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1. Mensagem de fim de ano do Cônsul-Geral
Ao final de mais um ano à
frente do Consulado-Geral em
Miami,
dirijo-me
à
comunidade brasileira nesta
jurisdição para expressar os
meus votos de boas festas e
para apresentar um balanço
das atividades realizadas e das
conquistas alcançadas em
2015,
a
despeito
das
dificuldades do ano que se
encerra.
2.
Começo, pois, este
balanço, aludindo à mudança
de sede do Consulado-Geral.
Inauguradas em outubro de
2014, as novas instalações do
Posto permitiram que, em Foto: Fabiano Silva
2015, a Repartição aperfeiçoasse seus métodos de atendimento e, consequentemente, oferecesse à
população expatriada mais conforto e agilidade na prestação de seus serviços. Hoje, o brasileiro que

necessite de serviços consulares será recebido em um edifício moderno e à altura das demandas da
crescente e exigente comunidade brasileira nesta Jurisdição.
3.
Tal medida foi fundamental para lidar com o crescimento da procura por serviços consulares
verificada neste ano. Graças ao aumento no número de balcões de atendimento foi possível emitir
quase 5% mais documentos consulares, entre procurações, legalizações, certidões e passaportes do
que em 2014. (Nos últimos 4 anos, assim, o Consulado-Geral passou de 3 para 10 balcões de
atendimento ao público brasileiro.)
4.
Em 2015, ainda, pôde o Consulado-Geral atender a uma antiga reinvindicação da
Comunidade. Além do já tradicional serviço de orientação jurídica, o Consulado-Geral contratou
profissional para prestar apoio, orientação e aconselhamento psicológico. Desde setembro, o serviço
já se encontra à disposição de todos os brasileiros.
5.
Desde que assumi as funções de Cônsul-Geral em Miami, venho pessoalmente empenhandome no fortalecimento do ensino de nossa língua pátria na Flórida. Nesse sentido, foi com enorme
satisfação que o Consulado-Geral colaborou decisivamente para o início das atividades de mais uma
escola com programa em língua portuguesa no Estado. A “Downtown Doral Charter Elementary
School” (DDCES) iniciou suas atividades em agosto, oferecendo programa bilíngue, em português
e em inglês, inclusive com a doação do acervo completo de livros em português intermediada pelo
Consulado-Geral. A DDCES junta-se, assim, à escola Ada Merritt na preservação e ampliação da
língua portuguesa nos Estados Unidos.
6.
Na área cultural, o Consulado-Geral, em conjunto com o “Miami City Ballet”, promoveu o
projeto “Ballet Beyond Borders”, que concede bolsa de estudos a jovens bailarinos brasileiros.
Além disso, patrocinou, com o auxílio do empresariado brasileiro local, o XXX Festival de Teatro
Hispânico de Miami, que este ano homenageou o Brasil; e apoiou série de mostras de artistas
nacionais entre as quais destacaria, por sua abrangência, a terceira edição do “Art Brasil”. No
âmbito da promoção comercial do Brasil no exterior, o Consulado-Geral logrou ser reconhecido
como a terceira mais eficiente repartição do Serviço Exterior Brasileiro, segundo os dados do
último trimestre de 2015.
7.
Assisti também, com maior satisfação ainda, à renovação do Conselho de Cidadãos da
Flórida, mecanismo de diálogo informal, apolítico, de aconselhamento e representação da
comunidade brasileira local, cujo objetivo é o de aproximar a comunidade aqui expatriada do
Consulado-Geral. O processo de amadurecimento democrático ocorrido no Conselho em 2015
permite vislumbrar, para 2016, uma ação mais efetiva na promoção de projetos de interesse
comunitário, que contará com todo o apoio do Consulado-Geral.
8.
Convido assim a vibrante comunidade brasileira na Flórida a renovar suas esperanças em um
futuro mais próspero para nosso país. Conclamo todos a manter sua firme confiança no Brasil e na
certeza de que todos nós somos responsáveis para a construção de um país mais justo e equânime e
que a todos orgulhe. Estejam seguros de que o Consulado-Geral continuará a acolher os brasileiros
aqui residentes de portas abertas, renovando sempre seu compromisso com o Brasil e promovendo a
dimensão da riqueza social e cultural de nosso povo no exterior. Feliz 2016!
Hélio Vitor Ramos Filho
Embaixador
Cônsul-Geral

