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1. Processo seletivo para Auxiliar Administrativo
O
Consulado-Geral
abriu
processo seletivo para vaga de
Auxiliar Administrativo. Para
inscrever-se, os candidatos
deverão comprovar situação
regular de residência e de
permissão legal de trabalho, nos
termos da legislação norteamericana,
no
caso
de
brasileiros ou de nacionais de
terceiros países.
Entre os requisitos básicos, é
preciso ter nível médio ou
universitário,
fluência
em
português e inglês (falada e escrita), idade mínima de 18 anos, atestado de bons antecedentes
e aptidão física e mental.
Não é cobrada taxa de inscrição. O salário bruto oferecido é de US$ 2,310.00 (dois mil
trezentos e dez dólares) e a carga horária é de 40 horas semanais. O prazo para se candidatar à

vaga encerra-se dia 28 de agosto. Para mais informações, acesse o Edital 06/2015 e o
Formulário de Inscrição.
2. Presidente da Embraer USA recebe a Ordem de Rio de Branco
O Presidente da Embraer
USA, Gary John Spulak,
foi agraciado com a Ordem
de Rio Branco, no grau de
Oficial. A condecoração,
uma das mais importantes
da República, é concedida a
pessoas que, em seu
trabalho, realizam feitos
meritórios para o Brasil.
A Ordem de Rio Branco foi
instituída pelo decreto
Decreto nº 51.697, de 5 de
fevereiro de 1963, e
intitulada em homenagem
ao Patrono da Diplomacia
Brasileira – o Barão do Rio
Branco.
Em mensagem, Spulak
agradeceu ao Cônsul-Geral
pela confiança e enorme suporte. Disse, ainda, estar bastante honrado em receber a notícia da
condecoração. Para ele: “A condecoração reflete os esforços e os resultados alcançados de
todo o time da Embraer nos Estados Unidos ao longo dos últimos 36 anos de atividade”.
3. Serviço de Imigração e Cidadania dos EUA - Devolução de permissão de trabalho
O Serviço de Imigração e Cidadania dos EUA (USCIS) está solicitando a devolução da
permissão de trabalho de todos os estrangeiros que receberam o documento, a partir do dia 16
de fevereiro último, pelo prazo de 3 anos, com base no "Deferred Action for Childhood
Arrivals" (DACA). A medida é consequência de decisão de tribunal federal de apelações que
suspendera, naquela data, a validade da “Executive Order” do Presidente Barack Obama na
área migratória. O documento deve ser trocado por permissão de trabalho válida por 2 anos.
Quem recebeu a permissão antes de 16 de fevereiro de 2015 não será afetado.
Segundo o USCIS, quem não devolver a permissão de trabalho, poderá ter dificuldades, no
futuro, para renovar permissão de permanência e outros documentos migratórios.
A informação do Governo norte-americano a respeito pode ser consultada em:
http://www.uscis.gov/humanitarian/consideration-deferred-action-childhood-arrivalsprocess/important-information-some-daca-recipients-who-received-three-year-workauthorization-fact-sheet.

