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1. Consulado-Geral recebe o “Comitê para Implantação do Consulado Brasileiro
em Orlando”

O Cônsul-Geral recebeu em reunião, na última quinta-feira, 11 de junho, lideranças
brasileiras da Flórida Central que vieram apresentar o “Comitê para Implantação do
Consulado Brasileiro em Orlando”.
O grupo é composto pelos membros do Conselho de Cidadania Wesley Porto, Amy
Litter e Sandra Freier, bem como pela senhora Laiz Rodrigues, presidente da Câmara de
Comércio Brasileiro-Americana de Orlando, pelo senhor Eraldo Manes, editor do jornal
comunitário “Brasileiras & Brasileiros” e a pela senhora Rita Fernandes, presidente do
Conselho de Pastores da região.
A idéia do comitê é, apoiado por dados estatísticos da comunidade brasileira que vive
nos condados de Orlando e adjacências, realizar campanhas de esclarecimento junto a
comunidade local quanto à necessidade de um Consulado em Orlando. Ao mesmo
tempo, pretendem iniciar contatos com autoridades do governo brasileiro sobre a
abertura de uma repartição consular na região.
2. Lançamento do livro "To Belém and Back - Backroads Brazil with my Black
Lab", do escritor estadunidense Ben Batchelder

O Consulado-Geral organizou, no dia 15 de junho, no Museu de Coral Gables, recepção
e mostra fotográfica para lançamento do livro "To Belém and Back - Backroads Brazil
with my Black Lab", do escritor estadunidense Ben Batchelder.
A recepção foi aberta pelo Cônsul-Geral, após breve introdução da Diretora regional da
Americas Society/Council of the Americas, Nancy Anderson Bolton. Ben Batchelder
passou então à leitura de excertos da obra. Em seguida, o autor respondeu a perguntas
da platéia, em entrevista moderada pelo mestre-de-cerimônias.

A obra registra, em tom afável, viagem empreendida pelo autor no Brasil, com início na
cidade de Tiradentes, Minas Gerais, onde Ben Batchelder estabelecera residência após
deixar emprego em empresa multinacional. O viajante narra seu percurso pela rodovia
Belém-Brasília até a Amazônia, com retorno pela costa atlântica. O enredo inclui relatos
de encontros com moradores das regiões visitadas e assim revela como o autor se
apaixonou pelo país.
As empresas "Leblon - Cachaça Fina de Alambique" e "Bread Brasil" montaram
estandes no local para oferecer gratuitamente ao público caipirinha e pão-de-queijo. O
Banco do Brasil Américas adquiriu 50 exemplares do livro, distribuídos como brinde
entre o público.
Mais informações sobre o autor e a obra estão disponíveis no seguinte endereço
eletrônico: http://benbatchelder.com/books
3. Cônsul-Geral comparece à exposição Color Beyond Symmetry and Horizons
O Cônsul-Geral e Senhora compareceram à inauguração da exposição Color Beyond
Symmetry and Horizons, promovida pelo Banco do Brasil Americas, no dia 11 de junho,
em sua agência na Brickell Avenue, em Miami.
Com a curadoria de Maria A. Napoles e Jade Matarazzo, a mostra apresenta o trabalho
de três artistas: o pintor norte-americano Robert Swedroe, a pintora brasileira Didi
Marchi e o escultor mexicano Othón Castañeda.
A exposição faz parte da série intitulada BB Americas Cultural Series e poderá ser vista,
de segunda a sexta-feira, entre 9h e 16h, até o dia 30 de setembro. A entrada é gratuita.
Para mais informações, acesse www.bbamericas.com

