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1. Cônsul-Geral visita alunos brasileiros do Miami City Ballet

O Cônsul-Geral encontrou-se com estudantes brasileiros durante uma visita à sede do
Miami City Ballet, na última quarta-feira, 15 de julho, em Miami Beach, atendendo a
convite da Diretoria de Desenvolvimento da Instituição.
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Atualmente, o Miami City Ballet conta com 51 profissionais em seu corpo de baile e
363 alunos em tempo integral, dos quais 70% são de origem brasileira. Para o programa
intensivo de verão voltado exclusivamente para alunos do Brasil, com duração de duas
semanas, foram selecionadas 89 jovens que participaram de processo seletivo realizado
no Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. “Os estudantes e suas famílias ficaram
extremamente comovidos com a visita e a generosidade do Embaixador em conversar
com cada um dos bailarinos”, declarou Eva Silverstein, Diretora de Desenvolvimento
do Miami City Ballet.
Há, ainda, brasileiros matriculados em outros cursos de verão, com duração de cinco
semanas, que também contam com a participação de norte-americanos e de bailarinos
de outros 12 países. Tanto no caso dos cursos intensivos quanto do curso regular,
parcela significativa dos brasileiros foi contemplada com bolsas de estudo, oferecidas
ou pelo próprio Miami City Ballet, ou por instituições nacionais.
Durante a visita, o Cônsul-Geral teve a oportunidade de conhecer as amplas instalações
da companhia de balé, que estabeleceu entre suas prioridades o desenvolvimento de
programas internacionais de ensino e recrutamento. Tendo em vista o êxito das
atividades voltadas para estudantes do Brasil, a diretora Eva Silverstein ressaltou o
interesse do Miami City Ballet em estabelecer parcerias com o Consulado-Geral para
promoção cultural.
A expressiva participação de brasileiros nos programas desenvolvidos pela instituição
afigura-se como mais um elemento que demonstra a relevância da nossa comunidade
para a Flórida e seguramente constitui oportunidade para o desenvolvimento de novas
iniciativas de cooperação cultural e educacional.
2. Cônsul-Geral prestigia a estreia da peça “Menina dos Meus Olhos”
O Cônsul-Geral compareceu à
primeira apresentação da peça
"Menina dos Meus Olhos”, no 30º
Festival Internacional de Teatro
Hispânico de Miami, no "Koubec
Center", espaço vinculado ao
"Miami Dade College", na última
sexta-feira, 17 de julho. A
montagem é estrelada pela atriz e
autora
Tathiana
Piancastelli
Heinderich, jovem de 30 anos com
Síndrome de Down, e produzida
pela companhia "Nettles Artists Collective".
A peça foi incluída na programação do festival graças a um pedido do Consulado-Geral.
Ao final, os atores e a diretora do espetáculo, Débora Balardini, participaram de uma
rodada de perguntas e respostas com a plateia. Durante o bate-papo, a diretora pôde
explicar em detalhes a produção. “Quando comecei a trabalhar com a Tathiana
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(Piancastelli) e descobri que ela já havia escrito uma peça, optei por realizar a
montagem sem fazer qualquer alteração em seu texto”, afirmou Débora Balardini.

