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1. Cônsul-Geral comparece à exposição do artista Crânio em Wynwood
O Cônsul-Geral e senhora
compareceram à abertura da exposição
“Retratos”, do artista brasileiro Crânio,
na San Paul Gallery, em Wynwood, na
última quarta-feira, 2 de dezembro. O
espaço é de propriedade da galerista
brasileira Valeria Musumeci.
Fábio de Oliveira Parnaíba, mais
conhecido como “Crânio”, nasceu em
1982. O artista cresceu na zona norte de
São Paulo e considera que o meio foi
sua maior influência. Fábio começou a
trabalhar com grafite em 1998. Os
índios que aparecem em seus desenhos
nasceram após a tentativa de encontrar
um personagem com a cara do Brasil.

Com um toque azul e uma linha marcante, a figura brasileira está sempre sempre presente e
instigam o observador a pensar sobre questões contemporâneas como consumismo, identidade e
meio ambiente.
Crânio já participou de exposições em Barcelona, na Espanha, Los Angeles, San Francisco e
Portland, nos Estados Unidos, e Londres, na Inglaterra, além de ter grafites em países como França
e Holanda. Mais informações: www.cranioartes.com
A San Paul Gallery (2527 NW 2nd Ave, Miami, Florida, 33127) funciona de segunda a sexta-feira,
11h – 18h.
2. Cônsul-Geral prestigia inauguração da Art & Design Gallery em Miami
O Cônsul-Geral
compareceu à
inauguração da Art &
Design Gallery, em
Miami, na última sextafeira, 4 de dezembro.
Uma das sócias do
projeto é a fotógrafa e
membro do Conselho
de Cidadãos da Flórida
Jade Matarazzo.
A galeria irá oferecer
cursos e workshops de
pintura, desenho,
escultura e fotografia,
além de promover encontros e eventos culturais. O espaço abriu suas portas com uma exposição de
esculturas de vidro do artista norte-americano Corbett Reynolds e quadros do pintor brasileiro
Carlos Cesar Alves. O endereço da Art & Design Gallery é 8659 Biscayne Blvd, # 2, Miami, FL
33198. Crédito da foto: Oswaldo Neto
3. Representante do Consulado-Geral comparece à festa de confraternização do CCB
Na última sexta-feira, 4 de
dezembro,
o
Centro
Comunitário Brasileiro (CCB),
presidido pelo líder comunitário
Urbano Santos, realizou uma
festa de confraternização de
final de ano junto à Comunidade
Brasileira do Sul da Flórida, no
Maurício’s Bar e Grill, em
Pompano Beach.

Durante o evento, a instituição apresentou as ações realizadas ao longo do ano. Autoridades
políticas e lideranças locais estiveram presentes como o deputado estadual, Gwyndolen ClarkeReed, o prefeito de Pompano Beach, Lamar Fisher, a vereadora de Deerfield Beach Gloria J. Battle
e a Coordenadora do Conselho de Cidadãos da Flórida, Sandra Freyer. O Consulado-Geral foi
representado pelo Cônsul-Adjunto Bruno Abreu.
O CCB homenageou alguns de seus membros mais antigos, instituições e personalidades como a
Associação de Pastores do Sul da Flórida, representada pelo presidente, Pr. Pedro Corrá, e a ABI
Inter, representada por sua presidente Laine Furtado.
A festa foi concluída com um discurso de Urbano Santos, que relembrou aos presentes a visão e a
missão do CCB, além de falar dos projetos futuros da organização.
4. Itamaraty alerta mulheres sobre cuidados em relacionamento com estrangeiros pela web
As brasileiras que se relacionam com
estrangeiros pela internet devem ter
cautela antes que o envolvimento se
torne algo mais sério e resulte, por
exemplo, numa viagem ao exterior.
Diante de diversos relatos de
mulheres que se tornaram vítimas nas
mãos de parceiros estrangeiros, o
Itamaraty publicou em em seu Portal
Consular alerta para que elas não
sejam alvo de nenhum tipo de
violência no exterior.
#vocenaoestasozinha
Fonte: Portal Brasil, com informações do Ministério de Relações Exteriores e da Secretaria de Políticas para as
Mulheres

5. Ligue 180 internacional combate tráfico de mulheres e exploração sexual em 16 países
Disque-denúncia para brasileiras que vivem no exterior ajuda também em casos de abusos em
casamentos com estrangeiros
O serviço Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher, que recebe denúncias de agressão e maustratos às mulheres, completa 10 anos em 2015 com trabalhos prestados também em 16 países,
ajudando no combate ao tráfico de pessoas, exploração sexual de mulheres e violência familiar.
O atendimento no exterior por meio do Ligue 180 Internacional assegura à mulher brasileira que
vive fora do País um canal permanente de notificação e reclamação em situações de violência,
agressão e maus-tratos, seja do companheiro de outra nacionalidade ou do parceiro brasileiro em
outro país.
O serviço internacional entrou em atividade em 2011, após representantes do Brasil nos serviços
consulares mostrarem preocupação com o tráfico de pessoas, principalmente de mulheres, para
exploração sexual.