4. O Cônsul-Geral recebe a atriz e escritora Tathiana Piancastelli Heinderich
Na segunda-feira, 15, o Cônsul-Geral recebeu a atriz e escritora Tathiana Piancastelli
Heinderich, 30 anos, que assina e
protagoniza a peça “Menina dos
Meus Olhos. A brasileira é voluntária
do Instituto MetaSocial, organização
sem fins lucrativos que há 20 anos
desenvolve ações para promover a
inclusão social de pessoas com
deficiência. Acompanhada de seus
pais, Patrícia e Fernando Heinderich,
fundadores e coordenadores do
Instituto, a atriz agradeceu o
Consulado-Geral
pelo
apoio
institucional à montagem de seu
espetáculo em Miami.
Durante o encontro, a família
conversou a respeito do trabalho
desenvolvido
pelo
Instituto
MetaSocial com o intuito de informar
o público, descontruir estereótipos
relacionados
às
pessoas
com
deficiência e promover a inclusão social. Entre as iniciativas da organização, oficinas de
capacitação de pessoas com deficiência para trabalho em salões de beleza e o programa
de televisão “Ser Diferente”, apresentado por Tathiana, e disponível na Internet.
No momento, a organização realiza uma campanha para que a música “Ser Diferente é
Normal”, gravada por Gilberto Gil e sua filha, Preta Gil, seja o hino das paralimpíadas
de 2016, que serão realizadas no Rio de Janeiro. Uma das metas do Instituto é a passar a
desenvolver
ações
em
Miami.
Para
mais
informações,
acesse:
http://www.metasocial.org.br/
5. “Menina dos Meus Olhos” terá sessões durante o “XXX International Hispanic
Festival of Miami”
A peça “Menina dos Meus Olhos”, escrita e protagonizada pela atriz brasileira Tathiana
Piancastelli Heinderich, jovem de 30 anos com síndrome de Down, será apresentada nos
dias 17 e 18, 20h30, e 19 de julho, 17h, no Koubek Center, durante o “XXX
International Hispanic Festival of Miami”. O evento conta com o apoio do ConsuladoGeral do Brasil em Miami.
O espetáculo conta a história de Bela - uma adolescente à procura de amor e aceitação
social. O espetáculo discute o preconceito e a busca pela realização pessoal de uma
jovem com síndrome de Down. Projeções de imagens e legendas em inglês levam o
público, independente da nacionalidade, a mergulhar no mundo criado por Tathiana.

Débora Balardini, da
companhia Nettles
Artists Collective, é
a responsável pela
direção da peça.
Juntamente
com
Sandie Luna, ela
também faz a coprodução
do
espetáculo.
Evento:
Apresentações
da
peça “Menina dos
Meus Olhos”, da
escirtora e atriz brasileira Tathiana Piancastelli Heinderich, no “XXX International
Hispanic Festival of Miami”
Quando: Dias 17 e 18 de julho, às 20h30, e dia 19 de julho, às 17h
Local: Koubek Center Miami (2705 SW 3rd St, Miami, FL, 33135. Tel. (305) 2377750)
Preço: De US$ 25 a US$ 30 (mais taxas)
Os
ingressos
podem
ser
adquiridos
http://www.brownpapertickets.com/event/1585487

através

do

site

6. As embaixadas e a diplomacia de resultados, artigo do Ministro das Relações
Exteriores, Embaixador Mauro Vieira
O Brasil não pode dar as costas a regiões e continentes que têm notável dinamismo
econômico, e com os quais é convidado a cooperar.
É relativamente comum a crítica de que o Brasil tem embaixadas demais, que são caras
demais. De acordo com essa visão, o aumento da presença diplomática brasileira na
África, no Caribe, na Ásia e no Oriente Médio não teria trazido ganhos concretos para o
país.
É saudável que uma sociedade como a brasileira, que, apesar dos avanços recentes,
ainda tem significativos desafios sociais e econômicos a superar, acompanhe com
atenção a forma como a política externa emprega os recursos de que dispõe.
O exame dos resultados da expansão da rede de embaixadas e consulados nos últimos
anos é parte do debate necessário e bem-vindo sobre a inserção internacional do Brasil.
Ainda que possa surpreender os mais céticos, a análise dos números comprova o acerto
da decisão de ampliar a rede diplomática e consular do país. A partir de 2003, o Brasil
abriu novas representações em 44 países. Desde então, o valor das exportações para
esses destinos cresceu 186%, índice superior ao do crescimento total das exportações no
período, que foi de 133%.
Nos 18 países africanos em que o Itamaraty abriu novos postos, as exportações de bens
saltaram de US$ 736 milhões para US$ 1,6 bilhão entre 2004 e 2014. Com o Caribe, o

