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1. Cancelamento de inscrições eleitorais por ausência às urnas nas três últimas eleições
O Cartório Eleitoral do Exterior (TRE DF-ZZ) divulgou, por meio
do Edital nº 04/2015, no Diário da Justiça Eletrônica nº036, de
27/2/2015, relação dos nomes de eleitores que poderão ter suas inscrições eleitorais canceladas,
automaticamente, a partir do dia 4 de maio de 2015, por ausência às urnas nas três últimas eleições.
A lista, que contém 34.050 nomes, ser acessada por meio do seguinte endereço eletrônico:
http://www.tre-df.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1
Por determinação do Juiz Eleitoral, os eleitores cujos nomes constem da listagem deverão realizar
consulta às páginas do TRE/DF (http://www.tre-df.jus.br/) ou do TSE (www.tse.jus.br) na Internet,
aba de serviços "Certidões", para verificar se sua situação já teria sido regularizada. Caso o eleitor
ainda se encontre com débito perante a Justiça Eleitoral, poderá, se desejar, a fim de regularizar sua
inscrição antes do cancelamento programado para o dia 4 de maio próximo, encaminhar, por meio
de correio eletrônico (ce1zz@tre-df.gov.br ou ze1zz@tre-df.gov.br) o pedido de isenção de multas,
acompanhado de cópia de um documento brasileiro de identificação.

2. Conselho de Cidadania Brasileira - Reunião oficial
O Conselho de Cidadania Brasileira da Flórida
realizou, no dia 28 de abril de 2015, na sede do
Consulado-Geral, reunião formal de trabalho.
Foram discutidos: a participação do Conselho no seminário "Focus Brasil"; campanha para abertura
de Consulado-Geral em Orlando; a atuação do Conselho como coordenador regional no CRBE; a
adoção do Estatuto do Conselho; a formação de um Comitê Executivo para implementar decisões
do Conselho com mais celeridade; os métodos de renovação dos membros do Conselho; entre
outros temas.
Na ocasião, o Cônsul-Geral, Presidente Honorário da agremiação comunitária, empossou o senhor
Augusto Soledade como novo Conselheiro. Augusto Soledade é Diretor da Companhia de Dança
"Augusto Soledade Brazzdance", professor na "Nova University", e tem história no
desenvolvimento de atividades culturais diversas junto à comunidade brasileira e norte-americana.
Seu trabalho é reconhecido por instituições de referência, como a "Knight Foundation", e tem ampla
repercussão na mídia estadunidense, contribuindo para difundir a cultura brasileira e promover o
diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos, particularmente a Flórida. O nacional mantém ainda
excelente articulação com instituições culturais no Brasil. Trata-se, pois, de profissional de
gabaritado e, por excelência, líder cultural e comunitário que contribuirá com o Conselho de
Cidadania em sua área de atuação.
Para ler a ata da reunião formal do grupo, clique aqui.

3. Focus Brasil / Brazilian International Press Awards
Focus Brasil
Criado em 2006, o FOCUS-BRASIL / Congresso Internacional de
Cultura, Mídia e Comunidade Brasileira é um evento dedicado a
discussões sobre temas diversos de interesse da comunidade
brasileira no exterior, como promoção da língua portuguesa,
cidadania, mídia comunitária, mulheres brasileiras no mundo,
negócios, entre outros.
O evento acontecerá entre os dias 6 a 9 de maio, em diversos
espaços do Broward Center for The Performing Arts (201 SW 5th Avenue, Fort Lauderdale, FL
33312) e está aberto à participação de profissionais, estudantes e público em geral.
Mais informações: http://www.focusbrasil.org
Brazilian International Press Awards
Criado em 1997, o Brazilian International Press Awards é um
prêmio que visa a reconhecer as personalidades, instituições e
iniciativas que promovem a cultura brasileira no exterior.
Mais informações: http://www.pressaward.com/eua

4. Seminário " How to do Business with Minas Gerais" – 30 de abril

5. Brazilian Music Institute Florida University – 11 a 15 de Maio
O Cônsul-Geral recebeu, em 9 de abril
último, a Diretora de Desenvolvimento
do Colégio de Artes da Universidade,
Jennifer
McInnes
Coolidge,
acompanhada do Diretor da instituição
para o Sul da Flórida, Ronald Stayton,
por ocasião do projeto de festival de
música brasileira que será apresentado
pela "University of Florida", por meio
de seu Instituto de Música Brasileira,
entre os dias 11 e 15 de maio próximo.
O evento conta com o apoio
institucional do Consulado-Geral em
Miami.
Participarão do encontro musical o
pianista
Antonio
Adolfo,
os
percussionistas Hermógenes Araújo,
Alexander Crook e Larry Crook, o
violonista Ulisses Rocha, o baixista
James Sain e os cantores Welson
Temura e Beatriz Malnic.
O festival "Brazilian Music Institute"
compreenderá não apenas concertos
musicais, mas também oficinas e
seminários sobre música brasileira a
estudantes e musicistas profissionais.
Este será o primeiro evento do Instituto de Música Brasileira da Universidade da Flórida em
município diferente de Gainsville, sede da instituição de ensino superior. A expansão do projeto
ocorre a partir da recente outorga de bolsa-prêmio da "Fundação John S. and James L. Knight",
oferecida ao programa de artes da "University of Florida" por conta do projeto sobre música
brasileira.
Cabe recordar que a "University of Florida" é uma das instituições acadêmicas mais conceituadas
do estado, listada, hoje, entre as 15 melhores universidades públicas dos Estados Unidos.
Para maiores informações, acesse: http://arts.ufl.edu/academics/music/programs/music-historyliterature-musicology-ethnomusicology/brazilian-music-institute/overview/

6. Duo Siqueira Lima Concert – 16 de Maio

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 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 ConsuladoGeral.
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