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1. Sete de Setembro da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos da Flórida
A Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos
da Flórida promove, nesse próximo sábado, 12
de setembro, seu Baile de Gala em homenagem
ao Dia da Independência do Brasil.
Na oportunidade, o Cônsul-Geral outorgará a
Ordem de Rio Branco ao presidente da
Embraer USA, Gary Spulak.
O evento acontecerá no Hotel Four Seasons
(1435 Brickell Ave, 6th Floor, Grand
Ballroom),
Mais
informações:
www.brazilchamber.org.
Os ingressos podem ser adquiridos na Câmara
de Comércio Brasil-Estados Unidos da Flórida
pelo telefone (305) 579-9030.

2. Consulado itinerante em Pompano Beach nos dias 12 e 13 de setembro
O Consulado-Geral realizará, nos dias 12 e 13 de setembro, Consulado itinerante em
comemoração à Data Nacional na
cidade de Pompano Beach.
A população poderá solicitar
documentos como passaporte,
atestado de vida, autorização de
viagem para menor, registro de
casamento, registro de nascimento
e procurações.
Local: Primeira Igreja Batista
Brasileira do Sul da Flórida (1103
NE 33rd Street, Pompano Beach,
FL 33064)
Horário: 9h00 – 13h00
Mais informações: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/consulados_itinerantes.xml

3. Brazilian Beat 2015 – Downtown Boca Raton

A cidade de Boca Raton sediará, também
em comemoração à Independência do
Brasil, o Brazilian Beat 2015, nesse
sábado, 12 de setembro.
Na programação, números de dança,
capoeira, percussão, shows com as
bandas Alma Tropicalia e Batuke Samba
Funk, além pratos típicos da culinária
brasileira.
Local: Sanborn Square (72 N. Federal
Highway, Boca Raton, FL)
Horário: 18h – 23h
A entrada é gratuita
Mais
informações:
http://www.downtownboca.org/eventsdetail.php? url=brazilian-beat-2015

4. Décimo Nono Festival de Cinema Brasileiro de Miami
Em sua 19º edição, o Brazilian Film Festival
Miami exibirá 14 filmes da recente produção
audiovisual brasileira, entre documentários,
comédias, dramas e biografias.
O festival começa no próximo sábado, 12 de
setembro, com exibição a céu aberto no New
World Symphony Soundscape (500 17th
Street, Miami Beach), 19h. Na abertura, será
exibido o longa Trinta, de Paulo Machline. A
entrada é gratuita.
De 13 a 15 de setembro, acontece a Mostra
Paralela do BRAFF, na Miami Beach
Cinematheque. Já a Mostra Competitiva do
BRAFF será realizada de 16 a 19 de setembro,
no Colony Theater.

Consulado-Geral. Mais informações
www.brazilianfilmfestival.com

O evento é uma realização da Inffinito, das
diretoras Adriana Dutra, Cláudia Dutra e
Viviane B. Spinelli, e conta com o apoio do
e a programação completa no site:

5. Filme Trinta abre o Festival de Cinema

Baseado em fatos reais, o filme Trinta, do diretor Paulo Machline, conta a história do
carnalesco Joãosinho Trinta (1933-2011), vivido pelo ator Matheus Nachtergaele.
Artista autodidata e frustrado dançarino de ballet, Joãosinho revolucionou os desfiles de
Carnaval do Rio de Janeiro. Na época do lançamento do longa no Brasil, Machline contou
que teve a ideia de fazer o filme depois de ler um artigo do jornalista Carlos Heitor Cony
sobre a história de Joãozinho.
Em 2002, ele começou a gravar entrevistas com o carnavalesco e acompanhar de perto seu
trabalho. Sem apoio financeiro para continuar com o projeto, Machline deixou a ideia

guardada. Em 2009, ele lançou o documentário A Raça Síntese de Joãosinho Trinta com o
material que tinha em mãos e retomou o projeto do filme.
Trinta mostra o primeiro desfile de Joãosinho no posto de carnavalesco do Salgueiro, em
1974. O longa ainda tem no elenco nomes como Paolla Oliveira, Milhem Cortaz, Fabrício
Boliveira e Ernani Moraes.
6. Abertura da ArtBrazil
Hoje, a partir das 19h, acontece a abertura
oficial da terceira edição da ‘ArtBrazil’,
única feira na Flórida dedicada à arte
contemporânea brasileira, na galeria
ArtServe (1350 E. Sunrise Boulevard, Fort
Lauderdale). O evento é aberto ao público.
A mostra apresenta instalações, fotografias,
pinturas e esculturas e outras formas de
manifestação artística. Mais de 50 artistas
participam 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”. Mais informações nos sites
www.ArtBrazil2015.com e www.ArtServe.org ou pelo telefone 954-462-8190.
Serviço: ArtBrazil
Até 25 de setembro
Horário: Segunda a Sexta-feira, 9h –20h. Sábados, 10h – 15h.
Entrada gratuita

7. ABI Inter instala revisteiro no Consulado-Geral
A Associação Brasileira de Imprensa Internacional
(ABI Inter), em parceria com o Consulado-Geral,
instalou na área de atendimento a brasileiros estrutura
para acomodar os jornais e revistas voltados à
comunidade brasileira na Flórida.
O móvel foi entregue pelos senhores Ady Coutinho, do
jornal Impacto Brazilian News, e Gilvan DeSergipe, do
jornal Brazilian Times, na última sexta-feira, 4 de
setembro.
A estrutura era uma demanda antiga dos que buscam o
Consulado-Geral. A partir de agora, todos terão livre
acesso aos meios informativos para comunidade, a
exemplo do que já ocorria na antiga sede.

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. Revista Invest: Miami 2015
Publicada pela Capital Analytics, a revista Invest: Miami 2015 traz
reportagens para quem tem interesse de investir e fazer negócios em
Miami.
A publicação entrevistou mais de 200 executivos, empresários,
políticos e investidores de diversos setores, como o Governador da
Flórida, Rick Scott; o Secretário de Comércio do Estado, Bill
Johnson, Brian Keeley, presidente e chefe-executivo do Baptist
Health South Florida, além do Cônsul-Geral do Brasil para traçar
um elaborado panorama de potenciais negócios na região. No
endereço eletrônico abaixo é possível se cadastrar e ter acesso
gratuito a uma parte do conteúdo.
http://investmiami2015.com/consulado-geral-do-brasil-em-miami/

10. 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, Manaus-AM,
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.

11. 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.
12. 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.

