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1. Consulado-Geral patrocina doação de livros à Doral Downtown Charter
Elementary School
Em cerimônia na tarde da
última terça-feira, 9 de junho,
o Cônsul-Geral oficializou a
doação de livros de língua
portuguesa para a Doral
Downtown Charter
Elementary School, possível
graças ao aporte financeiro da
filantropa Stella Holmes.
O material didático constituirá
a base para o ensino da língua
pátria na Doral Charter Elementary School. A escola iniciará suas atividades no
próximo semestre letivo e terá duas horas e meia diárias dedicadas para aulas
exclusivamente em português.
A doação é parte do compromisso do Consulado-Geral com o ensino da língua
portuguesa na Flórida, tanto como língua de herança, quanto em sua vertente destinada
a estrangeiros.

2. Cônsul-Geral participa do lançamento da pedra fundamental de fábrica da
Bauducco

O Cônsul-Geral participou, no último dia 28 de maio, da cerimônia de lançamento da
pedra fundamental da unidade fabril da Bauducco nos Estados Unidos. A empresa
brasileira, originária de Guarulhos, opera nos Estados Unidos, com escritório de vendas
em Miami, desde 2005.
A fábrica da Bauducco em Miami, prevista para inaugurar em junho do próximo ano,
será a primeira da empresa no exterior e oferecerá, em princípio, entre 100 e 120
empregos, a depender da estação do ano. Atualmente, a empresa exporta do Brasil o seu
leque de produtos para abastecer o mercado norte-americano e outros 50 países com os
quais possui centros terceirizados de distribuição.
A nova fábrica será responsável pelo abastecimento das vendas aos Estados Unidos,
Canadá e Porto Rico. Na unidade em Miami, a Bauducco instalará duas linhas
de produção de bolachas do tipo "wafers" e uma linha para o cozimento de panetones.
Espera-se a produção mensal de até 1,5 milhão de pacotes de bolachas "wafers".
Segundo o Presidente das operações da companhia nos Estados Unidos, Stefano Mozzi,
a Bauducco é a líder no mercado norte-americano de panetones, com 54% das vendas
do produto.

3. Lançamento do livro "To Belém & Back: Backroads Brazil with my Black Lab"
O Consulado-Geral, em
parceria com a America's
Society/Council of the
Americas
(www.ascoa.org) e com a Earth
Dog Press, promoverá
recepção,
exposição
fotográfica e noite de
autógrafos para lançar o
livro "To Belém and
Back - Backroads Brazil
with my Black Lab", de
Ben Batchelder - escritor
e
fotógrafo
norteamericano que se mudou
para o Brasil e se
estabeleceu na cidade de
Tiradentes, Minas Gerais.
O livro narra viagem
empreendida pelo autor
no Brasil, pela rodovia
Belém-Brasília, e ao
longo da costa atlântica.
O enredo inclui relatos de encontros com moradores das regiões visitadas e assim revela
como o autor se apaixonou pelo país.
A recepção e a noite de autógrafos serão abertas ao público e ocorrerão no Coral Gables
Museum (285 Aragon Ave, Coral Gables, FL 33134), em 15 de junho, segunda-feira, de
18:30 às 21:30.
O evento conta com apoio do Banco do Brasil Americas.
Evento: Noite de autógrafos, recepção e mostra fotográfica de lançamento do livro "To
Belém and Back - Backroads Brasil with my Black Lab", de Ben Batchelder
Quando: 15 de junho, segunda-feira, 18:30
Local: Coral Gables Museum (285 Aragon Ave, Coral Gables, FL 33134) Entrada
gratuita
Para confirmar presença: http://www.as-coa.org/events/evening-brazilianist-benbatchelder-and-miami-launch-belem-back
Ou RSVP: Giselle Carratalá| gcarratala@as-coa.org| 1-305-779-4816
Informações: http://www.booksandbooks.com/event/ben-batchelder-belem-and-backgables

4. Quarto BB Americas Cultural Series
O Banco do Brasil
Américas promove a
exposição Color Beyond
Symmetry and Horizons. O
evento faz parte da série
intitulada BB Americas
Cultural Series e poderá ser
visto a partir de 11 de junho,
na agência do banco
localizada na Brickell
Avenue
Evento:Color Beyond
Symmetry and Horizons .
Quando: a partir de quintafeira, 11 de junho.
Local: Agência Brickell do
Banco do Brasil Americas,
Brickell 800, Miami,
Flórida.

5. Brazilian Sessions: Joyce no BaCA
A cantora Joyce fará show nesta sextafeira, 12 de junho, 19h, no Bailey
Contemporary Arts, BaCA. Os ingressos
para a apresentação custam US$ 30.00 e
podem ser adquiridos na bilheteria do
BaCA.
Joyce é uma das artistas brasileiras mais
consagradas internacionalmente.
Recebeu já quatro indicações para o
Grammy Latino. Cantora, compositora,
instrumentista, escreveu mais de 400
canções, lançou mais de 30 CD’s.
Evento: Show de Joyce Monteiro no
Brazilian Sessions.
Quando: sexta-feira, 12 de junho, 19h.
Local: Bailey Contemporary Arts,
BaCA. 41 NE 1st St., Pompano Beach,
Florida

6. Centro Comunitário Brasileiro promove atendimento odontológico
O Centro Comunitário Brasileiro (CCB), em conjunto com a SOS Dental, promoverá,
no próximo dia 13 de junho, consultas odontológicas gratuitas para toda a comunidade
brasileira. As doutoras Andrea Cardoso e Marah Desa estarão no salão de festas do
Brazilian Depot, 700 SW 10th St - Deerfield Beach, FL, 33441, para realizar
atendimentos odontológicos.
As consultas devem ser marcadas com antecedência pelo e-email meuccb@gmail.com.
Na mensagem eletrônica deverá constar o nome completo do paciente, telefone, data de
nascimento e código postal. Todos os atendimentos serão feitos com hora marcada.

7. National Hotel promove noite brasileira em Miami Beach
O National Hotel, 1677
Collins Avenue, Miami
Beach, promoverá nas
noites de 18 de junho, 16
de julho e 20 de agosto, a
edição brasileira do seu
International Nights.
Nesses dias, o hotel
promoverá a cultura
brasileira por meio da
culinários dos diversos
estados do Brasil, música e
drinks típicos nacionais.
Segundo o Hotel, bandeiras
brasileiras serão muito
bem-vindas naquelas
noites.

8. Ambra College promove curso de finanças pessoais em português

9. 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.

