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1.

Consulado Itinerante em Deerfield Beach - Adiamento
ATENÇÃO!

O consulado itinerante previsto para ocorrer na cidade de Deerfield Beach nos dias 16 e 17 de
novembro foi adiado por tempo indeterminado.

2. Segunda reunião do Conselho Local da Flórida
O Conselho Local da Flórida realizou, no último dia 12 de
novembro, na sede do Consulado-Geral, sua segunda reunião
de trabalho. O grupo constitui foro apolítico de
aconselhamento e assessoria ao Governo brasileiro.
Na ocasião, três novos membros, empossados pelo Cônsul-Geral, passaram a compor o órgão:
Amy Litter, Presidente da Câmara de Comércio Brasil-EUA da Flórida Central; Carlo Barbieri,
Presidente do Brazil Club; e Wesley Porto, Presidente da Igreja Nova Esperança.

Durante o encontro, os conselheiros deliberaram sobre assuntos diversos e elaboraram diretrizes
para atuação de seu porta-voz no Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior
(CRBE), Silair Almeida, particularmente por ocasião da IV Conferência Brasileiros no Mundo, a
realizar-se nas proximidades de Salvador, Bahia, entre os próximos dias 19 e 22 de novembro. O
evento congregará representantes de Conselhos Locais das comunidades brasileiras no exterior.
Para mais informações sobre a IV Conferência Brasileiros no Mundo, clique aqui.
Para ler a ata da reunião do Conselho Local da Flórida, clique aqui.

3. Governo lança a página “Saúde do Viajante”
O Governo lançou, em 6 de novembro, a página "Saúde do
Viajante", com versões em português inglês, espanhol e francês.

A página reúne informações gerais e orientações práticas
relacionadas à saúde do viajante, tanto no que diz respeito à preparação de viagens, como
cuidados básicos de prevenção e vacinação, quanto a situações de emergência, com indicação de
telefones gratuitos do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), do Disque Intoxicação e da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), entre outros.
Também estão disponíveis endereços e dados de contato de Unidades de Pronto Atendimento
24h (UPAs) e de hospitais de referência em todas as doze cidades-sede da Copa.
Para acessar a página, clique aqui.

4. Jogos Olímpicos 2016 – Lançamento do “Portal dos Jogos”
Por ocasião do marco de 1.000 dias para a cerimônia de abertura das
Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Governo lançou, no último dia 9 de
novembro, o "Portal dos Jogos", que à semelhança do "Portal da Copa",
congrega informações e notícias sobre a organização do evento, investimentos
a ele relacionados, suas instalações e estrutura de governança.
O "Portal dos Jogos" está disponível no endereço www.brasil2016.gov.br
O "Portal da Copa" está disponível no endereço www.brasil2014.gov.br

5. Apresentação de Jorge Ben Jor em Miami Beach *

6. Apresentação do comediante Eric DaSilva no "Fillmore", em Miami Beach *

7. Exposição do artista brasileiro Fernando Vignoli

8. Brazilian Voices - Concerto "Joy of Brazil" *
"JOY OF BRAZIL: Uma apresentação que destaca os ritmos, a
música, os sons, a alegria, a celebração e o entusiasmo da música
brasileira."
O grupo vocal "Brazilian Voices" realizará apresentação única de seu
show "Joy of Brazil" no dia 22 de novembro de 2013, às 20h30, "Broward Center for the
Performing Arts", 201 SW 5th Avenue - Fort Lauderdale, FL 33312 - 954-462-0222.
O concerto incluirá arranjos originais de músicas de Marisa Monte, Djavan, Luiz Gonzaga,
Jorge Benjor e Vinícius de Moraes. O grupo vocal, que conta com apoio de banda e de
percussionistas brasileiros para realização do espetáculo, visa apresentar ao público ritmos
variados como bossa nova, samba, pop e forró.
Sob a direção artística de Sue Scaglione, o grupo "Brazilian Voices" - nove vezes vencedor do
"Brazilian International Press Award" - será acompanhado por Jorge L. Sosa, Cezar Santana,
Daniel Stable, Ettiene Fuentes, Claudio Silva e terá a participação especial de José Paulo,
Brazilian Voices Teens e Samba RJ.
Os ingressos estão à venda por US$ 30 e US$ 35 no sítio eletrônico www.browardcenter.org.
Mais informações: Loren Oliveira - tel. 954-217-1111 - info@brazilianvoices.org.
Sítio eletrônico: www.brazilianvoices.org

9. “2º Brazilian Fest” em Pompano Beach *
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