A partir desses relatos, a Secretaria de Políticas
para as Mulheres, o Ministério das Relações
Exteriores e o Ministério da Justiça, por meio da
Polícia Federal, começaram a investigar os casos,
que chegaram às autoridades por meio de
denúncias feitas no “Ligue 180” no Brasil.
A partir disso, o Ligue 180 Internacional entrou
em operação primeiramente em Portugal, Espanha
e Itália.
Atualmente, a central de atendimento também
presta serviços a brasileiras que moram na
Argentina, Bélgica, Estados Unidos, França,
Guiana Francesa, Holanda, Inglaterra,
Luxemburgo, Noruega, Paraguai, Suíça, Uruguai
e Venezuela.
Em cada um desses países, a denúncia é feita em
telefones específicos. O serviço preserva o
anonimato e orienta as mulheres sobre seus
direitos e sobre a legislação vigente,
encaminhando-as para serviços especializados
quando necessário.
O objetivo é fazer com que a mulher em situação
de risco esteja sob a proteção do Estado brasileiro
em diversas localidades do planeta.
O serviço: Nos 10 anos de atividade no Brasil, a
Central de Atendimento à Mulher em situação de
violência realizou quase 5 milhões de
atendimentos, segundo balanço feito pela
Secretária de Políticas para as Mulheres.
Desse total, 56,72% compõem denúncias de
agressão física e 27,74% de violência psicológica.
Conforme os dados, 58,55% das vítimas de
violência são negras (pretas ou pardas), 40,48%
brancas, 0,52% amarelas e 0,45% indígenas.
Apenas até outubro deste ano, o "Ligue 180"
recebeu 634 mil ligações, 56,17% acima dos
atendimentos feitos em igual período do ano
passado.
A central de atendimento é um serviço gratuito
que funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive fins de semana.

Disque-denúncia: Desde março de 2014, o “Ligue 180” atua como disque-denúncia, em condições
de enviar as denúncias para a segurança pública com cópia para o Ministério Público de cada
Estado.
Em caso de risco de agressão iminente, a mulher é orientada a ligar para o número 190. As
notificações de violência, agressão e maus-tratos podem ser feitas também por vizinhos, familiares
e amigos da vítima. #vocenaoestasozinha
Fonte: Portal Brasil, Secretaria de Políticas Para Mulheres e Itamaraty
6. Ajude a cidade de Mariana e entorno

Repartições do Brasil no exterior têm sido procuradas por brasileiros que pretendem, de alguma
forma, ajudar a população afetada na cidade de Mariana e entorno.
A Prefeitura de Mariana abriu contas bancárias específicas para receber contribuições:
Titular: Prefeitura de Mariana (CNPJ: 18.295.303/0001-44).
Banco do Brasil - Agência: 2279-9, Conta Corrente: 10.000-5.
Caixa Econômica - Agência: 1701, operação: 013, Conta Poupança: 100-2.
Bradesco - Agência: 2068-0, Conta corrente: 100000-4.
Mais informações no site da Prefeitura:
http://prefeitura2014.pmmariana.com.br/noticia/2953/comunicado-prefeitura-suspende-doacoestemporariamente

7. “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 na próxima página.

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

8. Microcefalia – Emergência Nacional em Saúde Pública
Em 11 de novembro último, o
Governo Federal declarou
Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional, em razão da
epidemia de microcefalia que
acomete parte do território nacional,
sobretudo a região Nordeste. A
microcefalia é uma má-formação
congênita, em que o cérebro não se
desenvolve de maneira adequada
durante a gestação.
Segundo o último boletim
epidemiológico do Ministério da
Saúde, até 5 de dezembro, foram
notificados 1.761 casos nascidos
suspeitos de microcefalia, sendo
96% deles na região Nordeste.
Entre os casos suspeitos de
microcefalia foram contabilizados
19 óbitos. A epidemia de
microcefalia coincide com a entrada
no País do vírus Zika, enfermidade
que apresenta forma de contágio
igual e sintomas semelhantes aos da
dengue.
A partir de pesquisas do Instituto
Evandro Chagas, foi confirmada a
correlação entre a presença do vírus Zika no organismo com a maior incidência de microcefalia.
Essa correlação era desconhecida da literatura médica internacional até o momento. De acordo com
o Diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde,
Claudio Maierovitch, já se pode afirmar que a presença do vírus Zika é fator necessário para o
entendimento da maior incidência de microcefalia. É possível, no entanto, que o vírus não seja
condição suficiente para o fenômeno, uma vez que também pode haver outros elementos
patológicos ou fisiológicos ainda não identificados associados à incidência de microcefalia.
A estratégia imediata do Governo será intensificar o combate ao vetor da doença (mosquito
"aedis aegypti"), bem como a atenção às gestantes. Também serão incrementados os investimentos
em pesquisa e desenvolvimento de produtos profiláticos, inseticidas, larvicidas, testes rápidos e
vacinas, com objetivos de médio e longo prazo. A implementação do Plano será operação logística
de grande envergadura e envolverá a ação conjunta dos Ministério da Saúde e da Integração
Nacional, com apoio do Exército Brasileiro, com a colaboração de outros Ministérios, e notável
esforço de articulação entre os diferentes níveis da Federação.

O Ministério da Saúde enfatizou que não há quaisquer recomendações de restrição de viagens ao
País, inclusive às regiões afetadas, mas que devem ser estimulados os cuidados com relação à
exposição aos mosquitos, sobretudo por gestantes, por meio do uso de roupas com maior cobertura,
repelentes e telas.
9. 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 ConsuladoGeral, e, 30 dias, para as solicitações
feitas via postal.
Não é preciso agendamento prévio para a
solicitação de documentos no ConsuladoGeral 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.
Consulte na página do Consulado a nova tabela de preços.
10. 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/ConsuladoGeral-do-Brasil-em-Miami206547676032829/

11. 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.

