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1. Consulado-Geral comparece ao “Miami SwimShow”

A feira “Miami SwimShow”, organizada pela Associação de Moda Praia da Flórida
entre 18 e 21 de julho, recebeu 600 fabricantes de biquínis, lingeries, sandálias e
acessórios de diversos países. O Brasil destacou-se pela quantidade de empresas
presentes. O evento, considerado um dos maiores do mundo no setor, contou com uma
mostra paralela, denominada Cabana, que também registrou a participação de grifes
brasileiras.
O comparecimento do Brasil em ambos os eventos ocorreu por meio da parceria entre a
Associação Brasileira da Indústria Textil e de Confecções (ABIT) e a Associação
Brasileira de Estilistas (ABEST), que foram patrocinadas por meio do Programa de
Projetos Setoriais promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (APEX-BRASIL). O Consulado-Geral esteve presente na feira,
oferecendo apoio institucional para as empresas brasileiras e distribuidores americanos a
fim de ajudá-los nas negociações. Cabe registrar que os Estados Unidos é o principal
destino das exportações brasileiras no segmento de moda praia.
As mostras contaram com 28 marcas nacionais: Água de Coco, Amir Slama,
Ank=Bloom, Blue Man, Brigitte, Cecilia Prado, Dalai Beach Wear, Desiree Nercessian,
Despi, Feriado Nacional, Guria, Larissa Minatto, Lenny Niemeyer, Lili Sampredo, Lisa
Riedt, Loer, Mos, Sauipe, Sinesia Karol, Sub, Trejoa, Triya, Adriana Degreas, Clube
Bossa, Isolda, Osklen, Salinas e VIX.
2. Processo seletivo para Auxiliar Administrativo
O Consulado-Geral em Miami torna pública a abertura de processo seletivo para vaga
de Auxiliar Administrativo. Para detalhes acesse o Edital 06/2015 e o Formulário de
Inscrição.
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3. Confira os vídeos da 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 último, 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.
Os vídeos da Conferência podem ser acessados nos seguintes links:
- https://www.youtube.com/watch?v=91cyP_exJnQ
- https://www.youtube.com/watch?v=WMAligw7Hqo
- https://www.youtube.com/watch?v=owyRtJn_Zco
- https://www.youtube.com/watch?v=tLCWhdXeOqA
- https://www.youtube.com/watch?v=PajDMi3gUVE
- https://www.youtube.com/watch?v=8yLZ03WWifY

4. Certificado do Curso de Formação Continuada de Professores de Português
como Língua de Herança
O Consulado-Geral informa de que se encontra de posse dos certificados dos seguintes
participantes do Curso de Formação Continuada de Professores de Português Como
Língua de Herança, realizado de 30/11/2012 a 31/12/2012, nessa cidade.
Ana Lúcia Fernandes Reis, Andrea Pagano, Angélica F. Campos Halabu, Augusta
Vono, Beatriz Abi Haya Cariello, Camargo Montebello, Cássia Maria Andrade Pupo e
Silva, Daniela Kiral Yhergy, Deocleide Souza Melo de Britos, Edelzetheodule, Elma
Nóbreza Trozzo, Francisca Valmira Hayes, Girlene Louders Silva Rezende, Janaína
Felício dos Santos, Josiane da Luz Dias, Juliane de Souza Nunes de Moura, Jussara
Quinan, Laís Quadrado, Maisa de Alcântra Zakir, Márcia Cristinha Azevedo de Sousa,
Mari Susan Garcia, Maria Carmelita Paiva Dias, Mariana Magalães Noueira, Miriam
Simoni Assunção, Nadja Naira G. Santos, Rosely Hamaty, Rute Muniz de Carvalho
Fanger, Shirley Meirelles Schneider, Silvia Valesca Fortuna Dias Q, Tatiana Pereira
Carvahal, Tatiane Schwartz, Wilza Rodrigues da Cruz.
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5. 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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6. 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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