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1. Reinauguração da Sala das Crianças do Consulado-Geral
Foi reinaugurada, em 3 de junho, a Sala das Crianças do Consulado-Geral em Miami,
uma conquista da comunidade brasileira na jurisdição.
A sala, inaugurada há tão somente sete meses, teve de ser fechada por duas semanas
para pintura e troca de piso, em razão da falta de cuidados por parte de alguns usuários.
Na ocasião, o Consulado-Geral agradece o cidadão Walmar Coutinho Filho, que
realizou graciosamente o serviço de troca do piso. O senhor Coutinho é um brasileiro
que, em reconhecido exemplo de cidadania e senso comunitário, se voluntariou a
restaurar aquele ambiente sociocomunitário.
Roga-se encarecidamente a todos que continuem a zelar pelas instalações do
Consulado-Geral.

2. 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 e das empresas Bread Brasil
Foods e Leblon - Cachaça Fina de Alambique.
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

3. Arraiá da Fundação Vamos Falar Português

4. 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.

5. 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.

