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1. Exposição: "A Arte de Burle Marx na Biscayne Boulevard de Miami"

De 5 a 28 de setembro -das 9h
às 22h (de segunda a sábado)
Ai - Miami International
University of Art & Design
1501 Biscayne Blvd, Suite 100
Miami, FL 33132
(305) 428-5913

O Cônsul-Geral, a artista e convidados

Confira a mostra "A Arte de Burle Marx na Biscayne
Boulevard de Miami", de autoria da fotógrafa
brasileira Mariza Formaggini. A exposição
compreende 34 fotografias representativas do trabalho
do renomado arquiteto e paisagista brasileiro na
Flórida e tem como objetivos a divulgação e a
preservação do patrimônio urbanístico e cultural
brasileiro no exterior. O projeto de Burle Marx
completou, em 2013, 25 anos e abrange quatorze
quarteirões de três faixas de calçadas na Biscayne
Boulevard, na região central
da cidade.

A Bahia na Flórida

No último dia 5 de setembro, no contexto da
exposição fotográfica e das celebrações do
mês
da
Independência do Brasil, o Cônsul-Geral do
Brasil em Miami, Embaixador Hélio Ramos,
e o prefeito de Miami, Tomas Regalado,
inauguraram placa comemorativa sobre Burle
Marx, situada ao lado da "Torch of
Friendship", no Bayside Marketplace
(Biscayne Boulevard esquina com a NE 4th
Street).
O Cônsul-Geral em Miami e o Prefeito de Miami inauguram
a placa em homenagem a Burle Marx

2. Seminário de Negócios Brasil-Itália na Flórida

O Cônsul-Geral do Brasil, Embaixador Hélio
Ramos, e o Cônsul-Geral da Itália, senhor Adolfo
Barattolo, receberam a comunidade empresarial no
Museu de Coral Gables, no último dia 10 de
setembro, para seminário sobre oportunidades de
negócios na Flórida. O evento compôs as festividades em comemoração à Data Nacional do
Brasil.
Durante o encontro, o CEO do Giraffas Brazilian Steaks and Burgers, senhor João Bernardo
Barbosa, apresentou palestra sobre os negócios daquela empresa brasileira na Flórida.
Em seguida, o Presidente para América Latina da marca Salvatore Ferragamo, senhor Diego
Stecchi, discorreu sobre a inserção de sua empresa no Brasil e as possibilidades comerciais com
país resultantes de suas atividades empresariais desenvolvidas na Flórida.
Após o serminário, os participantes foram convidados para coquetel - que contou com os
acarajés do baiano Carlinhos.

3. Exposição "ArtBrazil"*

4. Brazilian Day - Fort Myers
*Informação de responsabilidade dos promotores do evento
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