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1. Cônsul-Geral recebe homenagem da escola Ada Merritt
A
escola
Ada
Merritt
homenageou, na manhã da
última terça-feira, 17 de
novembro, o Cônsul-Geral
por sua contribuição ao
programa de ensino da Língua
Portuguesa na Flórida.
A Ada Meritt é hoje a única
escola dos Estados Unidos
que oferece o programa
bilíngue Português/Inglês até
o K-8 (equivalente à 8ª série
no Brasil). A instituição foi a
precursora no ensino da língua
portuguesa na Flórida. Em
2012, por iniciativa do
Cônsul-Geral, a organização
foi agraciada pela Presidente

do Brasil com a insígnia da
Ordem de Rio Branco, a mais
importante comenda do Estado
brasileiro. “Recebemos o apoio
do Consulado-Geral desde 2003,
mas a ajuda se intensificou a
partir de 2011 com a chegada do
Embaixador Hélio Vitor Ramos
Filho”, afirmou a diretora
Carmen M. Garcia.
Durante a cerimônia, a aluna
Marina Cookson declamou o
poema O Brasil. A estudante
Caroline Berthin recitou o texto
Capoeira. Uma turma do
programa de português cantou e dançou “O que é que a baiana tem”. No palco, as crianças Alice
Tanure e Brandon Benitez entregaram um prêmio para o Embaixador.
O Cônsul-Geral ainda recebeu um presente das mãos de Anastasia Espinosa, presidente da
Portuguese International Parents Association (P.I.P.A.), e Leticia Keremian, Vice-Presidente da
P.I.P.A,. “Sinto-me muito honrado com a homenagem que acabo de receber. Credito-a à
generosidade da Escola Ada Merritt no reconhecimento ao trabalho a que me dedico, desde que
assumi as funções de Cônsul-Geral do Brasil em Miami, para fortalecer e ampliar o ensino do
português brasileiro na Flórida”, declarou o Cônsul-Geral.
2. Consulado-Geral promove show do violonista Fabiano Borges
O Consulado-Geral realizou, na noite do último sábado, 14 de novembro, na Saint Philip's
Episcopal Church, o concerto do violonista Luís Fabiano Farias Borges. O evento, com entrada
franca, foi apresentado pela
Florida Guitar Foundation.
Virtuoso no violão de sete
cordas, autor de dois álbuns e
um DVD, a pesquisa musical
de Fabiano Borges vai do choro
às técnicas do flamenco. Seu
repertório abrange peças latinoamericanas, violão clássico,
música brasileira e trabalhos
próprios.
A apresentação do último
sábado foi dividida em duas
partes. Na primeira, o músico
concentrou-se em peças latinoamericanas.
Foram

interpretadas músicas andinas, argentinas e de autoria do próprio intérprete, fruto de suas pesquisas
nos demais países sul-americanos. A segunda parte da apresentação foi dedicada à música
brasileira, com clássicos do Choro, Bossa Nova e MPB em composições de Waldir Azevedo, Luiz
Bonfá, Raphael Rabello, Tom Jobim e Ary Barroso.
Durante o intervalo, os convidados degustaram vinhos brasileiros e brigadeiros, cortesia das
empresas "Wines of Brasil" e "Samba Gourmet". A Azul Linhas Aéreas concedeu as passagens para
a vinda do músico à Flórida.
Na terça-feira, 17 de novembro, Fabiano apresentou-se na Universidade da Flórida, em Gainesville.
Para este novo concerto, além do apoio do Consulado-Geral, o artista contou também com o amparo
do Centro de Estudos Latino Americanos da instituição.
3. Cônsul-Geral comparece à exposição Letters to My Father

O Cônsul-Geral compareceu à abertura da exposição Letters to My Father, do artista plástico
brasileiro Jhonatan Bragança, na San Paul Gallery, em Wynwood, na última quinta-feira, 12 de
novembro. O espaço é de propriedade da brasileira Valeria Musumeci.
A mostra apresenta uma coleção dos trabalhos de Jhonatan, desde esboços dinâmicos até suas mais
recentes séries de pinturas que traçam uma tênue linha entre o abstrato e o figurativo. Sem nenhum
estudo formal em artes, o artista de 26 anos explora diferentes estilos sem restrições, passando por
vivências no Brasil, Itália e Nova York, sua atual base.
Serviço:Exposição Cartas para Meu Pai – Jhonatan Bragança
Endereço: San Paul Gallery (2527 NW 2nd Avenue, Wynwood, Miami)
Segunda-feira a sábado, 11h – 18h Para mais informações, acesse www.jhostudio.com

