Boletim
30 de janeiro de 2014
Índice
1. Consulado-Geral divulga calendários dos Itinerantes
2. Palestra sobre Abdução Internacional de Menores
3. "Wynwood Art Group”- Vernissage da artista brasileira Carmem Gusmão
4. Aeroporto Internacional de Miami – Exposição de fotos da “Brazzdance”
5. Ouvidoria Consular do Ministério das Relações Exteriores
1. Consulado-Geral divulga calendários dos Itinerantes
O Itamaraty aprovou o calendário para 2014 dos
Consulados Itinerantes que poderão ser realizados pelo
Consulado-Geral.
A seguir o calendário dos Consulados Itinerantes na Flórida para o ano de 2014:
22 e 23/02/2014 - Orlando
08 e 09/03/2014 - Fort Myers
15 e 16/03/2014 - Pompano Beach
22 e 23/03/2014 - Orlando
12 e 13/04/2014 - Pompano Beach
26 e 27/04/2014 - Orlando
17 e 18/05/2014 - Orlando
24 e 25/05/2014 - Jacksonville
07 e 08/06/2014 - Margate
21 e 22/06/2014 - Orlando
19 e 20/07/2014 - Deerfield Beach
26 e 27/07/2014 - Orlando
30 e 31/08/2014 - Orlando
06 e 07/09/2014 - Pompano Beach
20 e 21/09/2014 - Orlando
11 e 12/10/2014 - Tampa
25 e 26/10/2014 - Orlando
08 e 09/11/2014 - Jacksonville
15 e 16/11/2014 - Sarasota
22 e 23/11/2014 - Orlando
Os Consulados Itinerantes programados para 2014 poderão sofrer alterações no caso de eventual
superveniência de restrições orçamentárias.

2. Palestra sobre Abdução Internacional de Menores
O Consulado-Geral recebeu, no último dia 27 de
janeiro, visita de delegação oficial brasileira
responsável por negociações bilaterais sobre a
aplicação da Convenção de Haia de 1980 sobre os
Aspectos Civis da Subtração Internacional de
Menores. A missão foi composta pelo CoordenadorGeral da Autoridade Central Administrativa Federal
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, Doutor George Lima, pelo Chefe da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional do
Ministério das Relações Exteriores, Primeiro Secretário Aurélio Viotti, e por representante da
Advocacia-Geral da União, Doutora Natalia Camba Martins.
Por ocasião da passagem da delegação por Miami, o Consulado-Geral organizou palestra sobre
subtração internacional de menores para representantes da mídia brasileira na Flórida e para
líderes comunitários. Durante o evento, os visitantes explanaram aos convidados os objetivos da
Convenção de Haia de 1980, bem como os mecanismos de cooperação desenvolvidos pelo
Brasil à luz daquele ato. Foram ainda divulgados números relativos aos casos de subtração de
menores atualmente acompanhados pelo país nessa seara.
A Autoridade Central Administrativa Federal (ACAF/SDH-PR) é responsável por receber e
analisar pedidos de restituição de crianças transferidas ao país irregularmente, articular-se com a
Polícia Federal e a Interpol no tratamento de casos de subtração de menores, comunicar-se com
os genitores para dialogar sobre pedidos de restituição de crianças, intermediar acordos para
solucionar os conflitos em cada caso, articular-se com a Advocacia-Geral da União para a
tomada das devidas providências judiciais, coordenar-se com as autoridades análogas
estrangeiras, entre outras funções.
Mais informações sobre o tema estão disponíveis na página eletrônica da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, no seguinte endereço:
http://www.sdh.gov.br/assuntos/adocao-e-sequestro-internacional
3. "Wynwood Art Group”- Vernissage da artista brasileira Carmem Gusmão

O Cônsul-Geral compareceu, no último dia 23
de janeiro, à vernissage promovida pela galeria
"Wynwood Art Group", por ocasião da
exibição de novas obras da artista plástica
Carmem Gusmão.
A galeria também expõe trabalhos dos artistas
brasileiros
Hamilton
Aguiar,
Federico
Guerrero, David Dalmau e Leopoldo Martins,
entre outros.
Da esquerda para a direita, Hamilton Aguiar, Carmem Gusmão
e Embaixador Hélio Vitor Ramos Filho

A exposição está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 17:00 a 21:00.
Endereço:
Wynwood Art Group
446 NW 28th St. Miami, FL 33127
Tel: (786) 801-1119
Email: info@wynwoodartgroup.com
www.wynwoodartgroup.com

4. Aeroporto Internacional de Miami – Exposição de fotos da “Brazzdance”

O Aeroporto Internacional de Miami está promovendo a exposição
fotográfica "Miami Dance Mecca" nos terminais E e D, de janeiro a
maio de 2014, com imagens da companhia de dança "Brazzdance",
dirigida pelo coreógrafo brasileiro Augusto Soledade.
As fotografias são assinadas pela fotógrafa brasileira Jade Matarazzo
e pelos fotógrafos Mitchell Zachs and David Whitman.
Seguem contatos para mais informações:
Tel: 305 876-0749 ou 786-338-5488
www.miami-airport.com

5. 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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