2. Conselho de Cidadãos da Flórida recebe a imprensa no Consulado-Geral
Em sua última reunião
do ano, realizada na sede
do Consulado-Geral, na
última quinta-feira, 16 de
dezembro, o Conselho de
Cidadãos da Flórida
recebeu
a
imprensa
comunitária para falar
sobre papel do grupo e
sobre os projetos que
serão realizados ao longo
do ano de 2016.
Na reunião estiveram
presentes Laine Furtado,
presidente da ABI Inter e
editora da revista Linha
Aberta, Tânia Costa,
diretora de marketing da
revista Linha Aberta, Chris Delboni, do blog Direto de Miami, do jornal Estado de S. Paulo, Carlos
Borges, editor do site Focus Web News, Gilda Schneider, editora da revista Brazil USA – South
Florida, e Caroline Volfe, Editora da revista Brazil USA – Miami.
Constituído em 13 de setembro de 2013, o Conselho é uma entidade consultora do Consulado-Geral
em Miami. Sua função é aproximar as relações entre a repartição e a Comunidade Brasileira da
Flórida, além de debater, planejar e implementar projetos que beneficiem os brasileiros residentes
no estado.
Entre os projetos para 2016 apresentados à imprensa comunitária figuram:
a) a realização do ENCCEJA - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos na Flórida e a criação de um curso preparatório para o exame, que acontecerá pela primeira
vez no estado no início de 2017;
b) Apoio às atividades da Portuguese International Parents Association (P.I.P.A);
c) Apoio ao Projeto-consórcio com o Latin American and Caribbean Center (LACC), da Florida
International University (FIU), Miami Dade Public Schools e Consulado-Geral do Brasil em Miami,
para a criação de um currículo completo e padronizado de língua portuguesa e cultura brasileira nas
escolas públicas de Miami Dade County, do Kindergarten a 12ª série;
d) implantação de um Consulado em Orlando e pesquisa das necessidades da população brasileira
na Florida Central quanto ao uso dos serviços consulares; e
e) parceria com o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior (CRBE) e aproximação
com os demais Conselhos dos Estados Unidos.

3. VI Concurso de Desenho Infantil "Brasileirinhos no Mundo"

Estão abertas as inscrições para o VI Concurso de Desenho Infantil "Brasileirinhos no Mundo",
para crianças brasileiras entre 6 e 12 anos de idade residentes no exterior, com o tema "O que
aprendi na escola". Os desenhos deverão retratar, de forma criativa e original, toda e qualquer forma
de aprendizado obtido na escola, desde o aprendizado formal, passando por brincadeiras e convívio
com colegas, até situações, fatos, memórias, escolhas que surgiram em razão da educação.
O Concurso visa a promover e divulgar o interesse pelo Brasil e pela brasilidade entre opúblico
infantil brasileiro residente no exterior.
Poderão inscrever-se no Concurso cidadãos brasileiros e filhos de cidadãos brasileiros que residam
no exterior nas seguintes categorias:
Categoria I - entre 06 (seis) e 07 (sete) anos de idade;
Categoria II - entre 08 (oito) e 09 (nove) anos de idade;
Categoria III - entre 10 (dez) e 12 (doze) anos de idade.
Considera-se a idade na data da inscrição.
As inscrições deverão ser feitas por e-mail cujo assunto traga a frase "Inscrição - VI Concurso de
Desenho
Infantil
Brasileirinhos
no
Mundo"
para
o
endereço
eletrônico:
brasileirinhos@itamaraty.gov.br.
As inscrições deverão obrigatoriamente incluir todas as seguintes informações, sob pena de
indeferimento: Título do Desenho; Nome completo e idade do Artista; Nome completo do

