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1. "Brazilian-American Chamber of Commerce of Florida" - Excellence Award
O Cônsul-Geral participou, em 15 de maio último, da cerimônia
de premiação "Excellence Award" da "Brazilian-American
Chamber of Commerce of Florida" (BACCF). A homenagem,
tradicionalmente conferida, desde 1998, a executivos que
promovem o desenvolvimento das relações entre o Brasil e os
Estados Unidos, foi, este ano, entregue à CEO do “Itaú Private
Bank International”, Frances Aldrich Sevilla-Sacasa.
Frances Aldrich Sevilla-Sacasa é a segunda mulher a receber o
prêmio – a primeira fora a Presidente da Boeing Brasil, a exEmbaixadora dos Estados Unidos no País, Donna Hrinak, em 2013.
O nome de Sevilla-Sacasa fora escolhido pela diretoria da BACCF
em razão do relevante crescimento da atuação do Banco Itaú na
cidade de Miami nos últimos anos. Sevilla-Sacasa ocupa o cargo no
banco brasileiro desde 2012.
Por ocasião do "Excellence Award", o Cônsul-Geral, como Presidente Honorário da BACCF,
entregou a homenagem a Frances Aldrich Sevilla-Sacasa.
Estiveram presentes no evento integrantes de companhias do setor financeiro, multinacionais
brasileiras com sede na Flórida e investidores internacionais.

2. Publicação: Invest Miami 2015

Mais informações: http://investmiami2015.com/
3. Augusto Soledade Brazzdance – 10 Anos

4. University of Florida realiza o "Brazilian Music Festival" em Fort Lauderdale
Realizou-se, entre os últimos dias 11 e 17 de maio, o festival de
música "Brazilian Music Institute", promovido pela "University of
Florida" (UF). O evento contou com apoio do Consulado-Geral.
O festival constituiu-se de oficinas e seminários sobre música
brasileira para músicos profissionais e estudantes e foi celebrado com
concertos para o público. Seu objetivo é o de difundir e despertar o
interesse sobre o tema entre o público, ademais de habilitar músicos a
executarem peças brasileiras.
O "Brazilian Music Institute" tem sido organizado já há mais de dez anos pelo "College of Arts" da
"University of Florida" (UF), em Gainesville. Na edição deste ano, pela primeira vez o evento
contou com atividades em outra municipalidade, em espaço mais acessível a público diversificado:
as instalações do "Broward College", vinculado ao Condado de Broward, na cidade de Fort
Lauderdale.
O festival foi encerrado com o concerto "Ritmo and Romance",
dirigido pelo músico brasileiro Welson Tremura e realizado no
auditório "Bailey Hall", do Broward College. Participaram: o
pianista, compositor e educador Antonio Adolfo; o
percussionista Hermógenes Araújo, vindo do Brasil
especialmente para o festival; a cantora Beatriz Malnic; o
guitarrista Ulisses Rocha; entre outros.
O "Brazilian Music Festival" conta com apoio da "Knight Foundation", do Banco do Brasil
Americas, da organização "Visit Gainesville"; do centro comunitário "ArtServe"; e da companhia
"Cachaça Leblon". Para mais informações: http://arts.ufl.edu/academics/music/programs/musichistory-literature-musicology-ethnomusicology/brazilian-music-institute/overview/
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6. 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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