4. Teste CELPE-BRAS
O CELPE-Bras é o Certificado de Proficiência em Língua
Portuguesa para Estrangeiros, desenvolvido e outorgado pelo
Ministério da Educação (MEC), aplicado no Brasil e em
outros países com o apoio do Ministério das Relações Exteriores (MRE). O CELPE-Bras é
o único certificado brasileiro de proficiência em português como língua estrangeira
reconhecido oficialmente. Internacionalmente, é aceito em instituições de ensino e firmas
como comprovação de competência na língua portuguesa e, no Brasil, é exigido pelas
universidades para ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-graduação.
O primeiro passo para quem quer fazer o exame é inscrever-se eletronicamente pelo
endereço: http://celpebras.inep.gov.br/inscricao. O prazo encerra-se no dia 23 de agosto.
Na jurisdição do Consulado-Geral, a prova pode ser feita em duas instituições: a Florida
International University (FIU), em Miami, e a University of Florida, em Gainsville.
Na Florida International University (FIU), o teste será realizado no dia 20 de outubro, entre
9h e 16h. Depois de fazer a inscrição no site do Celpe-Bras, é necessário registrar-se na FIU
com a professora Augusta Vono (vonoa@fiu.edu) e realizar o pagamento de uma taxa de
US$ 100 por cheque nominal à FIU, que deverá ser enviado até 10 de setembro para o
seguinte endereço: Florida International University – Prof. Augusta Vono -11200 S.W. 8th
Street, South Campus, DM 485B - Miami –FL 33199.
Na University of Florida (UF), o exame acontece nos dias 20 e 21 de outubro. O endereço é
319 Grinter Hall, Gainesville, FL, 32611. No caso da UF, após a inscrição no site do CelpeBras, o pagamento da taxa de US$ 100 pode ser feito pelo site
http://reg.conferences.dce.ufl.edu/SSP/1400040929. A cópia da inscrição e o comprovante
de pagamento devem ser enviados para a professora Mary Risner (mrisner@latam.ufl.edu)
até 22 de agosto.

5. Evento do Centro Comunitário Brasileiro
O Centro Comunitário Brasileiro realizou uma reunião aberta ao público, no dia 12 de
agosto, no restaurante Oba-Oba, em Boca Raton. O propósito do evento foi apresentar o
CCB para a comunidade e informar sobre como a organização pode oferecer auxílio para
quem precisa de ajuda.
Na reunião, membros contribuintes foram homenageados com certificados de apreciação. O
evento terminou com a palestra “Como Otimizar o Trabalho em Equipe".

6. Décimo Nono Festival de Cinema Brasileiro de Miami

Em sua 19º edição, o
Brazilian
Film
Festival
Miami
exibirá 14 trabalhos
da recente produção
audiovisual brasileira,
entre documentários,
comédias, dramas e
biografias. O evento é
uma realização da
Inffinito, das diretoras
Adriana
Dutra,
Cláudia
Dutra
e
Viviane B. Spinelli, e
conta com o apoio do
Consulado-Geral.
O festival começa 12 de setembro com a projeção do longa-metragem “Trinta”, de Paulo
Machline, no New World Symphony Soundscape. O filme conta a história do carnavalesco
Joãosinho Trinta.
De 12 a 15 de setembro, acontece a Mostra Paralela do BRAFF, na Miami Beach
Cinematheque. Na programação, documentários como “Últimas Conversas”, trabalho final do
diretor Eduardo Coutinho, e “Cássia Eller”, de Paulo Henrique Fontenelle.
Já a Mostra Competitiva do BRAFF será realizada de 16 a 19 de setembro, no Colony
Theater. Entre os longa-metragens selecionados, “Loucas para Casar”, de Roberto Santucci,
“Boa Sorte”, de Carolina Jabor, “A Estrada 47”, de Vicente Ferraz, e “O Gorila”, de Jose
Eduardo Belmonte.
O festival termina com a apresentação do prêmio “Lente de Cristal” e exibição do filme “Que
Horas Ela Volta?”, com a presença diretora Anna Muylaert.
Mais informações no site http://www.brazilianfilmefestival.com ou pelo telefone (305)-6003347.
Serviço: Brazilian Film Festival
- Noite de abertura: 12/09 - New World Symphony Soundscape (500 17th Street, Miami
Beach), 19h- Entrada gratuita
- Mostra Paralela: 13 a 15/09 – Miami Beach Cinematheque (1130 Washington Ave, Miami
Beach), 19h e 21h Ingressos: $11(geral), $ 5 (membro e estudante) e $9 (militar e senior)
- Mostra Competitiva: 16 a 19/09 – Colony Theatre (1040 Lincoln Road, Miami Beach), 19h
e 21hh Ingressos: $11 (geral), $5 (membro e estudante) e $8 (militar e senior)
- Noite de Encerramento: 19/09 – Colony Theatre (1040 Lincoln Road, Miami Beach)
Ingressos: $20 (geral) e $10 (membro, estudante, militar e senior)

