia 1 de junho, encontro diante
do Consulado brasileiros, antes das 10h00,

promovida pelos núcleo Brasileirinhos no Japão
Organizadora: Carmen Lúcia Tsuhako - armariodaca@gmail.com
No Orkut - http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=15837664983300376905
Comunidade - http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=8544482240442898352
Brasileirinhos no Japão - http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=21242770
Blog - http://www.apatridasnojapao.blogspot.com/

Para assinar a Petição online, entre em
http://www.ipetitions.com/petition/brasileirinhos_apatridas/index.html
(Segue comunicado oficial)

Manifestação no Consulado do Brasil em Nagoya
Convido a todos os brasileiros residentes no Japão que participem dessa Manifestação pacífica
em frente ao Consulado do Brasil em Nagoya.
Ela acontecerá dia 1 de junho, a partir das 10hs.
Entregaremos ao Cônsul Geraldo Muzzi, as assinaturas colhidas pelo Japão.
Essa será a primeira de outras manifestações marcadas para ocorrer pelo mundo.
Para os que não sabem como chegar ao Consulado, abaixo está o mapa e as indicações.
Duvidas, nos escrevam: apatridasnojapao@gmail.com

Se você vai de metro: Linha Sakuradori, descer na estação Marunouchi, saída 7. Lá você verá
do lado esquerdo a agência do Banco Shiga e em frente uma agência dos Correios. Siga a rua
entre estas duas agências por duas quadras até um posto de gasolina. Vire à direita e logo verá
ao seu lado direito um edificio com a bandeira do Brasil.
Se você vai de carro: a partir da estação de Nagoya, em frente da entrada principal tem um
monumento parecido com um chafariz de metal, onde inicia a Avenida Sakura Doori. Siga em
frente até a altura do Banco do Brasil e vire à esquerda.

....................................................
3. Telavive – Israel
Manifestação confirmada, dia 1 de junho, sexta-feira, às 10h00, promovida
pelo núcleo Brasileirinhos em Israel.
Organizadora: Helena Americano Fragman - helenaamericanofragman@hotmail.com
No Orkut - http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2660276263921423197

Comunidade www.orkut.com/CommEvent.aspx?cmm=21482992&crt=1817811&dat=1180659600
(segue comunidade oficial)

Manifestacao no consulado Brasileiro em TLV
Criador: Helena Americano Fragman
Data: Sexta-feira, Junho 1, 2007
Hora: 10:00
Local: Consulado Brasileiro -`as 10 da manha
Cidade: TEL AVIV -`as 10 da manha
Detalhes:
Vamos precisar de apoio de todos!
Sexta feira, dia 01 de Junho, 2007, às 10:00 da manhã vamos nos juntar. A comissão vai entregar uma carta no
Consulado Brasileiro em Tel Aviv.
Pedido: APOIO `A NOSSA CAUSA: nossos filhos tambem são Brasileiros!!!!
Nela, chamaremos a atenção para o seguinte tópico: ** a necessidade de uma rápida aprovação da Emenda 272.00,
pois faltam só cinco anos para serem retirados os primeiros passaportes de brasileiros que chegarão aos 18 anos.

4. Washington – Estados Unidos
Manifestação confirmada, sexta-feira, 1 de junho às 9h00 horas, no jardim
da Embaixada brasileira.
Promovida pelas Mães brasileiras na Virgínia, em colaboração com o núcleo
Brasileirinhos em Washington.
Organizadora: Fernanda Black
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=4356487466913487427
Comunidade no Orkut http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=31323504
Manifestação em Washington, EUA
Data: Sexta-feira, Junho 1, 2007
Hora: 09:00
Local: Consulado brasileiro em Washington, DC, EUA
Cidade: Washington, DC, Estados Unidos
Detalhes:
A manifestação começa às 9h30, em frente à Embaixada brasileira, com piquenique e brincadeiras apra as crianças. Às
11h00, serão entregues as petições assinadas pelos pais.
Manifestação feita em conjunto com o grupo Mães Brasileiras na Virgínia.

5. Paris – França
Manifestação confirmada, sábado dia 2 de junho, às 10h00, ponto de
encontro meia-hora antes, diante da saída do metrô Alma. Promovida pelo
núcleo Brasileirinhos Apátridas em Paris, organizadora Luciana Melo:
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=10172000908727996066
Comunidade - http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=29557126

Manifestação em Paris, França

Data: Sábado, Junho 2, 2007
Hora: 10:00
Local: Consulado brasileiro em Paris, na França
Cidade: Paris
Detalhes:
Manifestação sendo organizada por
Luciana Melo, deverá ser dia 2 de junho, 10h00, diante da Consulado Brasileiro.
adesões com Luciana Melo
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=10172000908727996066
comunidade em Paris
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=29557126

5. Budapeste, Hungria
Manifestação confirma, sexta-feira 1 de junho, às 9h30 na Embaixada
brasileira de Budapeste. Promovida pelos Brasileirinhos em Budapeste,
organizada por Juliana de Oliveira,
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=1475817455949375064
Comunidade - http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=29760006