intercâmbio comercial passou de US$ 1,4 bilhão para US$ 6,6 bilhões entre 2003 e
2014.
O desempenho dos postos abertos em outras regiões também é expressivo. Após a
abertura da Embaixada na Eslovênia, por exemplo, as exportações aumentaram 200%.
No Cazaquistão esse percentual atingiu 322%, e no Qatar, 790%.
Os números que atestam a ampliação do atendimento a brasileiros no exterior são
igualmente significativos. Ao longo da década passada, 18 consulados-gerais do Brasil
foram abertos na América do Norte, na Europa Ocidental, na África Subsaariana, na
América Latina, no Oriente Médio e na Ásia.
Em 2014, esses novos consulados emitiram quase 104 mil vistos, 53 mil documentos de
viagem e 122 mil atos notariais e de registro civil, o que reflete a grande demanda de
comunidades brasileiras no exterior e de estrangeiros por serviços consulares.
Em situações de crise, como o recente terremoto no Nepal, o valor da existência de uma
repartição diplomático-consular no país é inestimável. A atuação da embaixada em
Katmandu, criada em 2010, permitiu assistir com presteza os mais de 300 nacionais
afetados.
Cifras e números respaldam uma diplomacia de resultados. É sobre essa base que se
constrói uma política externa de qualidade.
No mundo globalizado, é fundamental diversificar parcerias. O Brasil não pode virar as
costas para regiões e continentes que têm experimentado notável dinamismo
econômico, e com os quais é frequentemente convidado a cooperar.
Isso ocorre sem prejuízo de suas relações com o mundo desenvolvido, às quais o
governo da presidenta Dilma Rousseff atribui igualmente grande prioridade. E não quer
dizer que não possamos fazer adequações em nossa rede diplomática e consular, com
uma visão abrangente dos interesses brasileiros.
O Brasil é um ator global. Mantém relações diplomáticas com todos os Estadosmembros da ONU, possui uma capacidade única de interlocução no concerto das nações
e tem assumido as responsabilidades que lhe cabem pela manutenção da paz mundial.
A presença diplomática ao redor do mundo habilita o país a obter informações em
primeira mão e a atuar diretamente nos tabuleiros onde se tomam as decisões políticas,
econômicas ou ambientais que causam impacto sobre a vida dos cidadãos brasileiros.
Respeitabilidade e influência nas relações internacionais nem sempre são mensuráveis,
mas as perspectivas que uma diplomacia atuante abre para o desenvolvimento
econômico e social são fáceis de identificar. Política externa exitosa pressupõe ação
diplomática robusta.
A avaliação dos resultados da política de incremento da presença global da diplomacia
brasileira aponta para uma maior capacidade de influência, mais comércio e brasileiros
mais bem assistidos. A única ideologia que nos guia é a da defesa do interesse nacional.

7. National Hotel promove noite brasileira em Miami Beach
O National Hotel, localizado na Collins
Avenue, em 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. Informativo: Solicitação de Passaporte

Para viajar é preciso estar com o seu passaporte dentro da data de validade. Antes de
começar a planejar seu próximo destino, não deixe de checar esta informação. Caso
precise renovar o documento, programe-se para fazê-lo com uma antecedência de, pelo
menos, um mês. Para facilitar o atendimento, o Consulado-Geral do Brasil em Miami
possui página eletrônica com o passo-a-passo do que é necessário para a renovação do
passaporte. A lista completa de documentos para o seu caso específico pode ser
encontrada no endereço eletrônico: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/passaporte.xml
Pelo sistema eletrônico de preenchimento do passaporte é possível fazer o “upload” de
todos os documentos necessários. No entanto, o cidadão brasileiro também deverá
apresentar os documentos no momento da solicitação. Entre as falhas mais comuns
estão: não estar em dia com a Justiça Eleitoral Brasileira e apresentar formas de
pagamento não aceitas pelo Consulado. A única forma de pagamento recebida é Money
Order emitida pelos correios americanos (United States Postal Office - USPS) por
motivo de segurança tanto para Consulado quanto para o usuário em geral.

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.

