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1. Augusto Soledade - BrazzDance 10 anos
A companhia de dança Augusto Soledade
Brazzdance comemorou, na última sextafeira, 22 de maio, seus 10 anos de existência,
com uma apresentação no African Heritage
Cutural Arts Center. O Cônsul-Geral,
Embaixador Hélio Ramos, e a Embaixatriz
Milma Ramos compareceram ao evento.
A companhia é dirigida pelo coreógrafo
baiano Augusto Soledade, que é membro do
Conselho de Cidadania da Flórida e professor
da Nova University.
O propósito da apresentação dos dez anos foi
a de homenagear dois artistas que o
inspiraram e que foram mentores do
coreógrafo: Clyde Morgan e Garth Fagan. Morgan, ex-dançarino contemporâneo, foi
pioneiro na prática de dança africana nos Estados Unidos. Fagan, que é também
coreógrafo e professor, tornou-se famoso por elaborar a coreografia do Rei Leão. Para
homenagear Fagan, foi apresentado Dreaming Amazonia (2009),e, para Morgan, a
Brazzdance exibiu a coreografia Altars (2006).

2. Evento de Lançamento de sinal de alta definição TV Record
O Cônsul-Geral participou, na última
quinta-feira, 21 de maio, de recepção
oferecida pela TV Record para marcar o
lançamento do sinal de alta definição
(HD) da emissora nos Estados Unidos e
Canadá. Na oportunidade, o CônsulGeral proferiu o discurso de abertura,
que contou ainda com a presença de
empresários brasileiros e representantes
da mídia local.
O Mestre de Cerimônias do evento foi o
apresentador Marcos Mion, trazido pela emissora especialmente para participar da
recepção.
Segundo o CEO da TV Record Internacional, Marcelo Cardoso, a emissora tem o maior
alcance entre as empresas brasileiras do setor. Nos EUA, pode ser assistida on-line ou
nas distribuidoras de sinal a cabo: DISH Network, Comcast, RCN e Optimum. A sede
da Record Internacional é em Miami.
3. III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica
O Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia de Pernambuco (IFPE), com
apoio do Ministério da Educação, está
organizando o III Fórum Mundial de
Educação Profissional e Tecnológica (III
FMEPT), a ser realizado em Recife, na
semana de 26 a 29 de maio corrente. O
tema central do evento é “Diversidade,
Cidadania e Inovação”.
Um dos objetivos do Fórum é envolver os
diferentes grupos no Brasil e no exterior,
para
traçar
as
prioridades
e
direcionamentos na agenda da Educação
Profissional e Tecnológica. Para tanto,
estão previstas conferências, palestras,
debates, mostras tecnológicas e feiras temáticas. Mais informações sobre o evento
http://www.fmept.org

4. Banco do Brasil Américas - Visita do Presidente
O Cônsul-Geral, Embaixador Hélio
Ramos, recebeu, na última quintafeira, 21 de maio, o Presidente do
Banco do Brasil Américas, Cássio
Segura, para celebrar a doação de
mobiliário para utilização do
público na nova sede do
Consulado-Geral.
Na oportunidade, o presidente
Cássio Segura apresentou o novo
Vice-Presidente Executivo daquele
Banco, Luiz Lessa. O ConsuladoGeral em Miami e o Banco do Brasil Américas aproveitaram, ainda, a ocasião para
discutir formas de incrementar a cooperação entre as duas instituições.
5. Sala das crianças - fechamento
O Consulado-Geral lamenta informar
que a Sala das Crianças, no setor de
atendimento ao público, permanecerá
fechada pelos próximos dias. A Sala
das Crianças do Consulado-Geral em
Miami é uma conquista da comunidade
brasileira na jurisdição.
No entanto, em função da falta de
cuidados por parte de alguns usuários,
a sala, inaugurada há tão somente 7
meses, teve de ser temporariamente
fechada para nova pintura e troca de
piso. Como é possível verificar na foto
ao lado, o descuido de muitos pais,
tornou a sala insalubre, com as paredes
danificadas e o piso acumulando
sujeira em função de líquidos que
foram ali derrubados.
O Consulado-Geral recorda que a
manutenção de suas instalações, que são também de toda a comunidade brasileira na
Flórida, depende, sobretudo, dos usuários. Roga-se, portanto, a colaboração de todos
para que seja possível manter esse espaço em adequadas condições de uso.

6. Arraiá da Fundação Vamos Falar Português

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
Consulado-Geral.

