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1. Cônsul-Geral faz discurso no Jantar Anual de Gala da BACCF
No último sábado, 12 de setembro, o CônsulGeral compareceu à cerimônia anual da
Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos
da Flórida em comemoração à independência
do Brasil. O evento ocorreu no Hotel Four
Seasons, em Miami.
Cerca de 250 membros da comunidade
empresarial da Flórida estiveram presentes,
como o Presidente da Embraer USA, Gary
John Spulak; a presidente da Boeing Brasil, e
ex-Embaixadora dos Estados Unidos no país,
Donna Hrinak; a CEO do ‘Itaú Private Bank
Internacional’, Frances Aldrich SevillaSacasa; e o fundador da BACCF e membro
da Ordem de Rio Branco, Thomas Skola.
Em seu discurso, o Cônsul-Geral ressaltou o reconhecimento do Brasil por seu papel de
liderança nos principais temas da pauta internacional, bem como o fortalecimento das
instituições democráticas, além de destacar a importância dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
no Rio de Janeiro em 2016.

2. Cônsul-Geral entrega Ordem de Rio Branco a Gary Spulak
O
Cônsul-Geral
outorgou a Ordem de
Rio Branco, no grau
de
Oficial,
ao
presidente da Embraer
USA, Gary John
Spulak, durante o
Baile de Gala da
Câmara de Comércio
Brasil-Estados Unidos
da Flórida, no último
sábado,
12
de
setembro.
Visivelmente
emocionado,
o
Presidente do braço americano da empresa brasileira agradeceu a honraria e declarou ser o
reconhecimento de 32 anos de trabalho na Embraer e de sua paixão pelo Brasil.
A condecoração, uma das mais importantes da República, é concedida a pessoas que, em seu
trabalho, protagonizam 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.
3. Cônsul-Geral comparece à cerimônia de abertura da exposição ArtBrazil
Na noite da última quinta-feira, 10 de
setembro, o Cônsul-Geral compareceu à
cerimônia de abertura da exposição
ArtBrazil 2015, na galeria ArtServe, em Fort
Lauderdale.
A mostra faz parte do calendário pela
celebração da Independência do Brasil na
Flórida. Durante o evento, o Cônsul-Geral
entregou à artista plástica Lara Felipe o
prêmio ‘The Best in Show’.
A ArtBrazil é a única feira dedicada à arte
contemporânea brasileira na Flórida. Em sua
terceira edição, a exposição apresenta
trabalhos de 53 artistas. O projeto é uma
iniciativa da artista e curadora Jade
Matarazzo e da jornalista e produtora Maria
do Carmo Fulfaro, ambas integram o
Conselho de Cidadãos da Flórida. O evento
tem o apoio do Consulado-Geral. “A
ArtBrazil é um momento singular em que a

comunidade brasileira radicada no Sul da Flórida entra em contato com as mais diversas
expressões das artes plásticas nacionais”, declarou o Cônsul-Geral.
Mais de 500 pessoas compareceram à abertura da mostra, que fica aberta até 25 de setembro.
Ainda são esperados cerca de 4.000 visitantes nos próximos dias.
Serviço: ArtBrazil
Até 25 de setembro
Horário: Segunda a Sexta-feira, 9h –20h. Sábados, 10h – 15h.
Entrada gratuita
Mais informações nos sites www.ArtBrazil2015.com e www.ArtServe.org ou pelo telefone
954-462-8190.
4. “Que Horas Ela Volta?” encerrará Festival de Cinema Brasileiro de Miami

O encerramento do 19º Brazilian Film Festival Miami acontece no sábado, 19 de setembro,
com exibição do filme Que Horas Ela Volta?, da diretora Anna Muylaert, no Colony Theatre
(1040 Lincoln Road, Miami Beach), 21h.
Indicado para concorrer a uma vaga no Oscar 2016, o longa-metragem tem Regina Casé como
protagonista e vem recebendo diversos elogios da crítica especializada.
Na sessão das 19h, o público também poderá ainda assistir ao longa Gorilla, do diretor José
Eduardo Belmonte, com Otávio Muller, Alessandra Negrini, Mariana Ximenes no elenco.
A festa de encerramento será no The Gleason Room, Backstage at Fillmore Miami Beach
(1700 Washington Ave), a partir das 22h. A atração da noite é uma apresentação da banda
Rose Max Samba Party.
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. Mais informações e a programação
completa no site: www.brazilianfilmfestival.com

5. Brazilian Beat 2015 celebra a Independência do Brasil

Em comemoração à Independência do Brasil, a cidade de Boca Raton sediou no último
sábado, 12 de setembro, o Brazilian Beat 2015. O Consulado-Geral apoia o evento desde o
primeiro ano. Em sua quarta edição, o evento reuniu milhares de brasileiros na Sanborn
Square.
Com produção da Rhythm Foundation, o público pode conferir shows das bandas Alma
Tropicalia e Batuke Samba Funk, além de rodas de Capoeira, desfile da escola SambaLá e
pratos típicos da culinária brasileira.
6. Provas do CELPE-Bras acontecem nos dias 20, 21 e 22 de outubro
As provas da segunda edição do
exame CELPE-Bras deste ano serão
realizadas entre os dias 20 e 22 de
outubro. O edital que dispõe sobre
as normas de inscrição, aplicação,
correção
e
divulgação
dos
resultados do exame, foi publicado pelo INEP no Diário Oficial da União (DOU) no seguinte
endereço:
http://download.inep.gov.br/outras_acoes/celpe_bras/legislacao/2015/edital_n13_CelpeBras_2015.pdf
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).
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.

7. Inscrições abertas para o Revalida 2015
O Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) tornou pública a
realização da edição 2015 do
Exame Nacional de Revalidação
de Diplomas Médicos Expedidos
por Instituições de Educação
Superior Estrangeiras.
As inscrições estarão abertas até o
dia 21 de setembro de 2015, e
somente poderão ser realizadas
por meio eletrônico, no endereço:
http://revalida.inpe.gov.br/revalida/incrição
O exame consiste na realização de provas de conhecimento médico em duas etapas:
1ª etapa: Prova escrita, prevista para 18/10/2015, a ser realizada em RioBranco-AC, ManausAM, Salvador-BA, Fortaleza-CE, Brasília-DF, Campo Grande-MS, Curitiba-PR, Rio de
Janeiro-RJ, Porto Alegre-RS e São Paulo-SP;
2ª etapa: Prova de Habilidades Clínicas, prevista para 28 e 29/11/2015, em local a ser
confirmado.
8. Consulado-Geral da Colômbia em Miami promove IV Feira de Serviços

O Consulado-Geral da Colômbia em Miami e o Programa Colômbia nos Une realizam a IV
Feira de Serviços para Colombianos na Flórida, 26 e 27 de setembro, na Fair & Expo Center
(Fuchs Pavilion – 10901 Coral Way, Miami). O convite também é estendido à comunidade
brasileira.
A feira contará com cerca de 25 entidades colombianas e mais de 50 organizações que irão
oferecer diferentes serviços gratuitos relacionados a educação, finanças, saúde, imigração,
assessoria jurídica, orientação em casos de violência doméstica e demais pontos de interesse
para o bem-estar da população imigrante.

O evento apresentará ainda ações culturais, como exposições de artistas da Colômbia, feira do
livro, concertos, atividades para crianças, além de exemplos do folclore e da biodiversidade
do país.
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.

