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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais visita Miami

No último dia 11 de dezembro, o Cônsul-Geral
do Brasil em Miami, Embaixador Hélio Vitor
Ramos Filho, recebeu, em seu Gabinete, os
Deputados Estaduais Paulo Lamac (PT/MG),
Vanderlei Miranda (PMDB/MG), Liza Prado
(PSB/MG) e Tadeu Leite (PMDB/MG) integrantes da Comissão Especial para o
Enfrentamento do "Crack" da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais.
Os parlamentares visitaram Miami em missão
oficial, no intuito de conhecer detalhes do
funcionamento da "Miami-Dade Drug Court". O
tribunal constitui referência internacional em sua
área de atuação e tem por política oferecer aos réus, quando elegíveis, a opção de submeter-se a
tratamento de dependência - geralmente em regime de internato, em clínicas especializadas -,
alternativamente
à
sanção
carcerária.
Por ocasião do encontro com o Cônsul-Geral, os membros da Assembleia Legislativa mineira
discutiram o programa de compromissos oficiais da viagem, bem como conversaram sobre a
realidade da comunidade brasileira expatriada na Flórida.
No dia 12 de dezembro, os Deputados, acompanhados do Chefe do Setor de Comunidades e
Assistência a Brasileiros do Consulado-Geral, visitaram duas das clínicas de reabilitação para as
quais são encaminhados casos julgados pela "Miami-Dade Drug Court". A comitiva foi recebida, pela
manhã, no "Here's Help" - centro que cuida, em regime de internato, de adolescentes e jovens adultos
do sexo masculino, com idades entre 13 e 25 anos. À tarde, a delegação mineira esteve na clínica

"Jefferson Reaves House", especializada na reabilitação e reinserção social de mulheres dependentes
de entorpecentes e substâncias psicotrópicas.
Em ambas as oportunidades, a comitiva informou-se, junto às respectivas Diretorias e suas equipes de
profissionais, sobre os programas de recuperação ministrados por tais clínicas. Os Deputados ainda
visitaram as instalações de ambos os centros para conhecer sua infraestrutura e conversaram com
pacientes em tratamento.
Em 13 de dezembro, a delegação reuniu-se com a Juíza Deborah White-Labora, responsável pela
"Miami-Dade Drug Court". A Magistrada recebeu os parlamentares em seu escritório, onde expôs
detalhes sobre o funcionamento do órgão e esclareceu questões apresentadas pelos visitantes. Ato
contínuo, a comitiva assistiu a audiências e julgamentos presididos pela Juíza na referida data.
As impressões e informações colhidas pelos Deputados durante a missão a Miami serão agregadas ao
relatório de conclusão dos trabalhos da Comissão Especial para o Enfrentamento do "Crack" da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a ser elaborado até o próximo dia 20 de dezembro. O
documento será então apresentado ao Governo Federal e ao Governo de Minas Gerais, acompanhado
de proposta para a reforma das políticas públicas brasileiras relativas ao tratamento jurídico e social
de dependentes de entorpecentes e substâncias psicotrópicas.
2. Livro de condolências para o arquiteto Oscar Niemeyer
O Governo brasileiro decretou luto oficial por sete dias, pelo falecimento, no último dia 5 de
dezembro às 21h55, na cidade do Rio de Janeiro, do arquiteto Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer
Soares.
O Consulado-Geral recorda, nesse contexto, de que abriu livro de condolências na sala de
atendimento a brasileiros, que ficará disponível ao público até amanhã, dia 14 de dezembro, das 9:00
às 14:00.
Após encerrado, o livro de condolências será encaminhado à família do arquiteto Oscar Niemeyer.
O Consulado-Geral está localizado no endereço 80 SW 8th Street, Suite 2600, Miami, Florida, 33130.
Leia abaixo, na íntegra, Nota encaminhada pelo Consulado-Geral do Brasil em Miami às autoridades
norte-americanas e estrangeiras na Flórida, a esse respeito:
"Note 03/2012
The Consulate General of Brazil in Miami presents its compliments to the local authorities,
Consulates General, Consulates and Honorary Consuls in Miami, Florida, and informs of the
passing away of Mr. Oscar Niemeyer, the masterful Brazilian architect, last Wednesday, December
5th, 2012.
A book of condolences is open at the Consulate’s office, located at 80 SW 8th Street, Suite
2600, Miami, Florida, 33130, and can be signed between 10 a.m. and 2 p.m., from today until
Friday, December 14th, 2012.
The Consulate General of Brazil in Miami avails itself of this opportunity to renew the
assurances of its highest and most distinguished consideration to the local authorities, Consulates,
Honorary Consuls and members of the Consular Corps in Miami, Florida.
Miami, December 10th , 2012"

