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1. Assinado Acordo Previdenciário entre Brasil e Estados Unidos

Fonte: Agência Brasil
Durante a declaração conjunta dos Presidentes Dilma Rousseff e Barack Obama à
imprensa, foi anunciada, em destaque, a assinatura do acordo previdenciário que vai
beneficiar enormemente a comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos. O
acordo estende os direitos de seguridade social previstos nas legislações dos dois países
aos respectivos trabalhadores e dependentes legais, residentes ou em trânsito nos dois
países.
Segundo o Ministério da Previdência Social, a assinatura do acordo bilateral garantirá
proteção aos cerca de 1,4 milhão de brasileiros que migraram para os EUA. Os
brasileiros – tendo cumprido os requisitos – poderão solicitar os benefícios
previdenciários, previstos no acordo bilateral, nos Estados Unidos, do mesmo modo que
os norte-americanos que vivem no Brasil.
O acordo bilateral permitirá a soma dos períodos de contribuição realizados nos dois
países para a implantação e manutenção do direito aos benefícios previdenciários, além
de evitar a bitributação em caso de deslocamento temporário. Com a totalização, será
possível ao segurado utilizar os períodos de contribuição em um dos países para atingir
o tempo necessário para obter o benefício em qualquer dos dois países.
O texto do Acordo Previdenciário será, agora, submetido ao Congresso Nacional no
Brasil.
O Consulado-Geral pretende, em breve, organizar série de palestras e seminários para
esclarecer o público sobre o alcance do acordo para a comunidade brasileira na Flórida.
A íntegra do comunicado conjunto pode ser lida em:
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10390:
comunicado-conjunto-da-presidenta-dilma-rousseff-e-do-presidente-barack-obamawashington-30-de-junho-de-2015&catid=42&Itemid=280&lang=pt-BR
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2. Consulado-Geral passará a oferecer orientação psicológica para a comunidade
brasileira

A psicóloga Rosane Wechsler e a equipe do setor de Assistência a Brasileiros do Consulado

A partir do próximo mês de agosto, a psicóloga Rosane Wechsler passará a prestar
serviço de orientação e aconselhamento psicológico em benefício da comunidade
brasileira na sede do Consulado-Geral. Na manhã do último dia 30 de junho,
representantes do Posto reuniram-se com a profissional e acertaram os últimos detalhes
para o início do serviço. Trata-se de uma antiga reivindicação que será atendida pelo
Consulado-Geral, representando mais uma conquista da comunidade local.
A brasileira, atuante nos Estados Unidos há mais de 20 anos, irá auxiliar o Setor de
Assistência a Brasileiros e prestará orientação psicológica nos casos envolvendo
nacionais em situação vulnerável, em casos de prisão, deportação e violência doméstica.
A psicóloga estará disponível, mediante agendamento, para prestar orientação e
aconselhamento psicológico à comunidade brasileira na Flórida. Contatos de
interessados devem ser exclusivamente realizados por intermédio do correio eletrônico:
assistência.miami@itamaraty.gov.br. O atendimento será de acordo com a
disponibilidade e a urgência do caso.
Cabe ressaltar, porém, que se trata somente de orientação e aconselhamento psicológico
para prestação de auxílio inicial ou encaminhamento dos casos para profissionais
competentes. O serviço não inclui tratamento psicológico.
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3. Cônsul-Geral recebe Presidente do Rotary Clube de Orlando
O Cônsul-Geral recebeu na última quinta-feira, 25 de junho, a recém-eleita presidente
do Rotary Clube de Orlando, a senhora
Elisiane Ramos. No encontro, ela
apresentou as diretrizes de sua futura
gestão 2015/2016. Entre as quais,
estreitar a parceria com o ConsuladoGeral no atendimento à comunidade
brasileira na Flórida Central.
Vivendo nos Estados Unidos há 25 anos,
Elisiane Ramos, que passou a integrar o
Rotary em outubro de 2012, afirmou:
“Nosso papel é ajudar a fortalecer a
comunidade brasileira, realizar trabalhos
comunitários e promover intercâmbios
entre os clubes do Brasil e dos Estados
Unidos”.
Contato do Rotary Clube de Orlando:
telefones (407) 421-8841 e (407) 7297426.
4. Campanha para mostrar direitos brasileiros na guarda de filhos com
estrangeiros
Fonte: Agência Brasil

