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1. Novo Passaporte com validade de 10 anos

O Ministério das Relações Exteriores divulgou o cronograma de lançamento, no
exterior, do novo passaporte brasileiro com validade de 10 anos. Em Miami, o novo
documento passará a ser emitido a partir do próximo mês de outubro.
A defasagem em relação ao lançamento no Brasil decorre da necessidade de adequar as
entregas do novo material pela Casa da Moeda e os imperativos logísticos para
distribuir esse material para os cerca de 200 postos no exterior.
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Para o novo passaporte, foi produzida nova capa, que passa a fazer alusão à bandeira
brasileira, com destaque para o Cruzeiro do Sul, e foram incorporados novos
mecanismos de segurança. Entre estes, destaca-se a adoção de elementos de criptografia
da Organização Internacional de Aviação Civil (ICAO), o que tornará mais simples e
rápida a verificação de autenticidade do passaporte em postos de controle migratório no
exterior e proporcionará maior segurança aos viajantes brasileiros.
O Consulado-Geral, no entanto, orienta os brasileiros na jurisdição que estejam com
seus passaportes vencidos ou a vencer para não esperarem até o lançamento do novo
passaporte para renovar seu documento. Os meses de agosto e setembro são,
tradicionalmente, de baixo movimento no Consulado. Os requerentes, assim, poderão
obter seus novos documentos de maneira mais célere.
Para o Ministério das Relações Exteriores, o lançamento do documento com validade
maior constitui um marco importante no processo de aperfeiçoamento constante dos
serviços consulares prestados às comunidades brasileiras no exterior. O novo passaporte
responde a uma antiga e legítima demanda da comunidade brasileira no exterior e foi
objeto de compromisso do Governo brasileiro, por ocasião da última Conferência
“Brasileiros no Mundo”, realizada em Salvador, em novembro de 2013.
Para
mais
informações
a
respeito
do
novo
passaporte,
http://www.dpf.gov.br/agencia/noticias/video/folder-novo-passaporte

acesse:

2. Cônsul-Geral almoça com a diretoria da MotoSociety
O Cônsul-Geral
almoçou, no dia 9
de julho, com a
diretoria da
MotoSociety,
associação de
brasileiros e
amigos do Brasil,
aficcionados por
motovelocidade. O
propósito do
encontro foi
apresentar ao
Cônsul-Geral a filosofia da associação, seus novos caminhos na área caritativa e o
interesse em estreitar parceira com o Consulado-Geral em prol da comunidade
brasileira. Ao final do encontro, o Cônsul-Geral foi homenageado como membro
honorário da MotoSociety.
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3. Cônsul-Geral comparece à abertura do 30º Festival Internacional de Teatro
Hispânico de Miami

O Cônsul-Geral abriu, na última quinta-feira, 9 de julho, a 30º edição do Festival
Internacional de Teatro Hispânico de Miami, este ano dedicada ao Brasil. O evento
ocorreu no Carnival Studio Theatre, localizado no complexo Adrianne Arsht Center, em
Miami.
Em seu discurso, o Cônsul-Geral ressaltou que o evento é uma grande oportunidade
para unir a comunidade brasileira e a de origem hispânica residentes na Flórida. “Como
Cônsul-Geral em Miami, tenho sob minha alçada a maior comunidade concentrada
brasileira nos Estados Unidos. Os cerca de 300 mil compatriotas que aqui vivem,
vieram para a Flórida, tenho a certeza, comungam dos mesmos sonhos e anseios que os
imigrantes de origem hispânica”, declarou.
Em seguida à abertura, a companhia “Viver Brasil” apresentou o espetáculo “A Paz
Transcende”. Com direção de Linda Yudin e Luiz Badaró, o grupo exibiu quatro peças
de dança-teatro comemorando a paz, os ancestrais, as forças da natureza e o poder da
mulher. Em seguida, David George recebeu o prêmio “Uma Vida Dedicada às Artes
Cênicas”, em nome do diretor brasileiro José Antunes Filho, 85 anos, do Centro de
Pesquisa Teatral de São Paulo. “Recordo-me ainda hoje, como tenho certeza lembrarão
os muitos que apreciam o teatro, a sua montagem de Macunaíma, que assisti há mais de
30 anos Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro”, relembrou o Cônsul-Geral.
Ao fim do espetáculo, os integrantes da companhia “Viver Brasil” voltaram ao palco
para um debate com o público presente.
O evento contou com patrocínio da Odebrecht USA e do Banco do Brasil Américas,
com o apoio do Consulado-Geral. O Festival Internacional de Teatro Hispânico de
Miami estende-se até o o dia 26 de julho. O evento conta com a participação de
companhias de teatro da América Latina, da Espanha e dos Estados Unidos. Ao todo, 12
peças fazem parte da programação. Trechos da cerimônia de abertura podem ser
assistidos
no
“Youtube”,
no
seguinte
endereço:
https://www.youtube.com/watch?v=48Qee2oTtmE
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4. Bolsas de estudo para Universidades brasileiras