3. Cônsul-Geral recebe visita da Presidente da Associação Brasileira de Imprensa
Internacional
O Cônsul-Geral recebeu a visita
da Presidente da Associação
Brasileira
de
Imprensa
Internacional (ABI Inter), Laine
Furtado, e da Relações-Públicas
da Instituição, Tania Costa, na
última quinta-feira, 16 de julho.
Na reunião foi acordado que nas
novas instalações do ConsuladoGeral, jornais e revistas para a
comunidade brasileira terão um
espaço próprio à disposição do público. “Viemos oficializar a distribuição dos veículos
de comunicação no Consulado-Geral do Brasil em Miami”, afirmou Laine Furtado. O
novo espaço é mais uma conquista da comunidade com o Consulado-Geral.
4. Aluno brasileiro ganha competição de tecnologia da Florida Atlantic University
O aluno brasileiro Matheus Santos, de 16 anos, juntamente com sete colegas da
Deerfield Beach High School, ganhou o primeiro
lugar em uma competição de tecnologia não tripulada
promovida pela Florida Atlantic University (FAU).
Ao todo, 18 equipes participaram do concurso.
O grupo de Matheus modificou um dos “drones”
mais básicos e baratos do mercado para que o
aparelho pudesse carregar um salva-vidas, ajudando
uma possível vítima de afogamento. A versão final
carrega ganchos de plástico e uma boia para que o
aparelho flutue, caso caia no mar. Confira um batepapo com Matheus:
Como você se sentiu quando soube que seu grupo
tinha vencido concurso realizado pela FAU?
Nos sentimos muito orgulhosos e surpresos porque é uma competição nova e foi o
primeiro título que a Deerfield Beach High School recebeu. Nossos recursos são
limitados, mas pudemos contar com o incentivo da nossa professora de ciências, Ms.
Kelly Caputo. Pensamos em algo que pudesse ajudar os bombeiros na prática do
trabalho deles.
Quanto tempo levaram para fazer as modificações necessárias até chegar ao
modelo final?
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As modificações levaram cerca de cinco dias de testes com mais de 50 vôos.
Os bombeiros de Palm Beach avaliaram a invenção?
Os bombeiros ajudaram testar o aparelho na prática e ficaram muito impressionados
com a ideia de poder utilizar a tecnologia para ajudar no trabalho deles. O chefe dos
bombeiros estava presente e entrou em contato com o time para comprar um protótipo
do “drone” adaptado.
Quais são seus próximos planos?
O próximo passo será colocar o “drone” em produção. Para isso, criamos uma conta no
site GoFundMe para arrecadar recursos para o projeto. O link é m.gofund.me/zjcgu7f

5. Conselho de Cidadania Brasileira da Flórida reúne-se nesta quinta-feira
O Conselho de Cidadania Brasileira da Flórida (CCBF) irá reunir-se nesta quinta-feira,
23 de julho, no Consulado-Geral. Na pauta, conforme o estatuto do Conselho, as
eleições de novos membros, entre eles os cinco por escolha popular. Os candidatos
devem ser recomendados por entidades comunitárias relevantes nesta jurisdição. Os
pedidos de inscrição devem ser encaminhados ao CCBF, aos cuidados do ConsuladoGeral, no endereço: 3150 SW 38th Avenue, Ground Floor, Miami, Fl, 33146.
Segundo o estatuto do conselho, o prazo de cadastramento começou 15 de julho e
encerra-se 1º de agosto de 2015. Para realizar o processo eleitoral, foi instituída uma
Comissão formada pelo presidente Aloysio Vasconcellos, pela vice-presidente Augusta
Vono e pela conselheira Amy Litter. As regras, procedimentos e condutas para
participar da eleição podem ser acessadas pelo link https://drive.google.com/file/d/0BI0954CsNXVRXl1OEVaRWpWbGc/view.
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Os demais integrantes serão indicados pelos componentes do atual Conselho e pelo
Consulado-Geral do Brasil em Miami, totalizando 15 integrantes. A eleição acontecerá
1º de setembro, em horário a ser determinado, no Consulado-Geral. O anúncio dos
resultados deverá ocorrer em 3 de setembro.
6. Informativo: Solicitação de Passaporte

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.
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 viajar é preciso estar com o seu passaporte dentro da data de validade. Antes de
começar a planejar seu próximo destino, não deixe de verificar o seu documento de
viagem. Caso precise renová-lo, 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/ptbr/passaporte.xml
Pelo sistema eletrônico de preenchimento do passaporte, é possível fazer o “upload” de
todos os documentos necessários. 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.
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7. 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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