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1. Eleições 2014 – Urnas em Orlando
O Consulado-Geral informa que, por ocasião das Eleições
de 2014, será aberta seção eleitoral em Orlando, no
intuito de facilitar o exercício do direito e cumprimento
do dever do voto aos brasileiros residentes na Flórida
Central ou em localidades próximas à região.
O Consulado-Geral oportunamente divulgará listas com os nomes dos brasileiros que deverão
votar em Miami e daqueles que deverão votar em Orlando, bem como os respectivos endereços
onde estarão instaladas as urnas.
Os títulos eleitorais para os votantes em Orlando serão emitidos e estarão disponíveis para
entrega antes do pleito ou durante sua realização.
O Consulado-Geral reitera à comunidade brasileira que mais de 11 mil títulos eleitorais ainda se
encontram disponíveis na sede da Repartição para retirada. Os títulos poderão também ser
entregues aos titulares nas missões itinerantes, mediante pedido prévio do interessado.
Para conferir se seu título já está disponível para retirada, clique aqui.
Os eleitores que tiveram seu Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) indeferido deverão
preencher novo formulário, ao qual deverá ser anexada toda a documentação pertinente. Para
conferir as instruções sobre reapresentação do pedido, clique aqui.
A lista de eleitores que tiveram seus requerimentos indeferidos está disponível na página do
Consulado-Geral. Para conferi-la, clique aqui.
O Consulado-Geral alerta que é imprescindível estar sempre com a situação eleitoral em dia para
o exercício da cidadania plena e para solicitação de documentos essenciais, como o passaporte.
Para mais informações sobre cadastramento, recadastramento e regularização de sua situação
eleitoral, clique aqui.

2. "Miami Jewish Film Festival" – Exibição do filme brasileiro “Estamos Aqui”
O documentário brasileiro "Estamos Aqui" terá sua estréia
nos Estados Unidos, com a presença da Diretora Cintia
Chamecki, no próximo dia 28 de janeiro, terça-feira, 18:30,
na Miami Beach Cinematheque, por ocasião do "Miami
Jewish Film Festival".

O filme conta a jornada de migrantes do Leste Europeu e sua adaptação no Brasil.
Filme:
“Estamos Aqui”
Documentário
Direção: Cintia Chamecki
Brasil-Estados Unidos | 84 minutos| 2013
Exibição em português com legendas em inglês
Data e local de exibição:
28 Jan 2014 - 18:30 – 20:00
Miami Beach Cinematheque at Historic City Hall
1130 Washington Ave. - Miami Beach, FL 33139
Para informações sobre o "Miami Jewish Film Festival", clique aqui.
Para comprar ingressos para a exibição do filme "Estamos Aqui", clique aqui.

3. Banco do Brasil Américas inaugura agência em Boca Raton West
O Banco do Brasil Américas inaugurou
nova agência na manhã de ontem, dia 21
de janeiro, em West Boca Raton, Flórida.
A agência, localizada no endereço "22831
State Road 7, West Boca Raton, FL,
33428", está aberta ao público de segunda
a sexta-feira, de 9:00 a 16:00.
Trata-se do 4º ponto de atendimento do
banco, que iniciou suas atividades nos
Estados Unidos em 2012. Em 2014, a
instituição pretende ainda inaugurar 4
agências
no
estado
da
Flórida.
Foto cedida pela “Acontece Magazine”

Na foto, da esquerda para direita, cortam a fita de inauguração da agência em West Boca Raton
o Diretor Regional do Banco do Brasil para a América do Norte, José Luis Salinas, o CônsulGeral em Miami, Embaixador Hélio Vitor Ramos Filho, e o Presidente do Banco do Brasil
Américas, Cássio Segura.

4. Ouvidoria Consular do Ministério das Relações Exteriores

A Ouvidoria Consular do Ministério das Relações
Exteriores é responsável pelo processamento de
comentários, sugestões, elogios e críticas referentes
a toda a atividade consular das repartições brasileiras
no exterior - aí incluídos atendimento em geral, rede
consular, assistência, processamento de documentação e demais atividades afins.
Como contatar
Por e-mail: ouvidoria.consular@itamaraty.gov.br
Por correio ou pessoalmente: na Ouvidoria Consular - Palácio do Itamaraty - Anexo I - Térreo
Divisão de Assistência Consular - Esplanada dos Ministérios - Bloco "H"- Brasília/DF Brasil
70170-900.
Por telefone: (55) (61) 2030 8804/8805/9712/8803 (de 8:00 a 20:00 - horário de Brasília)
Por meio do preenchimento e entrega do Formulário de Opinião do Público.
Para mais informações, clique aqui e leia a seção “Ouvidoria Consular”, na página do
Consulado-Geral.
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