A Organização dos Estados Americanos (OEA) em parceria com o Grupo Coimbra de
Universidades Brasileiras (GCUB) está oferecendo mais de 700 bolsas de estudos nas
áreas de Mestrado e Doutorado em 46 universidades brasileiras participantes do
Programa de Alianças para a Educação e Capacitação (PAEC-Becas Brasil).
A data-limite para as inscrições é 29 de julho de 2015. Os resultados serão divulgados
no dia 9 de novembro de 2015. O início dos cursos acontece no primeiro semestre de
2016. As bolsas cobrem custos de matrícula, um valor mensal (R$ 1.500,00 para
mestrado e R$ 2.200,00 para doutorado) para gastos de subsistência, apoio linguístico
na universidade anfitriã e uma ajuda única para translado e acomodação (US$ 1,200.00
somente para os primeiros 100 colocados no processo).
Não existe requisito de idioma, apesar de as aulas serem ministradas em português. No
entanto, os bolsistas devem estudar português paralelamente aos demais estudos no
Brasil e demonstrar nível intermediário/superior da língua antes de concluir o programa.
Desde a primeira edição, em 2011, o Programa OEA-GCUB já beneficiou mais de 500
estudantes de 24 países do continente americano. A duração é de, no máximo, 24 meses
para mestrado e 48 meses para doutorado. Os programas oferecidos cobrem diversos
campos de estudo, atividades de pesquisa de última geração e desenvolvimento de
tecnologias de ponta adequadas às realidades e necessidades da América Latina e
Caribe.
O Programa é voltado para países membros da OEA, mas não está aberto para
estudantes brasileiros.
Para
informações
adicionais,
http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp

consulte

a

página

eletrônica:
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5. Consulado-Geral publica guia para temporada de furacões
Com o início da temporada de
furacões, o Consulado-Geral publicou
em sua página eletrônica Guia de como
agir em caso de emergência climática.
Embora os eventos climáticos extremos
verificados nos últimos anos tenham
causado pouco impacto para Flórida, não é possível prever, com segurança, quando
outro furacão passará pelo estado. É necessário, portanto, estar preparado. Conforme
recomendação das autoridades locais, planejar-se com antecedência e manter estoques
de suprimentos vitais é fundamental para enfrentar possíveis momentos de crise.
Entre as medidas de como agir em caso de furacões estão, por exemplo:
-

-

-

-

Combine antecipadamente com familiares e amigos que vivam em outras áreas a
possibilidade de hospedagem, na hipótese de sua residência estar localizada em
região de evacuação
Tenha sempre registrado um número de telefone de fora do Estado da Flórida
para comunicação com amigos e familiares
Acompanhe permanentemente os noticiários locais ou registre-se para receber
alertas sobre furacões ou tempestades tropicais
Obedeça fielmente às instruções dos órgãos oficiais, transmitidas via
rádio/TV/jornais/internet
Informe sua família de todos os acontecimentos e instruções.
Em caso de alerta de furacão, mantenha dinheiro e documentos acondicionados
em bolsas ou embrulhos de plástico, para evitar que sejam danificados por
excesso de umidade
Mantenha cheia d’água a banheira e outros recipientes de grande volume para
uso comedido durante e após a tempestade
Cumpra as determinações de evacuação
Informe-se antecipadamente sobre os abrigos públicos mais próximos de sua
casa.
Providencie, com antecedência, um lugar para deixar os animais domésticos já
que eles não são permitidos nos abrigos da Cruz Vermelha nem na maioria de
abrigos de outras instituições.
Apare as árvores de sua propriedade já que plantas bem podadas resistem melhor
às ventanias
Mantenha o tanque de combustível do seu veículo sempre cheio
Não instale geradores dentro de sua residência ou em lugar sem ventilação, pois
há perigo de explosão, emissão de gás carbônico, entre outros
Retire todo o lixo da residência e do jardim

O
guia
completo
pode
ser
lido
no
endereço:
http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/ptbr/file/Guia%20para%20Temporada%20de%20Furac%C3%B5es%202015.pdf
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6. 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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7. Tathiana Piancastelli apresenta “Menina dos Meus Olhos” em Miami
A atriz brasileira Tathiana Piancastelli
Heinderich, jovem de 30 anos com
síndrome de Down, apresentará a peça
“Menina dos Meus Olhos”, nos dias 17 e
18, 20h30, e 19 de julho, 17h, no Koubek
Center, durante o 30º Festival
Internacional de Teatro Hispânico de
Miami. O evento conta com o apoio do
Consulado-Geral 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 e
protagonizado por Tathiana.
Débora Balardini, da companhia Nettles Artists Collective, é a responsável pela direção
da peça. Juntamente com Sandie Luna, ela também faz a co-produção do espetáculo.
Evento: Apresentações da peça “Menina dos Meus Olhos”, da escirtora e atriz
brasileira Tathiana Piancastelli Heinderich
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
através
do
site
http://www.brownpapertickets.com/event/1585487
8. Samba Gourmet recebe o prêmio Miami Award 2015
A Samba Gourmet Sweets, da
empresária
brasileira
Pietra
Diwan,
recebeu
o
prêmio
“Confectionery
Merchants
(Comerciantes de Confeitaria)”,
do Miami Award Program 2015.
A especialidade da companhia é a
fabricação de brigadeiros.
Todos os anos, o prêmio seleciona
empreendimentos que obtiveram
sucesso na comunidade e que
contribuíram de forma positiva para a imagem das pequenas empresas. Diversas fontes
de informação são utilizadas na escolha dos vencedores de cada categoria. O foco do
prêmio é a qualidade, não a quantidade de produtos.
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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. Observe que, a partir de 24 de agosto próximo, o
envio prévio dos arquivos em formato eletrônico será obrigatório. 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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