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1. Consulado-Geral promove show do violonista Fabiano Borges em Gainesville
Depois de se apresentar
em Miami, o violonista
Fabiano Borges, com o
patrocínio
do
Consulado-Geral,
realizou um concerto
para 200 pessoas em
Gainesville, sede da
Universidade da Flórida
(UF), na última terçafeira, 17 de novembro. O
evento teve o apoio
ainda do Centro de
Estudos Latino-Americanos da UF.
Na primeira parte do show, realizado no Music Building Room da UF, Fabiano apresentou
composições de seu recém-lançado CD, Latino America!, com músicas como La Yacuibeña, de
Alfonso Domínguez Romero (1938-1980) e Vírgenes del Sol, de Jorge Bravo de Rueda (18951940).
Na segunda parte do show, Fabiano Borges (violão de sete cordas) fez um duo na música Ternura,
de Mussapere (1918 -2009) com arranjo próprio, com o convidado especial Diogo Carvalho. Em
Apanhei-te Cavaquinho, de Ernesto Nazaré (1863-1934), contou com a participação de Welson

Tremura (violão de seis cordas), Silvio dos Santos (violão de seis cordas), Diogo Carvalho (violão
de oito cordas) e Larry Crook (pandeiro). “Além de membros da Universidade, grande parte do
público presente era da cidade de Gainesville. Gostaria de agradecer ao Embaixador e ao
Consulado-Geral por esta oportunidade”, afirmou Fabiano. “Foi muito bom ter a presença e a
atuação do Fabiano Borges na University of Florida”, declarou Welson Tremura, diretor do
Brazilian Music Institute, do Center for Latin American Studies & School of Music.
Na manhã do mesmo dia, Fabiano Borges participou de uma aula especial de musicologia, proferida
pelo professor Welson Tremura. “Pudemos compartilhar experiências. Foi ótimo”, afirmou Fabiano.
Assista a um trecho do concerto em: https://www.youtube.com/watch?v=GJ_--6y_2nk
2. Conselho de Cidadãos da Flórida realiza pesquisa em Orlando
Nos dias 20 a 22 de novembro, o Conselho de
Cidadãos da Flórida realizou a primeira
pesquisa com a Comunidade Brasileira da
Flórida Central como parte do projeto para a
instalação de uma repartição consular em
Orlando.
A pesquisa aconteceu durante o Consulado
Itinerante em Orlando, realizado na PIBBO,
com a ajuda da voluntária Irene Netto. Foram
entrevistadas cerca de 200 pessoas. As
pesquisas continuarão até o final de janeiro de
2016 e servirão como referência para amparar
o pleito comunitário sobre a necessidade de um
posto consular em Orlando, cidade com um
crescimento significativo da comunidade
brasileira nos últimos anos.
3. 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

* ATENÇÃO: VALIDADE
É obrigatória a apresentação do passaporte anterior, se ainda válido (dentro do prazo de
validade), para que o novo documento tenha validade de 10 anos. Caso o documento 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. Apresente, contudo, o documento já expirado durante o atendimento
para diminuir o tempo de processamento do novo passaporte.
Verifique no site do Consulado-Geral os documentos exigidos para obtenção do passaporte:
miami.itamaraty.gov.br

4. “Florida Cup” terá segunda edição em janeiro com participação de times brasileiros
Em janeiro de 2016 acontecerá a segunda edição da Florida Cup, evento esportivo realizado pela
SV2Sports em parceria com a Disney. Quatro times brasileiros participarão do torneio:
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 norteamericana o Fort Lauderdale Strikers. Além da cidade de Orlando, o torneiro terá partidas em Fort
Lauderdale e Boca Raton Os ingressos já estão à venda. 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

5. Exposição “Terra – The Essence of Survival” apresenta trabalhos de 26 artistas brasileiros
A exposição “Terra – The
Essence
of
Survival”
acontece
de
30
de
novembro
a
10
de
dezembro,
no Artisan Lounge, em
Miami. Com curadoria de
Alcinda Saphira e Louis
Ventura, da galeria Saphira
& Ventura, localizada em
Nova York, a mostra
apresenta a beleza e os
desafios do meio ambiente,
por meio de pinturas,
esculturas e fotografias de
26 artistas brasileiros:
Marcos Amaro, Sergio Azol, Doris Geraldi, Fatima Campos, Julia Equi, Graça Estrela, Romero
Marques, Vanda Ribeiro, Silveira Lopes, Rogerio Martins, Acacio Pereira, Leonardo Bueno, Marita
Wolff, Cassandra Fortes, Stalleikem Ribeiro, Ricardo Raposo, Eunice Khoury, Isabela Couto,
Marta Spagnol, Beatriz Deruiz, Regina Brandão, Lesiane Ogg, Fabricio Nunes, Priscila Schott,
Dilza Araújo e Maria Cecília Camargo.
Na abertura, no dia 30, o dramaturgo e escritor Doc Comparato conduzirá um workshop sobre
criação. Os interessados em participar devem entrar em contato pelo email
saphirastudio@gmail.com.
A galeria Saphira & Ventura também está levando a arte brasileira para a Spectrum Miami, feira de
arte contemporânea que conta com a participação de galerias de arte do mundo. A Spectrum Miami
acontece de 2 a 6 de dezembro, em Miami Downtown.
Serviço: “Terra – The Essence of Survival”
30 de novembro a 10 de dezembro
The Artisan Lounge – 500 NE 1 st Ave, Miami, FL 33132
Horário: 12h – 18h
Dia 30 de novembro
Workshop com Doc Comparato – 1h – 19h
Recepção e apresentação musical de Jude Papaloko: 19h – 21h

6. 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/Consula
do-Geral-do-Brasil-em-Miami206547676032829/
7. 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.