3. Ensino de português: mensagem do Cônsul-Geral ao Distrito Escolar de Palm Beach
Na sua ação continuada em prol da expansão das classes de língua portuguesa em sua jurisdição, o
Cônsul-Geral do Brasil em Miami, Embaixador Hélio Vitor Ramos Filho, por carta datada de 7 de
dezembro último, solicitou ao "chairman" do Distrito Escolar do Condado de Palm Beach, senhor
Chuck Shaw, que retome o projeto de ensino de português naquela região. A proposta, apresentada
pela “American Organization of Teachers of Portuguese (AOTP)”, conta com o apoio do ConsuladoGeral e visa a ampliar a oferta do ensino de nossa língua materna para jovens estudantes brasileiros.
Abaixo, a íntegra da carta:
"Ao Senhor Chuck Shaw
Chairman
Prezado Senhor Shaw,
Em nome da comunidade brasileira residente no condado de Palm Beach, gostaria de
agradecer os esforços atualmente em curso para promoção do ensino da língua portuguesa nas escolas
públicas do condado. Assim, aproveito a oportunidade para reiterar o pedido apresentado pela
“American Organization of Teachers of Portuguese (AOTP)” para implementação do ensino de
português no distrito escolar do condado de Palm Beach.
2.
A AOTP é uma entidade sem fins lucrativos, sediada em Miami, que tem por objetivo assistir
a comunidade brasileira por meio da promoção de programas de língua portuguesa e do apoio a
professores de português. Os programas sugeridos para as escolas públicas do condado de Palm
Beach incluem duas opções: um programa bilíngue (português-inglês) e um curso eletivo de
português, ambos preparados para ter início no ano escolar de 2013-2014.
3.
A iniciativa é amplamente apoiada pelo Consulado-Geral do Brasil em Miami e pelos pais
dos alunos atualmente matriculados nas escolas públicas do condado de Palm Beach, que têm
interesse em matricular seus filhos nesses programas. Em campanha abrangente feita junto à
comunidade brasileira, e em colaboração com várias instituições, a AOTP conseguiu 700 assinaturas
por meio de uma petição que confirma o grande interesse da comunidade na realização de programas
de português.
4.
Estou certo de que a inclusão dos programas de português nas escolas do distrito escolar do
condado de Palm Beach será de grande benefício para a comunidade brasileira do sul da Flórida. Este
projeto também se coaduna com o objetivo do governo brasileiro de promover o ensino da língua
portuguesa junto a comunidades locais. Assim, estendo meu apoio integral a esta iniciativa e
aproveito a oportunidade para colocar o Consulado-Geral do Brasil em Miami à sua disposição para
quaisquer esclarecimentos e contatos futuros em relação a este e outros assuntos educacionais.
Atenciosamente,

(HÉLIO VITOR RAMOS FILHO)
Embaixador
Cônsul-Geral"

4. Exibição do documentário “BraZil com S – a língua portuguesa no exterior”
(*Informações de responsabilidade da Fundação Vamos Falar Português)
A Fundação "Vamos Falar Português" informa sobre exibição do documentário BraZil com S - a
língua portuguesa no exterior:
Evento:
Exibição do documentário BraZil com S – a língua portuguesa no exterior (New York, 2012, 32 min,
Livre) em Lantana, FL, sob a coordenação da Fundação Vamos Falar Português.

Sábado, 15 de dezembro, às 9:00 e às 11:00 horas da manhã.
Palm Beach Maritime Academy
1518 W Lantana Road - Lantana - FL 33462
RSVP: cristiane@vamosfalarportuguês.org
Sobre o documentário:
“Brasil em Mente” lança o primeiro documentário sobre a língua portuguesa falada no exterior
Nova York, 17 de Outubro de 2012 – Organização que tem como missão resgatar e valorizar a
língua portuguesa entre as famílias multiculturais que moram fora do Brasil, a Brasil em Mente
(BEM) inaugurou o seu espaço em Nova York e está de portas abertas para a comunidade brasileira,
trabalhando desde 2009.
Seguindo seu objetivo de promover e incentivar a língua portuguesa, a organização lançará em
Novembro o documentário BraZil com S – a língua portuguesa no exterior. Concebido e produzido
pela Felicia Jennings-Winterle e Patricia Almeida, filmado e dirigido pela equipe da agência B2
Conteúdo dos ex-apresentadores do programa Planeta Brasil, Luciana De Michelli e César Augusto,
o documentário destaca a importância e a necessidade de se manter o Português como língua de
herança.
O documentário é uma iniciativa da organização, com apoio financeiro e institucional do Consulado
Geral do Brasil em Nova York, dentro do Programa de Difusão da Língua e Cultura (PDLC), do
Ministério das Relações Exteriores.
Os entrevistados são: Embaixador Luis Felipe de Seixas Corrêa, Bela Gil, Carlos Saldanha, Lucas
Mendes, Luiz Ribeiro, Vinicius Dônola, Roberta Salomone, Edison De Michelli, Maria Olinda De
Michelli, Francesca Damato, Ana Maria Machado e Sandra Peres e Paulo Tatit, do grupo Palavra
Cantada, entre outros.
O documentário explora a importância da família no processo de manutenção da língua, e como este
investimento é muito importante para o futuro dos brasileirinhos A Brasil em Mente contém também
propostas de educação infantil por meio da Escola Ciranda Cirandinhas, que oferece aulas para
crianças de seis meses a 12 anos. Na área de Cultura e Educação, promove orientação e discussão
sobre educação bilíngue e multicultural através de encontros, palestras e do Blog Brasileirinhos, com
mais de 800 acessos diários do mundo inteiro.

Além disso, mantém a única Biblioteca Infanto-Juvenil Brasileira de NY com mais de 600 volumes
entre livros e DVDs, aberta à toda a comunidade. Tendo em vista o envolvimento da família e da
comunidade, a BEM oferece dias de leitura e atividades todo primeiro domingo do mês, assim como
eventos culturais brasileiros trimestrais sempre com o Brasil, em mente.
Mais informações sobre a Brasil em Mente:
Felicia Jennings-Winterle
Tel.: 1 347 893-9634
E-mail: info@brasilemmente.org
Facebook: www.facebook.com/brasilemmente
Twitter: www.twitter.com/brasilemmente
Site: www.brasilemmente.org

