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1. Catálogo “Books and Rights” pode ser acessado online
O Catálogo “Books and Rights”, editado pelo
projeto Brazilian Publishers, reúne sinopses de
livros que podem interessar editoras e tradutores
estrangeiros, acompanhadas dos contatos das
editoras brasileiras que detêm os direitos autorais
das publicações. A obra contém, ainda,
informações sobre o Programa de Apoio à
Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no
Exterior, da Fundação Biblioteca Nacional. O
Catálogo é distribuído nas principais Feiras
Internacionais do Livro. A obra pode ser acessada,
nos formatos epub e pdf, por meio dos seguintes
links:
Inglês: http://esystem1.hospedagemdesites.ws/epub
Espanhol: http://www.cbl.org.br/bp/catalogo/mx

2. VI Concurso de Desenho Infantil "Brasileirinhos no Mundo"

Estão abertas as inscrições para o VI Concurso de Desenho Infantil "Brasileirinhos no Mundo",
para crianças brasileiras entre 6 e 12 anos de idade residentes no exterior, com o tema "O que
aprendi na escola". Os desenhos deverão retratar, de forma criativa e original, toda e qualquer forma
de aprendizado obtido na escola, desde o aprendizado formal, passando por brincadeiras e convívio
com colegas, até situações, fatos, memórias, escolhas que surgiram em razão da educação.
O Concurso visa a promover e divulgar o interesse pelo Brasil e pela brasilidade entre opúblico
infantil brasileiro residente no exterior.
Poderão inscrever-se no Concurso cidadãos brasileiros e filhos de cidadãos brasileiros que residam
no exterior nas seguintes categorias:
Categoria I - entre 06 (seis) e 07 (sete) anos de idade;
Categoria II - entre 08 (oito) e 09 (nove) anos de idade;
Categoria III - entre 10 (dez) e 12 (doze) anos de idade.
Considera-se a idade na data da inscrição.
As inscrições deverão ser feitas por e-mail cujo assunto traga a frase "Inscrição - VI Concurso de
Desenho
Infantil
Brasileirinhos
no
Mundo"
para
o
endereço
eletrônico:
brasileirinhos@itamaraty.gov.br.
As inscrições deverão obrigatoriamente incluir todas as seguintes informações, sob pena de
indeferimento: Título do Desenho; Nome completo e idade do Artista; Nome completo do