Manifestacao na Embaixada Brasileira
Criador: Juliana De Oliveira
Data: Sexta-feira, Junho 1, 2007
Hora: 09:30
Local: Embaixada Brasileira na Hungria
Cidade: Budapest
Detalhes:
Esse é o melhor dia para nos unirmos as outras manifestacoes. Algumas serao oganizadas no dia 2 de junho mas como
é um sábado, nossa embaixada estará fechada. Sexta-feira de manha (a embaixada abre as 9:30h) podemos ir la e
levar essa peticao que esta no link abaixo:
http://www.brasileirinhosapatridas.org/manifest.htm
Eu me responsabilizo em imprimir e levar. Quem quiser assinar a peticao e se juntar, me procure. Quem quiser assinar
na hora, eu estarei la na embaixada nesse horario.
Endereço da Embaixada é:
Alkotás utca 50, B épület, II emelet (Alkotás Point)
1123 Budapest - Hungria
Fone (36-1) 351-0060~62
Fax (36-1) 351-0066
embassy@brazil.hu

6. Londres, Inglaterra
Manifestação dia 2 de junho, sábado, 15h00, promovida pelo grupo
Brasileirinhos no Reino Unido, organizadora Annette Harket,
http://www.orkut.com/Scrapbook.aspx?uid=2396852613989180640
Comunidade Orkut http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=31512424
BRAZILIAN FAMILIES PICNIC IN LONDON

Criador: Annette Harket Bubblegum Parties
Data: Sábado, Junho 2, 2007
Hora: 15:00
Local: EM FRENTE AO CONSULADO DO BRASIL EM LONDRES
Cidade: LONDRES
Detalhes:
Depois de entregarmos a peticao com as assinaturas dos pais pedindo que a lei seja retificada em relacao a
nacionalidade brasileira dos nossos filhos, vamos para o Green Park, para um FUN FAMILY DAY....
Neste mesmo dia, brasileiros na Suica, Alemanha, USA, Israel, Japao, Canada, Portugal, Spain, Hungary, etc...estarao
fazendo programas similares ao nosso, ja e que o dia 2 de Junho, e o dia Internacional da Manifestacao "Brasileirinhos
Apatridas", para as pessoas que nao estao a par dos acontecimentos, informacoes estao disponiveis na comunidade:
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=31512424
Junto com os outros paises seremos muitos e assim poderemos exigir uma definicao urgente dos politicos no Brasil a
respeito deste assunto tao importante e alterar a lei....
Nao percam!!!!!!!!!

7. Toronto, Canadá
Manifestação prevista dia 1 de junho, sexta-feira, hora ainda não fixada,
promovida pelo grupo Brasileirinhos no Canadá, organizadora Elaine
Marcena,
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=114571054592725519
Comunidade Orkut http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=31450154

8. em Brasília

O grupo de Brasília pretende entregar, depois do dia 5, as petições que
chegarem ao enderêço da Denise da Veiga Alves ou do Sérgio Antunes de
Freitas. É também intenção do grupo obter audiências com as autoridades
destinatárias das petições e Gustavo Serra quer o máximo de contatos
possíveis com deputados, pois deles dependerá o voto, logo depois da
apresentação do parecer, marcado para o dia 5 de junho.
brasileirinhosembsb@gmail.com
O grupo Brasileirinhos Apátridas obteve, em Brasília, o apoio do Forum
Internacional de Direitos Humanos (Fendh) e do Instituto de Migrações e
Direitos Humanos (Imdh), Denise nos conta:
Hoje pela manhã falei com ivônio, do fórum nacional de entidades de
direitos humanos (fendh), em cujo site já foram colocadas info sobre o
movimento, quem se dispôs a reforçar o apoio do fendh à luta dos
brasileirinhos. inclusive nos acompanhando nas audiências que precisamos
agendar com o presidente da câmara, o presidente da república e o
ministro das relações exteriores para levar a questão e o relato das
manifestações nos diferentes países nos dias 1° e 2 de junho, e
posteriormente, às lideranças de partidos e coligações na câmara, em
previsão da votação em dois turnos pelo plenário daquela casa.
também recebi telefonema da luciana, assessora jurídica do imdh - instituto
migrações e direitos humanos, que já tinham decidido nos apoiar e só hoje
fizeram o contato. propuseram, além de divulgar o movimento em suas
redes, associar a luta à comemoração do dia internacional do migrante, que
é dia 24 de junho.
esses apoios são importantíssimos pois não se tratam de pessoas isoladas,

mas sim de entidades de luta por direitos encampando nossa bandeira.
além de ampliar os aliados da causa, estes apoios a colocam num contexto
geral da luta por direitos em nosso país.
chego ao final da manhã extremamente satisfeita e feliz com a
solidariedade dos militantes brasileiros de direitos humanos.

9. em Berlim, na Alemanha
Sandra Gomes e Camila Barreto, da equipe da revista Brazine, vão tentar
organizar ainda nestes próximos dias uma manifestação em Berlim.
Contatos: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6270131368751446153
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=12066972235195054403

em Frankfurt, na Alemanha ?
parece ainda possível com brasileiros do grupo Dona Flor, de Freiburg.
Temos também contatos na Austrália e em Estocolmo.
..........................................................................................................