7. ArtBrazil
Em sua terceira edição, a ‘ArtBrazil’ é a
única feira na Flórida dedicada à arte
contemporânea brasileira. De 4 a 25 de
setembro, a mostra irá apresentar
instalações, fotografias, pinturas e esculturas
e outras formas de manifestação artística.
Mais de 50 artistas participarão do evento.
Entre os nomes confirmados: Fernanda
Frangetto, Jotapé, Tom Costa, Didi Marchi,
Blima Efraim, Hamilton Aguiar, Carmem
Gusmão, Soco Freire, Carlos Cesar Alves,
Marisa Formaginni e Anna Malmann.
O projeto é uma iniciativa da artista e
curadora Jade Matarazzo e da jornalista e
produtora Maria do Carmo Fulfaro. As duas
são, também, membros do Conselho de
Cidadania da Flórida. “O trabalho desses
conceituados artistas está em constante
evolução”, destaca Matarazzo. “A ‘ArtBrazil’ vem crescendo e se aprimorando
gradativamente”, afirma Fulfaro.
Segundo o Cônsul-Geral, o apoio à exposição ‘ArtBrazil’ é uma maneira de oferecer à
comunidade local a oportunidade de apreciar diversas expressões da cultura e da alma
brasileira, com obras de uma ampla faixa de artistas brasileiros.
Este ano, a exposição apresentará três temas especiais: “Amo Noronha”, “Arte Que Salva” e
“The Amazonian Alliance/ EBCF Rainforest Conservation”.
A abertura oficial da mostra ocorrerá na quinta-feira, 10 de setembro, a partir das 19h. A noite
será presidida pelo Cônsul-Geral e faz parte do calendário oficial das comemorações da Festa
da Independência do Brasil na Flórida. O evento é aberto ao público.
Mais informações nos sites www.ArtBrazil2015.com e www.ArtServe.org ou pelo telefone
954-462-8190.
Serviço:
ArtBrazil
De 4 a 25 de setembro
Local: ArtServe (1350 E. Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale)
Horário: Segunda a Sexta-feira, 9h – 20h. Sábados, 10h – 15h.
Entrada gratuita

8. Artista brasileira participa de exposição na Cisneros Fontanals

A brasileira Alice Miceli foi uma das artistas selecionadas para receber o prêmio Grants &
Commissions Program, da Cisneros Fontanals Art Foundation (CIFO), de Miami. Entre os 10
latino-americanos selecionados, ela é a única representante do Brasil.
Alice também foi eleita para participar de uma residência artística na Cannoball Residency,
em Miami Downtown. Finalizando o projeto, ela faz uma apresentação no local (1035 North
Miami Avenue, Suite 300, FL, 33136) para falar de sua trajetória e trabalhos em fotografia,
vídeo e instalações, na quarta-feira, 12 de agosto. Marcado para 19h, o evento é aberto ao
público.
A artista também exibirá seu mais recente trabalho: In Depth (Landmines) / Colombian
Series, na próxima exposição da fundação Cisneros Fontanals, que abre no dia 3 de setembro
próximo. A série de fotografias discute o fenômeno dos espaços ainda impenetráveis e
inacessíveis que, mesmo em um mundo globalizado, permanecem por diversos motivos fora
do mapa. O “making of” do projeto pode ser visto no link: https://youtu.be/jvBy0KVo8zA.
Exemplo do trabalho da artista, foi a visita que fez a campos minados na Colômbia e à área
onde se localizava a usina nuclear de Chernobyll, em Belarus.
Nascida no Rio de Janeiro, Alice é formada pela École Superieure d’Études
Cinematographiques, de Paris, e em História da Arte e Arquitetura, pela PUC do Rio de
Janeiro. A artista já fez exposições solo na galeria Nara Roesler, de São Paulo, e Max
Protetch, em Nova York, além de ter participado de festivais no Japão, México, Bélgica,
Polônia, Alemanha, Austrália e Estados Unidos.

9. 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/pt-br/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.
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.

