
Lançamento do Projeto “Português como
Língua de Herança – Brasileirinhos”

Na união de esforços do Conselho de Cidadãos Brasilei-
ros com o Escritório de Representação do Brasil junto ao
Estado da Palestina, foi lançado no município de Mazraa
Al Sharquia, em 23 de novembro, o projeto “Português co-
mo Língua de Herança Herdeiros Brasileirinhos”.

Além dos alunos inscritos e de seus famil iares, o evento
contou com a presença do Embaixador Francisco Mauro
Brasil de Holanda, representante do Brasil junto ao Estado
da Palestina; da Presidente do Conselho de Cidadãos; do
Presidente do Clube de Mazraa Al Sharquiya; e de funcio-
nários do Escritório de Representação.

O projeto promove o ensino da língua portuguesa na Pa-
lestina, por meio de recursos didáticos que valorizam o co-
nhecimento da história, geografia e cultura brasileiras e o
estabelecimento de vínculos de identidade com o Brasil .
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CCB-México inaugura exposição de música brasileira com show
da banda "Francisco, el hombre"

O Centro Cultural Brasil-México inaugurou, no dia 25 de outubro, a exposição de pintura
"Brasil sonoro e feminino", com 30 quadros de artistas mexicanos inspirados na música
e em cantoras brasileiras. A mostra foi produzida em coordenação com o "Estudio de
arte contemporânea Gilda Solis".

Para abrir o evento, o Centro Cultural recebeu a banda brasileira "Francisco, el hom-
bre", indicada para o Grammy Latino 201 7 na categoria de "melhor música em língua
portuguesa".

Cerca de 1 50 pessoas, incluindo jornal istas e artistas, participaram da programação.

ESTADO DA PALESTINA

MÉXICO

SURINAME

CCB-Suriname oferece cursos de português
para servidores do Ministério da Defesa

Entre 2 de outubro e 1 4 de dezembro, o Centro Cultural
Brasil-Suriname ofereceu os cursos do terceiro trimestre
de português para servidores do Ministério da Defesa, do
Corpo de Polícia do Suriname, da Polícia Mil itar e
agentes penitenciários. As aulas contaram com a
participação de 42 funcionários públicos surinameses.

No esforço de aprofundar a cooperação policial entre Bra-
si l e Suriname, a oferta de cursos de português busca au-
xi l iar o trabalho das autoridades locais no contato com
brasileiros, em especial no controle migratório em aeropor-
tos, no trabalho em regiões de garimpo e no trabalho direci-
onado a brasileiros em penitenciárias no Suriname.



Acompanhe as notícias completas no portal da Rede Brasil Cultural
redebrasilcultural.itamaraty.gov.br

www.facebook.com/RedeBrasilCultural
Entre em contato conosco pelo e-mail redebrasilcultural@gmail.com

Ministério das Relações Exteriores – Departamento Cultural
Divisão de Promoção da Língua Portuguesa-DPLP

CCBRACH divulga literatura infantil
brasileira no Chile

Em dois eventos, nos dias 30 de setembro e 7 de ou-
tubro, o Centro Cultural Brasil-Chile (CCBRACH) ce-
lebrou a cultura de contos infantis brasileiros.

No dia 30 de setembro, a diretora do CCBRACH, An-
na Magdalena Machado Bracher, apresentou o conto
musical "O flautista e a onça", de Ernani Ssó, como
parte da "I I Maratona de Conta Contos", organizada
pela Fundación Mustakis no Centro Cultural Chim-
kowe, do município de Peñalolén, região metropolita-
na de Santiago.

No dia 7 de outubro, o CCBRACH recebeu mais uma
sessão do projeto "Conta Contos", no Café Literário
Bustamante, do Município de Providencia. A atividade
foi novamente coordenada pela diretora do Centro
Cultural, com o apoio das contadoras Margarita
Reyes Olguín e Valentina Acevedo Baeza. Contou
ainda com a participação especial do escritor e i lus-
trador brasileiro João Marcos Parreira Mendonça. Fo-
ram apresentados os contos "Amarra meu cadarço?"
e "Pra quê tomar banho?" e, em seguida, Mendonça
ofereceu uma oficina de ilustração para crianças e
adultos presentes.

Curso de formação continuada de professores
no CCB-Líbano

O Centro Cultural Brasil-Líbano promoveu, entre os dias 2 e 6 de outubro, "Curso
Intensivo de Formação Continuada com Professores de Português Língua Estran-
geira", coordenado pelo Dr. Nelson Viana, professor da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar) e membro da Comissão Nacional junto ao Instituto Internacio-
nal da Língua Portuguesa (CN-I ILP).

Durante o encontro, o professor estimulou o corpo docente do CCBL a produzir co-
nhecimento acadêmico relativo ao ensino de português a falantes de árabe.

FRANÇACHILE

Encontro Nacional da Lusofonia em Paris

No dia 1 4 de outubro, ocorreu em Paris o "Encontro Nacional da
Lusofonia na França". Organizado pela Coordenação de Coletivi-
dades Portuguesas na França (CCPF) e pela Associação para o
Desenvolvimento de Estudos Portugueses, Brasileiros, da África e
da Ásia Lusófonas (ADEPBA), teve o propósito de avaliar o qua-
dro atual da língua portuguesa na França e discutir estratégias pa-
ra maior difusão da língua e da cultura lusófona nesse país.

A Embaixada do Brasil em Paris esteve no encontro para apresen-
tar as iniciativas do Itamaraty para a divulgação da língua na Fran-
ça, como os leitorados brasileiros em Paris e em Clermont-Ferrand;
a aplicação do CELPE-Bras e as gestões para que o exame con-
tasse pontos na carreira de diplomatas franceses; o apoio da em-
baixada à abertura e às atividades das seções brasileiras do
Colégio e Liceu Internacional de Noisy-le-Grand; e o I Encontro de
Professores Brasileiros de Língua Portuguesa na França.

Ao final do evento, com a presença da Inspetoria-Geral de Educa-
ção Nacional francesa, foi lançada campanha para a abertura de
novos cursos de português nas instituições de ensino francesas.
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