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Presidente inaugura Vice-
Consulado do Brasil em 

Orlando
Representação vai atender 180 mil brasileiros que moram na 

região

 presidente Jair Bolsonaro participou hoje (11) da cerimônia Ode inauguração do Vice-Consulado do Brasil em Orlando, na 
Florida, Estados Unidos. A representação consular vai 

atender os brasileiros que vivem na região e turistas, com serviços 
como concessão de passaportes, registros civis e atendimento em 
casos de emergências.
 “Esse nosso pedaço do Brasil faz um bem enorme para os 
nossos irmãos que estão por aqui, porque eles procuram os mais 
diversos serviços e, por vezes, têm que viajar dezenas, às vezes, 
centenas de quilômetros para ter os seus problemas resolvidos”, 
disse Bolsonaro durante a inauguração.
 O presidente viajou na quinta-feira (9) aos Estados Unidos, 
onde participou da Cúpula das Américas em Los Angeles. Na 
ocasião, ele se encontrou com o presidente norte-americano, Joe 
Biden. Esta foi a primeira reunião bilateral desde que Biden chegou 
ao poder, em janeiro de 2021.
 “Eu confessei para o Jon Biden que, desde criança, sempre 
admirei o povo americano. Temos muita identidade, em especial na 
questão de valores, no tocante à liberdade", disse. Ele citou a 
liberdade de religião e de expressão, "o bem maior que um povo 
pode ter".  "Liberdade na sua forma mais ampla possível”, 
acrescentou.
 Durante a cerimônia, Bolsonaro esteve acompanhado dos 
ministros das Relações Exteriores, Carlos França e da Justiça e 
Segurança Pública, Anderson Torres e do presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Consulado
 De acordo com o Itamaraty, o Vice-Consulado ficará 
subordinado ao Consulado-Geral em Miami e deve atender os 
cerca de 180 mil brasileiros que moram na região.
 Bolsonaro realizou a primeira entrega de documentação, um 
passaporte para uma criança brasileira de sete anos, que nasceu 
em Orlando.
 Segundo o chanceler, além do vice-consulado em Orlando, o 
Itamaraty abrirá outras quatro repartições. São os consulados-
gerais do Brasil em Chengdu (República Popular da China), 
Edimburgo (Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte) e 
Marselha (República Francesa) e um vice-consulado em Cusco 
(Peru).
 “Isso significa mais atenção à comunidade brasileira no 
exterior, ao turista brasileiro quando visita outros países. Aqui ele 
tem um ponto de apoio, é um pedaço do Brasil no exterior”, disse 
França. “Espero que esse ato possa se repetir nos próximos anos, 
há uma comunidade brasileira no exterior cada vez maior”, afirmou 
o chanceler.
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Petrobras: ministério divulga indicados para 
Conselho de Administração

 Ministério de Minas e Energia 

Odivulgou hoje (9) a lista dos 
n o v o s  n o m e s  p a r a  o 

Conselho de Administração da 
Petrobras. Entre os indicados, está 
Caio Mário Paes de Andrade, ex-
secretário especial do Ministério da 
Economia anunciado como futuro 
presidente da estatal.
 As indicações serão votadas 
pela assembleia de acionistas da 
Petrobras, onde o governo tem 
ma io r ia .  Dos  11  membros  do 
Conselho de Administração, oito são 
indicados pelo governo e três são 
e le i tos ,  respec t i vamente ,  por 
acionistas minoritários, empregados 
da  es ta ta l  e  donos  de  ações 
preferenciais (que dão preferência na 
distribuição de dividendos).
 A  v o t a ç ã o  d o s  n o v o s 
i n t e g r a n t e s  d o  C o n s e l h o  d e 
Administração deverá ocorrer em até 
30 dias após a convocação. Em 

comunicado de 25 de maio, a Petrobras detalhou o processo 
de troca de comando. Um comitê da Petrobras avaliará se os 
nomes indicados para o conselho cumprem os requisitos 
legais e não têm vedações como conflitos de interesses.
 Em seguida, o atual Conselho de Administração se 
reunirá para convocar a Assembleia Geral Extraordinária, em 
que discutirão a destituição de José Mauro Coelho, atual 
presidente da companhia, e a eleição dos membros recém-
indicados pelo ministério. De acordo com a Petrobras, Coelho 

só pode ser destituído caso os 
membros  do  Conse lho  de 
Administração eleitos junto com 
ele em abril, forem substituídos.
 O s  i n d i c a d o s  p e l o 
Ministério de Minas e Energia são 
os seguintes:
Caio Mario Paes de Andrade 
( i nd i cado  pa ra  p res i d i r  a 
Petrobras);
Gileno Gurjão Barreto (indicado 
para presidir o Conselho de 
Administração);
Ricardo Soriano de Alencar;
Edison Antonio Costa Britto 
Garcia;
Jonathas Assunção Salvador 
Nery de Castro;
Ieda Aparecida de Moura Gagni;
José João Abdala Filho;
Marcelo Gasparino da Silva;
Ruy Flaks Schneider;
Márcio Andrade Weber.

BC adia Relatório de Inflação para dia 30 por causa de greve
Presidente do órgão concederá entrevista uma semana antes

 greve dos servidores do Banco 

ACentral (BC), que dura mais de dois 
meses, atrasou a divulgação do 

Relatório Trimestral de Inflação de junho. 
Inicialmente previsto para o dia 23, o 
documento será apresentado às 8h do dia 
30, informou na quinta - feira (9) à noite o 
órgão.
 Mesmo sem a divulgação do 
relatório, o presidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto e o diretor de 
Política Econômica, Diogo Guillen, darão 
uma entrevista coletiva às 11h do dia 23. 
Eles farão uma apresentação breve e, 
segundo a assessoria de imprensa do BC, 
conversarão sobre política monetária.
 Em greve desde 1º de abril , os 
funcionários do BC reivindicam a 
reposição das perdas inflacionárias nos 

últimos anos, que chega a 27%. Eles também 
pedem a mudança da nomenclatura de analista 
para auditor e a exigência de nível superior para 
ingresso dos técnicos do BC.
 Em 19 de abril, a categoria suspendeu a 
greve, mas retomaram o movimento por tempo 
indeterminado desde 3 de maio. Desde então, só 
serviços considerados essenciais estão sendo 
executados, como as reuniões do Comitê de 
Política Monetária (Copom) e a divulgação do 
déficit primário no primeiro quadrimestre.
 A divulgação de estatísticas, como o boletim 
Focus (pesquisa semanal com instituições 
financeiras), o fluxo cambial, o Relatório de 
Poupança e a taxa Ptax diária (taxa média de 
câmbio que serve de referência para algumas 
negociações), foi suspensa ou ocorre com 
bastante atraso. Projetos especiais, como a 
expansão do open banking e a segunda fase de 
consultas de saques de valores esquecidos, estão 
suspensos.
 Desde o início do ano, diversas categorias 
do funcionalismo federal trabalham em esquema 
de operação-padrão ou fazem greve porque o 
Orçamento de 2022 destinou R$ 1,7 bilhão para 
reajuste a forças federais de segurança. No fim de 
abril, o governo confirmou que estudava um 
aumento linear de 5% para todo o funcionalismo, 
mas hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, 
descartou a concessão de reajustes em 2022.
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