4. Cônsul-Geral recebe o proprietário do restaurante Fornaro
O Cônsul-Geral recebeu nesta quartafeira, 18 de novembro, o empresário
brasileiro Lorenzo Ramon, proprietário
da pizzaria Fornaro, localizado em
Coconut Grove. No Brasil, o empresário
foi sócio dos restaurantes L’Entrecôte
D’Olivier, de Olivier Anquier, em São
Paulo, e Tempo Rei, em Trancoso, na
Bahia.
Com ambiente assinado pelo arquiteto
brasileiro Caio Bandeira, o local oferece
pizzas e pratos tradicionais da cozinha
italiana, com particularidades típicas da
culinária brasileira.
Cabe destacar que, nos últimos anos, verifica-se o aumento do interesse do empresariado brasileiro
em internacionalizar seus negócios a partir da Flórida. Nessa seara, o ramo de restaurantes
apresenta-se como um dos principais setores do investimento direto brasileiro no mercado desse
estado norte-americano. Dentre alguns desses empreendimentos também estão a cadeia Giraffas,
Spoleto (na região de Orlando) e Viena (a ser, em breve, inaugurado no Aeroporto Internacional de
Miami).Serviço: Endereço: 2750 SW 26th Av, Coconut Groove. Tel. (305) 668-8888
www.fornaromiami.com
Horário e dias de funcionamento: Jantar - terça, quarta, quinta e domingo, 18h - 22h. Sexta e
sábado, das 18h - 23h.
5. Cônsul-Geral recebe representante da empresa responsável pela “Florida Cup”
Na última segunda-feira, 16 de novembro, o
Cônsul-Geral recebeu Maurício Penha,
Diretor
Comercial
da
empresa
de
gerenciamento esportivo SV2Sports. De
propriedade dos brasileiros Ricardo Villar e
Ricardo Silveira, a companhia é a responsável
pelo torneio “Florida Cup”, realizado em
parceria com a Disney.
Em janeiro de 2016 acontecerá a segunda
edição do evento. Já está confirmada a
participação de quatro times brasileiros:
Internacional, Atlético Mineiro, Fluminense e
Corinthians, além de dois alemães (Bayer
Leverkusen e Schalke 04), um colombiano
(Santa Fé), um ucraniano (Shakhtar Donetsk)
e uma equipe norte-americana (Fort

Lauderdale Strikers – que compete na liga “North American Soccer League” e cujos proprietários
também são brasileiros).
Segundo Maurício Penha, o evento servirá como plataforma para os clubes expandirem suas marcas
no exterior. Os jogos serão televisionados mundialmente pelos canais esportivos da ESPN. Além da
cidade de Orlando, o torneiro terá partidas em Fort Lauderdale e Boca Raton, municípios com
grande concentração da comunidade brasileira na Flórida. Mais informações pelo site:
http://www.floridacup.com
Confira a tabela dos jogos com os times brasileiros:

Inter x Bayer Leverkusen
Quarta-feira, 13 de janeiro Orlando - Disney’s ESPN WWS

Schalke 04 x Atlético MG
Quarta-feira – 13 de janeiro - Fort
Lauderdale - Lockhart

Shakhtar x Fluminense
Domingo- 17 de janeiro- Orlando Disney’s ESPN WWS

Atlético MG x Corinthians
Domingo – 17 de janeiro – Boca
Raton - FAU

Corinthians x Shakhtar
Quarta-feira – 20 de janeiro Orlando - Disney’s ESPN WWS

Fluminense x Internacional
Quarta-feira – 20 de janiero - Fort
Lauderdale – Lockhart

6. Reunião do Conselho de Cidadãos da Flórida
Realizou-se na tarde da
última quinta-feira, 12 de
novembro,
nas
dependências
do
Consulado-Geral, reunião
ordinária do Conselho de
Cidadãos da Flórida. O
encontro contou com a
presença de 11 dos
Conselheiros, do CônsulGeral e de diplomata do
Posto.
Na pauta: o relatório de
atividades do grupo de
trabalho para instalação de
um Consulado na cidade
de Orlando, a decisão
sobre o processo sucessório, informes gerais sobre as atividades dos Conselheiros e apresentação
das propostas de ação para o próximo mandato do Conselho.
Os Conselheiros também discutiram ações para o próximo mandato. O foco de atuação neste
primeiro momento serão as ações educacionais. Nessa linha, o grupo pretende montar estrutura de
preparação para o ENCCEJA 2016 e estabelecer canais, via Consulado-Geral, para que, em 2017, o
exame possa também ocorrer na Flórida. Em outro âmbito, promoverão ações para o ensino do
português como língua de herança nas escolas da Flórida.

