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1. Cônsul-Geral recebe representantes do Centro Assistencial Nova Esperança

O Cônsul-Geral recebeu, no último dia 28 de maio, o
Presidente do Centro Assistencial Nova Esperança,
Wesley Porto. Estiveram também presentes no
encontro a Diretora Executiva daquela instituição,
Sandra Freier, e o Diretor Interino, Sandro Ferreira.
A visita celebrou a realização da colônia de férias
"Brasileirinhos em Orlando", que será organizada
pelo Centro entre os dias 9 e 20 de junho, com apoio
do Consulado-Geral. As crianças inscritas no
programa participarão de aulas de português e
história, bem como de atividades recreativas diversas.
Durante o encontro, foram ainda discutidas formas para aprimorar o atendimento ao público
nos consulados itinerantes realizados em Orlando.

2. Festa Junina da Fundação Vamos Falar Português

3. Brasileirinhos em Orlando – Colônia de férias
O Centro Assistencial Nova Esperança realizará, com apoio do Consulado-Geral, entre os próximos
dias 9 e 20 de junho, colônia de férias com o tema “Brasileirinhos na Copa do Mundo 2014”, com
programação variada, incluindo atividades de ensino de português.
Confira abaixo mais informações sobre o evento:

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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