Responsável; Endereço de residência; Cidade; País; E-mail do Artista e/ou de seu Responsável;
Telefone de contato; Número do Passaporte do menor e/ou do Responsável.
Caso o participante ou seu responsável não disponham de passaporte válido, será aceito, para fins
de inscrição, o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Carteira de Identidade (RG). Cópia
simples de documentação comprobatória de residência no exterior (qualquer conta ou documento
com nome de um dos pais ou do responsável pela inscrição) deverá ser enviada juntamente com o
desenho ou em versão digital, acompanhando o e-mail de inscrição.
Associações de brasileiros ou escolas com contingente expressivo de alunos brasileiros no exterior
poderão inscrever seus alunos/associados coletivamente. Nesses casos, membro adulto da
associação ou professor de nacionalidade brasileira deverá constar como responsável. O endereço
fornecido poderá ser o da associação/escola. Todas as demais informações individuais relativas ao
autor do desenho (título do desenho, nome completo e idade, telefone, e-mail, passaporte) deverão
constar da inscrição.
Cada concorrente poderá participar com apenas um desenho. Os desenhos poderão ser
desenvolvidos em todas as modalidades (aquarelas, guaches, canetas hidrográficas e outros
materiais) e utilizando todas as técnicas (colagens, tecidos e materiais diversos, entre outros),
devendo ser apresentados em uma única folha de papel de desenho, de qualquer tipo, de formato
A3. Recomendam-se materiais outros que não lápis de cor.
O desenho deverá ser, obrigatoriamente, inédito. Entende-se por inédita a obra não editada enão
publicada (parcialmente ou em sua totalidade) em qualquer meio de comunicação.
Para os brasileiros residentes no estado da Flórida, o envelope com o desenho deverá ser enviado
para o Consulado-Geral em Miami (3150 SW 38th Avenue - andar térreo, Miami, FL, 33146),
constando pelo lado de fora do envelope de encaminhamento a indicação "Prêmio de Desenho
Infantil Brasileirinhos no Mundo", valendo a data de recebimento no Consulado. Os trabalhos
deverão conter, no verso do desenho, todos os dados enviados na inscrição (título do desenho; nome
completo e idade do artista; nome completo do responsável pelo menor; endereço de residência e/ou
da instituição responsável pela inscrição; cidade; país; e-mail; telefone; número do passaporte do
menor e/ou do responsável). Não deverá haver identificação do autor no desenho em si. Desenhos
em cujo verso não constem os dados mencionados acima poderão ser desclassificados.
Os trabalhos deverão ser entregues devidamente acondicionados sem ser dobrados.
O período para entrega das inscrições e dos desenhos será de 18 de janeiro a 29 de abril de 2016. Os
concorrentes inscritos no Concurso terão até 29 de abril de 2016 para enviarem seus desenhos para
o Consulado-Geral, valendo a data de recebimento no Posto como a de entrega do trabalho.
Os jovens artistas premiados serão agraciados no exterior pelos Postos no país de residência,
recebendo kits de jogos, brinquedos e/ou livros infantis sobre o Brasil e literatura brasileira doados
por parceiros do Ministério das Relações Exteriores.
Os desenhos premiados poderão ser incluídos em publicações diversas do MRE e de órgãos
públicos parceiros e em seus sítios eletrônicos.
Os trabalhos não serão devolvidos a seus autores ou responsáveis após o recebimento pelo
Ministério das Relações Exteriores.

Na forma da Lei Civil, é vedada a participação no Concurso de parentes ou afins de membros da
Comissão Julgadora e de servidores do Ministério das Relações Exteriores.
Para
mais
detalhes
a
respeito
do
concurso,
acesse
o
edital
no
http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/noticias/vi-concurso-de-desenhos-infantisbrasileirinhos-no-mundo

link:

3. Fundação Alexandre de Gusmão oferece livros para “download” gratuito

A Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), entidade fundacional do Itamaraty, edita publicações
nas áreas da Política Externa Brasileira e Relações Internacionais. Com o objetivo de aproximar
governo, academia e sociedade, a instuição oferece seu acervo digital para “download” gratuito em
seu portal (www.funag.gov.br).
Ao empregar recursos da internet, a FUNAG tem contribuído para a democratização do acesso ao
conhecimento das relações internacionais, especialmente junto ao crescente público de estudantes,
pesquisadores e especialistas no Brasil e exterior.
Até novembro deste ano, foram baixados mais de 1,3 milhão de livros, um aumento de cerca de
15% em relação ao mesmo período de 2014. Trata-se da maior biblioteca digital gratuita sobre
relações internacionais, política externa e memória diplomática do Brasil. O interesse pela
biblioteca pode ser avaliado pelas consultas realizadas. Este ano, 65% dos acessos era oriundos de
países estrangeiros.
Organizado em coleções temáticas, o acervo compreende mais de 600 livros de autores brasileiros,
clássicos estrangeiros traduzidos para o português, documentos históricos de relevo para a política
externa brasileira, títulos de interesse sobre questões contemporâneas e manuais preparatórios para
o exame de ingresso no Instituto Rio Branco, a coleção “Em Poucas Palavras”, destinada a um
público amplo com vistas à divulgação sintética do conhecimento sobre tópicos de importância para
as relações internacionais, e a coleção “CAE”. O acervo tem sido amplamente acessado e
compartilhado por alunos e pesquisadores de relações internacionais e áreas afins dentro e fora do
Brasil.