7. Augusto Soledade Brazzdance participa do Give Miami Day
A companhia de dança Augusto
Soledade Brazzdance participa do
Give Miami Day 2015, “evento”
anual que acontece no Sul da
Flórida com a intenção de arrecadar
fundos para instuições locais sem
fins lucrativos.
A ação começa na meia-noite do dia
19 de novembro e tem duração de
24h. Em comemoração aos 10 anos
da Brazzdance, a intenção é
arrecadar US$ 10 mil. Pela data, a
companhia criou a campanha “10
por 10”, procurando dez pessoas ou
empresas que possam doar US$ 1
mil cada. “Este apoio nos ajuda a fomentar a dança como uma forma de arte por meio do
desempenho, educação e sensibilização da Comunidade”, afirma Soledade.
A Miami Foundation, a Knight Foundation e seus parceiros vão generosamente dobrar qualquer
contribuição feita entre US$ 25 e US$ 10 mil.
No ano passado, foram recebidos US$ 5,2 milhões para 520 organizações. Mais de 19 mil pessoas
do mundo todo fizeram doações. No dia 19 de novembro, faça sua doação no site givemiamiday.org
8. Consulado-Geral emite passaporte de 10 anos com prazo de entrega de 20 dias
O Consulado-Geral já
emite o novo passaporte
com validade máxima
de 10 anos. O prazo
para a entrega ao
requerente do novo
documento é, agora, de
até 20 dias corridos,
quando o passaporte é
solicitado
no
Consulado-Geral, e, 30
dias,
para
as
solicitações feitas via
postal.
Não
é
preciso
agendamento
prévio
para a solicitação de
documentos no Consulado-Geral em Miami. A Repartição atende a todos os cidadãos que

comparecem ao salão de atendimento entre 9h da manhã e 1h da tarde, de segunda a sexta-feira.
Para maiores de 18 anos, o valor para a emissão do documento passou a ser de US$ 120.
Confira os novos prazos para o passaporte de 10 anos:

- ATÉ 20 (vinte) dias corridos, para pedidos apresentados na sede do Consulado-Geral.
- ATÉ 30 (trinta) dias corridos, para pedidos apresentados por correio ou em consulados
itinerantes (O prazo de entrega refere-se à data em que o passaporte será postado no correio).
O emolumento consular do novo passaporte será diferenciado para crianças e menores de 18 anos.
A nova tabela de emolumentos é a seguinte:

Emolumento consular
Até 1 ano
incompleto

de

idade

1 a 2 anos
incompletos

de

idade

2 a 3 anos
incompletos

de

idade

3 a 4 anos
incompletos

de

idade

4 a 18 anos
incompletos

de idade

MAIORES DE 18 ANOS

Validade*
1 ano de validade

USD 40.00
2 anos de validade
USD 40.00

USD 40.00

3 anos de validade
4 anos de validade

USD 40.00
5 anos de validade
USD 80.00
USD 120.00

10 anos

* É obrigatória a apresentação do passaporte anterior, se ainda válido (dentro do prazo de
validade). Caso o documento anterior, ainda válido, não seja apresentado, o novo passaporte terá
a validade máxima de 4 anos.
Se o documento anterior já estiver expirado, sua apresentação não é requisito para obtenção do
prazo máximo de validade.

Verifique no site do Consulado-Geral os documentos exigidos para obtenção do passaporte:
miami.itamaraty.gov.br

9. Página do Consulado-Geral no Facebook

O Consulado-Geral do Brasil em Miami mantém uma página oficial na rede social Facebook. Todas
as notícias do boletim da Rede de Brasileiros, eventos e ações da instituição são postadas no perfil.
Dê o “like” e passe a acompanhar em primeira mão os informativos e avisos. Para acessar, é preciso
ser cadastrado no Facebook. O link é https://www.facebook.com/Consulado-Geral-do-Brasil-emMiami-206547676032829/
10. Ouvidoria Consular
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 até 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 ConsuladoGeral.