Responsável; Endereço de residência; Cidade; País; E-mail do Artista e/ou de seu Responsável;
Telefone de contato; Número do Passaporte do menor e/ou do Responsável.
Caso o participante ou seu responsável não disponham de passaporte válido, será aceito, para fins
de inscrição, o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Carteira de Identidade (RG). Cópia
simples de documentação comprobatória de residência no exterior (qualquer conta ou documento
com nome de um dos pais ou do responsável pela inscrição) deverá ser enviada juntamente com o
desenho ou em versão digital, acompanhando o e-mail de inscrição.
Associações de brasileiros ou escolas com contingente expressivo de alunos brasileiros no exterior
poderão inscrever seus alunos/associados coletivamente. Nesses casos, membro adulto da
associação ou professor de nacionalidade brasileira deverá constar como responsável. O endereço
fornecido poderá ser o da associação/escola. Todas as demais informações individuais relativas ao
autor do desenho (título do desenho, nome completo e idade, telefone, e-mail, passaporte) deverão
constar da inscrição.
Cada concorrente poderá participar com apenas um desenho. Os desenhos poderão ser
desenvolvidos em todas as modalidades (aquarelas, guaches, canetas hidrográficas e outros
materiais) e utilizando todas as técnicas (colagens, tecidos e materiais diversos, entre outros),
devendo ser apresentados em uma única folha de papel de desenho, de qualquer tipo, de formato
A3. Recomendam-se materiais outros que não lápis de cor.
O desenho deverá ser, obrigatoriamente, inédito. Entende-se por inédita a obra não editada enão
publicada (parcialmente ou em sua totalidade) em qualquer meio de comunicação.
Para os brasileiros residentes no estado da Flórida, o envelope com o desenho deverá ser enviado
para o Consulado-Geral em Miami (3150 SW 38th Avenue - andar térreo, Miami, FL, 33146),
constando pelo lado de fora do envelope de encaminhamento a indicação "Prêmio de Desenho
Infantil Brasileirinhos no Mundo", valendo a data de recebimento no Consulado. Os trabalhos
deverão conter, no verso do desenho, todos os dados enviados na inscrição (título do desenho; nome
completo e idade do artista; nome completo do responsável pelo menor; endereço de residência e/ou
da instituição responsável pela inscrição; cidade; país; e-mail; telefone; número do passaporte do
menor e/ou do responsável). Não deverá haver identificação do autor no desenho em si. Desenhos
em cujo verso não constem os dados mencionados acima poderão ser desclassificados.
Os trabalhos deverão ser entregues devidamente acondicionados sem ser dobrados.
O período para entrega das inscrições e dos desenhos será de 18/01/2016 a 29/04/2016. Os
concorrentes inscritos no Concurso terão até 29/04/2016 para enviarem seus desenhos para o
Consulado-Geral, valendo a data de recebimento no Posto como a de entrega do trabalho.
Os jovens artistas premiados serão agraciados no exterior pelos Postos no país de
residência,recebendo kits de jogos, brinquedos e/ou livros infantis sobre o Brasil e literatura
brasileira doados por parceiros do Ministério das Relações Exteriores.
Os desenhos premiados poderão ser incluídos em publicações diversas do MRE e de órgãos
públicos parceiros e em seus sítios eletrônicos.
Os trabalhos não serão devolvidos a seus autores ou responsáveis após o recebimento pelo
Ministério das Relações Exteriores.

Na forma da Lei Civil, é vedada a participação no Concurso de parentes ou afins de membros da
Comissão Julgadora e de servidores do Ministério das Relações Exteriores.
Para
mais
detalhes
a
respeito
do
concurso,
acesse
o
edital
no
http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/noticias/vi-concurso-de-desenhos-infantisbrasileirinhos-no-mundo

link:

4. Fundação Alexandre de Gusmão oferece livros para “download” gratuito

A Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG) edita publicações nas áreas da Política Externa
Brasileira e Relações Internacionais. Com o objetivo de aproximar governo, academia e sociedade,
a instuição oferece seu acervo digital para “download” gratuito em seu portal (www.funag.gov.br).
Ao empregar recursos da internet, a FUNAG tem contribuído para a democratização do acesso ao
conhecimento das relações internacionais, especialmente junto ao crescente público de estudantes,
pesquisadores e especialistas no Brasil e exterior.
Até novembro deste ano, foram baixados mais de 1,3 milhão de livros, um aumento de cerca de
15% em relação ao mesmo período de 2014. Trata-se da maior biblioteca digital gratuita sobre
relações internacionais, política externa e memória diplomática do Brasil. O interesse pela
biblioteca pode ser avaliado pelas consultas realizadas. Este ano, 65% dos acessos era oriundos de
países estrangeiros.
Organizado em coleções temáticas, o acervo compreende mais de 600 livros de autores brasileiros,
clássicos estrangeiros traduzidos para o português, documentos históricos de relevo para a política
externa brasileira, títulos de interesse sobre questões contemporâneas e manuais preparatórios para
o exame de ingresso no Instituto Rio Branco, a coleção “Em Poucas Palavras”, destinada a um
público amplo com vistas à divulgação sintética do conhecimento sobre tópicos de importância para
as relações internacionais, e a coleção “CAE”. O acervo tem sido amplamente acessado e
compartilhado por alunos e pesquisadores de relações internacionais e áreas afins dentro e fora do
Brasil.

5. “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

6. 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.
Consulte na página do Consulado a nova tabela de preços.
7. 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/Consu
lado-Geral-do-Brasil-em-Miami206547676032829/

8. 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.
9. Horários de Funcionamento do Consulado-Geral nos Feriados de Natal e de Ano Novo
Nos dias 24 e 31 de dezembro, o Consulado-Geral funcionará regularmente até 13h.
Nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro de 2016, o Consulado-Geral estará fechado em função dos
feriados de Natal e Ano Novo.
O Consulado-Geral recorda que, EXCLUSIVAMENTE para os casos de comprovada emergência
(falecimento, hospitalização e prisão), mantém serviço de plantão, pelo telefone (305) 801-6201.