4. “Florida Cup” terá segunda edição neste mês com participação de times brasileiros
Neste mês acontece a segunda edição da Florida Cup, evento esportivo realizado pela SV2Sports
em parceria com a Disney. Quatro times brasileiros participarão do torneio: Internacional, Atlético
Mineiro, Fluminense e Corinthians, além de dois alemães (Bayer Leverkusen e Schalke 04), um
colombiano (Santa Fé), um ucraniano, Shakhtar Donetsk, e uma equipe norte-americana o Fort
Lauderdale Strikers. Além da cidade de Orlando, o torneiro terá partidas em Fort Lauderdale e
Boca Raton Os ingressos já estão à venda. Mais informações pelo site:
http://www.floridacup.com/pt/. Confira a tabela dos jogos com os times brasileiros:

Inter x Bayer Leverkusen
Quarta-feira, 13 de janeiro Orlando - Disney’s ESPN WWS

Schalke 04 x Atlético MG
Quarta-feira – 13 de janeiro - Fort
Lauderdale - Lockhart

Shakhtar x Fluminense
Domingo- 17 de janeiro- Orlando Disney’s ESPN WWS

Atlético MG x Corinthians
Domingo – 17 de janeiro – Boca
Raton - FAU

Corinthians x Shakhtar
Quarta-feira – 20 de janeiro Orlando - Disney’s ESPN WWS

Fluminense x Internacional
Quarta-feira – 20 de janiero - Fort
Lauderdale – Lockhart

5. Consulado-Geral emite passaporte de 10 anos com prazo de entrega de 20 dias
O Consulado-Geral já emite o novo
passaporte com validade máxima de
10 anos. O prazo para a entrega ao
requerente do novo documento é,
agora, de até 20 dias corridos, quando
o passaporte é solicitado no
Consulado-Geral, e, 30 dias, para as
solicitações feitas via postal.
Não é preciso agendamento prévio
para a solicitação de documentos no
Consulado-Geral em Miami. A
Repartição atende a todos os cidadãos
que comparecem ao salão de
atendimento entre 9h da manhã e 1h
da tarde, de segunda a sexta-feira. Para maiores de 18 anos, o valor para a emissão do documento
passou a ser de US$ 120.
Confira os prazos para o passaporte de 10 anos:

- ATÉ 20 (vinte) dias corridos, para pedidos apresentados na sede do Consulado-Geral.
- ATÉ 30 (trinta) dias corridos, para pedidos apresentados por correio ou em consulados
itinerantes (O prazo de entrega refere-se à data em que o passaporte será postado no correio).
O emolumento consular do novo passaporte será diferenciado para crianças e menores de 18 anos.
Consulte na página do Consulado a nova tabela de preços.
6. Página do Consulado-Geral no Facebook
O Consulado-Geral do Brasil em
Miami mantém uma página
oficial na rede social Facebook.
Todas as notícias do boletim da
Rede de Brasileiros, eventos e
ações da instituição são postadas
no perfil. Dê o “like” e passe a
acompanhar em primeira mão os
informativos e avisos. Para
acessar, é preciso ser cadastrado
no Facebook. O link é
https://www.facebook.com/Consu
lado-Geral-do-Brasil-em-Miami206547676032829/

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 até 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 ConsuladoGeral.
8. Feriados de 2016
O Consulado-Geral estará fechado nas seguintes datas:
18/1/2016
15/2/2016
25/3/2016
30/5/2016
4/7/2016
5/9/2016
7/9/2016
10/10/2016
11/11/2016
24 e 25/11/2016
26/12/2016

segunda-feira
segunda-feira
sexta-feira
segunda-feira
segunda-feira
segunda-feira
quarta-feira
segunda-feira
sexta-feira
quinta e sexta-feira
segunda-feira

Dia de Martin Luther King, Jr.
Presidents' Day
Paixão de Cristo
Memorial Day
Independência dos Estados Unidos
Labor Day
Independência do Brasil
Columbus Day
Veterans Day
Ação de Graças
Natal