O Ministério de Relações
Exteriores, a Secretaria
dos Direitos Humanos e a
Defensoria Pública farão
uma
campanha
para
esclarecer os direitos dos
brasileiros que precisem
disputar a guarda de
filhos
com
pais
estrangeiros. A medida
visa a evitar casos como o
da brasileira Karla Janine
Martins de Albuquerque que vem sendo acompanhado pelo Consulado-Geral desde
2011. Em 2014, a senhora Karla Janine foi presa no Texas (EUA) após tentar evardir-se
com a filha Amy Galvin, menor de idade, sem a autorização expressa da justiça norteamericana.
Para a Diretora do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior, Ministra Luiza
Lopes da Silva, os brasileiros que vivem fora do país precisam estar conscientes de que
cada país tem sua legislação e soberania.
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“O caso da Amy Galvin é um em dezenas. Estamos pensando grande no trabalho de
prevenção, esclarecimento que será feito nos próximos meses. Já montamos um grupo
de trabalho junto com a Secretaria de Direitos Humanos e a Defensoria Pública e vamos
iniciar um enorme esforço para que os brasileiros entendam qual a situação ao qual vão
estar submetidos no caso de disputa de guarda dos seus filhos, sobretudo no caso de
casais binacionais em uniões desfeitas e o que o Governo Brasileiro não poderá fazer”,
disse a diplomata.
5. I Conferência sobre Questões de Gênero na Imigração Brasileira
Com o objetivo de
discutir as diversas
questões de gênero
relacionadas à
imigração
brasileira, o
Ministério das
Relações Exteriores
promoveu a I
Conferência sobre Questões de Gênero na Imigração Brasileira, de 24 a 26 de junho, em
Brasília.
Durante a conferência, foram discutidas questões como violência doméstica, disputa por
guarda de menores, imagens estereotipadas da mulher brasileira, questões de saúde
feminina, questões relacionadas à comunidade LGBT e o tráfico e a exploração sexual e
laboral de brasileiras.
Participaram dos debates funcionários do MRE, do Ministério da Justiça, da Secretaria
de Direitos Humanos, entre outros órgãos do Governo Federal, da Organização
Internacional para Migrações e representantes das comunidades brasileiras em países
onde se constatam problemas de gênero de maior magnitude. O presidente do Centro
Comunitário Brasileiro, Urbano Santos, acompanhado pela Doutora Renata Bozzetto,
estiveram presentes na Conferência.
O evento foi organizado pela Subsecretaria de Comunidades Brasileiras no Exterior do
MRE, em parceria com a Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG) e o Conselho de
Representantes dos Brasileiros no Exterior (CRBE), e atende a uma importante
demanda dos brasileiros no exterior, de delinear linhas de ação, políticas e outras
iniciativas direcionadas à comunidade brasileira no exterior.
O discurso de abertura da I Conferência sobre Questões de Gênero na Imigração
Brasileira, preferido pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Sergio
Danese pode ser lido em:
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10302:
discurso-de-abertura-do-secretario-geral-sergio-danese-da-i-conferencia-sobre-questoesde-genero-na-imigracao-brasileira-brasilia-24-de-junho-de-2015&catid=203&lang=ptBR&Itemid=456
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6. Arte brasileira na Flórida: Carybé no Aeroporto Internacional de Miami

Ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Miami, os mais 1,5 milhão de
brasileiros que visitam a Flórida anualmente tem a oportunidade de manter contato com
um dos maiores artistas plásticos brasileiros. Entre os portões J e H, no Terminal Sul,
estão expostas as obras ‘A Descoberta e Colonização do Oeste (Discovery and
Settlement of the West)’ e ‘Alegria e Festa das Américas (Rejoicing and Festival of the
Americas)’, do pintor Carybé (Hector Julio Páride Bernabó, 1911-1997), que, embora
nascido na Argentina, se radicou desde muito cedo na Bahia. Os trabalhos celebram o
caráter único e a diversidade das Américas na visão do artista.
Os painéis de dimensões monumentais encontravam-se originalmente instalados nas
paredes do terminal da American Airlines, no aeroporto John Fitzgerald Kennedy, em
Nova York, desde os anos 1960. Em junho de 2009, contudo, as pinturas foram
transferidas para o Aeroporto Internacional de Miami.
A história dos quadros começa em 1959, quando o artista conquistou o primeiro e o
segundo lugar em um concurso promovido por aquela empresa de aviação. Os dois
quadros levaram nove meses para serem concluídos. Em 2007, porém, a área onde se
encontravam as obras foi desativada e seria demolida. Em um grande trabalho, no
entanto, as obras foram doadas à cidade de Miami e transferidas para o aeroporto
internacional.
Medindo 16 metros por 5 metros, cada painel teve de ser dividido em seis partes para
ser retirado das paredes. O processo levou dois meses. Em seguida, as peças foram
restauradas em uma galeria no Bronx e só então seguiram rumo a Miami. A instalação
levou outros dois meses. A empreitada foi idealizada e patrocinada pela empresa
Odebrecht USA, responsável pela construção do Terminal Sul do Aeroporto
Internacional de Miami.
‘Alegria e Festa das Américas’ retrata cenas de festivais populares de países das
Américas e ‘Descoberta e Colonização do Oeste’ mostra a jornada rumo ao oeste dos
Estados Unidos.
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7. Confira a programação do 30º Festival Internacional de Teatro Hispânico de
Miami – Dedicado ao Brasil
Em sua 30º edição, o Festival
Internacional
de
Teatro
Hispânico de Miami presta
um tributo ao Brasil. De 9 a
26 de julho, o evento contará
com a participação de ilustres
companhias de teatro da
América Latina, da Espanha e
dos Estados Unidos. Três peças brasileiras fazem parte da programação: “A Paz
Transcende”, da companhia Viver Brasil, “BR- Trans”, do coletivo artístico As
Travestidas, e “Menina dos Meus Olhos”, escrita e protagonizada por Tathiana
Piancastelli.
A Paz Transcende, companhia Viver Brasil
Dias 9, 10 e 11 - 20h30
Dia 12 – 17h
Local: Carnival Studio Theater – 1300 Biscayne
Boulevard, Miami
Preço: US$ 29 (estudantes e terceira idade) e
US$ 34 + taxas
www.arshtcenter.org

BR-Trans, coletivo artístico As Travestidas
Dias 10 e 11 – 20h30

Dia 12 – 17h
Local: Koubek Theatre – 2705 S.W. 3rd St,
Miami

Preço: De US$ 25 (estudantes e terceira
idade) e US$ 30 + taxas
www.brownpapertickets.com/event/156709
2
Menina dos Meus Olhos, escrita por
Tathiana Piancastelli
Dias 17 e 18 – 20h30, 19 – 17h
Local: Koubek Theatre – 2705 S.W. 3rd St,
Miami
Preço: De US$ 25 (estudantes e terceira
idade) e US$ 30 + taxas
www.brownpapertickets.com/event/158548
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8. Livro “The Brazilians” explica o Brasil para crianças
Nascida em São Paulo, a historiadora brasileira Pietra Diwan mudou-se para os Estados
Unidos em 2007. Vinda de famílias com
origens italiana e judaica, desde cedo ela
aprendeu a conviver com diferentes culturas.
Com a intenção de mostrar para crianças e
adultos o estilo de vida brasileiro, Pietra
escreveu o livro ‘The Brazilians’, lançado pela
Editora Educa Brazil.. “Meu intuito é ensinar e
explicar para quem mora nos EUA um pouco da
história e dos costumes do Brasil”, explica
Pietra. Entre os assuntos abordados, a origem
da feijoada, o que são sambódromos e as
Cataratas do Iguaçu. O livro está à venda na
www.amazon.com ou diretamente no endereço
eletrônico da editora (http://educabrazil.org) por
US$ 15.
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9. 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 ConsuladoGeral 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.
10. 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.
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