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1. 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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2. Consulado-Geral adotará envio eletrônico de documentos para passaportes
Como parte do programa de
modernização das atividades
consulares, a partir do próximo
dia 24 de agosto de 2015, os
formulários eletrônicos para
solicitação de passaportes e
vistos passarão a exigir o
“upload” da fotografia, da
assinatura do requerente e de
toda a documentação pertinente.
A medida visa a dar mais
agilidade no processo de
requerimento dos documentos
de viagem, diminuindo o tempo
de
atendimento
e,
consequentemente, o de espera
no Consulado-Geral.
O novo sistema vem sendo testado pelo Ministério das Relações Exteriores desde
setembro do ano passado. No primeiro momento, apenas as agências de viagem eram
obrigadas a apresentar os requerimentos de vistos de seus clientes com todos os
documentos já enviados ao sistema. Com o êxito da experiência, a partir do próximo
mês ela será estendida aos demais solicitantes.
Por questões de segurança, no entanto, os documentos originais necessários deverão ser
apresentados ao agente consular para simples conferência, no ato do pedido no
Consulado-Geral.
3. Festival de Teatro Hispânico - Tributo ao Brasil
No dia 9 de julho
acontece a abertura do
Festival Internacional de
Teatro Hispânico (FITH)
de Miami no Carnival
Studio
Theater
do
Adrienne Arsht Center.
Em sua 30º edição, o
evento
presta
uma
homenagem ao Brasil. O
discurso de abertura será
proferido pelo CônsulGeral.
Na mesma noite, o diretor brasileiro Antunes Filho, 85 anos, do Centro de Pesquisa
Teatral de São Paulo, receberá o prêmio Uma Vida Dedicada às Artes Cênicas. Ele será
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representado por David George. Para completar, a companhia Viver Brasil apresenta o
espetáculo “A Paz Transcende” com direção artística de Linda Yudin e Luiz Badaró.
Até o dia 26 de julho, o evento contará com a participação de companhias de teatro da
América Latina, da Espanha e dos Estados Unidos. Ao todo, 12 peças fazem parte da
programação. Com duração de três semanas, as apresentações acontecerão de quintafeira a domingo em Miami e Key Biscayne.
Além de A Paz Transcende, o Brasil será representado por outras duas peças: “BRTrans”, do coletivo artístico As Travestidas, e “Menina dos Meus Olhos”, escrita e
protagonizada por Tathiana Piancastelli. O festival ainda terá uma exposição de
fotografias sobre a presença do Brasil na história do FITH.
Confira a programação completa no link: http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/festival_internacional_de_teatro_hispanico_de_miami.xml
4. Consulado-Geral apóia exportadores de calçados brasileiros
Realizou-se
no
Centro
de
Convenções
do
Aeroporto
Internacional de Miami a edição
outono/inverno da feira de calçados
"Shoe Market of the Americas
(SMOTA)”. O evento, que ocorreu
entre 28 e 30 de junho, contou com a
presença de aproximadamente 500
fabricantes de sapatos, bolsas e
acessórios.
Marcas
brasileiras
expuseram seus produtos na mostra
por meio do patrocínio de seus
distribuidores nos Estados Unidos.
Entre as empresas presentes estavam
a Ferracine, a Contramão e a Klin,
além da Grendene, que expôs os
modelos de suas linhas Rider, Zaxy, Grendha e Ipanema.
Alguns dos representantes norte-americanos também exibiram calçados fabricados no
Brasil por empresas como Carrano, Bruno Menegatti, Marry Pepper, Soul of Rio e De
Nulce Conforto. O Consulado-Geral em Miami apresentou para distribuidores e
importadores locais o portal BrasilExport, um guia de comércio e investimento no
Brasil, além de oferecer todo o apoio necessário para a exportação do sapato brasileiro.
A mostra buscou atrair varejistas de países da América Central e Caribe, bem como
representantes comerciais de estados do sudeste dos Estados Unidos. A recente
conjuntura cambial tem permitido o crescimento das vendas dos sapatos do Brasil não
apenas nos Estados Unidos, mas também na América Central e Caribe.
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5. Lançamento da Rota de Revezamento da Tocha Olímpica

No dia 3 de julho aconteceu a Cerimônia de Lançamento da Rota de Revezamento da
Tocha Olímpica Rio 2016, no auditório da Fundação Habitacional do Exército, em
Brasília.
O evento apresentou as 83 cidades já confirmadas como integrantes do roteiro. Entre as
escolhidas, 26 capitais estaduais e o Distrito Federal. Os municípios serão o destino da
tocha ao fim de cada dia da jornada. No total, o comboio deverá percorrer 500 cidades:
300 assistirão ao revezamento propriamente dito, e 200, à passagem da tocha.
O percurso deverá ter início em maio de 2016 e durará entre 90 e 100 dias. A data final
é 5 de agosto de 2016, no Estádio do Maracanã, na cerimônia de abertura dos Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro. 12 mil condutores, cada um percorrendo cerca de 200
metros, deverão cobrir 20 mil quilômetros por estradas e ruas brasileiras e mais 10 mil
milhas aéreas – sem que o fogo se apague.
A lista completa do trajeto será divulgada no início de 2016. Todo o percurso foi
montado sob a premissa de alcançar o maior número possível de pessoas, dentro do
período pré-estabelecido para a duração total do revezamento. A estimativa do Comitê
Rio 2016, somando a população de todos os pontos de passagem da tocha, é que 90%
dos brasileiros acompanhem o revezamento.
O desenho da tocha é assinado pela agência Chelles & Hayashi, de São Paulo, escolhida
após processo nacional de seleção que reuniu 76 inscritos.
Confira o vídeo de apresentação da tocha: https://youtu.be/aU_HzEFJN74
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6. 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.
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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