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1. Diretora do programa de Português da FIU, Professora Augusta Vono, é condecorada
com a Ordem de Rio Branco

A Professora da "Florida International University"
(FIU) Augusta Vono foi agraciada com a "Ordem
de Rio Branco" - alta condecoração destinada a
laurear as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou
estrangeiras que, pelos seus serviços ou méritos excepcionais, se tenham tornado merecedoras
dessa distinção.
A condecoração foi formalizada por meio de Decreto Presidencial de 16 de maio de 2013,
publicado no Diário Oficial da União em 17 de maio último.
À frente do programa de Português do Departamento de Línguas Modernas daquela
Universidade, a Professora tem-se destacado como importante agente na promoção do
intercâmbio acadêmico entre o Brasil e os Estados Unidos, bem como na divulgação e
valorização da língua portuguesa e da cultura brasileira. A condecoração representa, nesse
contexto, o reconhecimento do Governo brasileiro a seu valoroso trabalho em prol do diálogo
cultural e da manutenção dos laços entre o Brasil e as gerações de brasileiros já nascidas no
exterior ou emigradas em tenra infância.

2. A artista brasileira Patricia Secco expõe na “International Biennale Artists Exhibition
Miami, IBAEM"

No período de 6 a 14 de junho de 2013,
a galeria de arte "Miami Iron Side"
sediará a segunda edição da mostra de
artistas
internacionais
intitulada
“International
Biennale
Artists
Exhibition Miami" (IBAEM) - um
evento apoiado pela prefeitura da cidade
de Miami por meio de seu Conselho de
Arte e Entretenimento.
Produzida pela empresa "The Art
Marketing Mind, LLC", a mostra exibirá
os trabalhos de 80 artistas de diversos
países, nas categorias pintura, fotografia,
escultura, instalação e artes cênicas.
A Bienal contará com a participação da
artista plástica brasileira Patricia Secco,
cuja exposição tem o apoio do
Consulado-Geral em Miami e o
patrocínio da "Elite International
Realty".
Para mais informações, clique aqui.

3. Documentários da "Brasil Mais": "O Ensino do Português Ganha Força"e "Com a
Benção de São Jobim"*
*Texto de responsabilidade da "Brasil Mais"

4. "Copa Cultural.2"- Centro Cultural Brasil USA e Books & Books promovem Belo
Horizonte*
*Texto de responsabilidade do Centro Cultural Brasil-USA da Florida (CCBU)

A cachaça e a cultura encontram-se na Books &
Books.
As pedras preciosas também rolam de Minas e
chegam até a livraria de Coral Gables.
Quarta-feira, 12 de junho de 2013 às 18h30m
Books & Books Coral Gables
265 Aragon Ave. - Coral Gables, FL
O Centro Cultural Brasil-USA da Flórida (CCBU) segue com sua parceria de exploração
cultural do Brasil com a Books & Books, por meio do programa, "COPA CULTURAL 2". O
projeto enfoca a cultura, as tradições, a arte, a música e a gastronomia das doze cidades-sede da
Copa do Mundo em 2014.
Neste mês de junho, o tema da Copa Cultural será a capital de Minas Gerais. Belo Horizonte
(BH) foi a primeira cidade brasileira moderna planejada com o objetivo de ser a capital de um
estado no Brasil, em uma região com um fabuloso acervo artístico e cultural.
BH, com sua energia criativa, tornou-se um importante centro de moda, música e arte, além da
tradicional atividade de distribuição de ouro, manganês e pedras preciosas garimpadas em Minas
Gerais.
O palestrante convidado, Ricardo Vianna, Presidente e CEO da Vianna Joias, discorrerá sobre o
fascinante mundo das sofisticadas pedras preciosas e do ouro, que, desde o século 18, tem
atraído exploradores e negociantes para aquela região.
Fechando a noite, convidamos todos a descobrirem os segredos da cachaça, a bebida nacional,
com a ajuda da "expert" Danielle Perugin, que organizará a apresentação e ensinará aos
presentes como fazer uma excelente caipirinha.
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