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1. Cônsul-Geral participa de jantar em homenagem ao velejador olímpico Robert Scheidt
O Cônsul-Geral compareceu,
em 22 de janeiro, a jantar
organizado pelo Banco do
Brasil
Americas,
em
homenagem
ao
maior
medalhista olímpico brasileiro,
o iatista Robert Scheidt.
Durante o evento, Scheidt
compartilhou detalhes sobre a
sua carreira e suas expectativas
sobre as Olímpiadas no Rio de
Janeiro.
Robert Scheidt é bicampeão
olímpico, e 15 vezes campeão
mundial de iatismo. Começou a velejar aos nove anos com um barco dado de presente pelo pai.
Scheidt está em Miami por ocasião do circuito mundial de vela 2016 Sailing World Cup Miami, que
acontece entre os dias 23 a 30 de janeiro. O atleta afirmou que essa etapa do circuito "será uma
nova oportunidade de afinar ainda mais minha preparação. De outubro para cá, venho numa
crescente de desempenho, que espero continuar e brigar por medalha nos Estados Unidos. Miami
será um evento interessante e em um bom momento para mim; de olho nas Olímpiadas do Rio de
Janeiro".
2. Consulado-Geral lança cartilha sobre disputa de guarda e subtração internacional de
menores
O Consulado-Geral em Miami lançou versão local de cartilha sobre disputa de guarda e subtração
internacional de menores. Trata-se de iniciativa do Ministério das Relações Exteriores, com o apoio
de sua rede de Postos no exterior, e em parceria com o Ministério das Mulheres, da Igualdade
Racial e dos Direitos Humanos, Defensoria Pública da União e Advocacia Geral da União.
As informações disponíveis na cartilha visam a conscientizar pais e mães sobre a legislação
nacional e internacional referente à guarda e subtração de menores. O objetivo é evitar situações
recorrentes no exterior de mães ou pais que perdem a guarda de filhos por decisões judiciais ou que,
em casos extremos, cometem sequestro internacional de menores, ato que acarreta sérias
consequências.
O texto também traz orientações sobre como buscar apoio em situações de violência doméstica, já
que esses casos constituem um dos elementos que podem motivar o divórcio e a disputa pela guarda
de menores.
A cartilha informa sobre o apoio que as famílias poderão esperar dos órgãos brasileiros
competentes, seja no Brasil ou no exterior, mas alerta que existem limites legais para a atuação do
Estado brasileiro.
O vídeo com o lançamento da cartilha pelo Governo brasileiro encontra-se disponível no Canal do
Itamaraty no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rW3DvZiIXDs.

Versões semelhantes da cartilha referentes a outros estados norte-americanos ou a demais países
foram elaboradas pela rede de Postos do Ministério das Relações Exteriores. Todos os textos
encontram-se
disponíveis
na
página
eletrônica
do
Portal
Consular:
http://www.portalconsular.mre.gov.br/administracao/avisos/cartilha.
A versão local da cartilha traz informações sobre a legislação brasileira e do estado da Flórida. O
texto encontra-se disponível na página eletrônica do Consulado-Geral em Miami:
http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/cartilha_sobre_disputa_de_guarda_e_subtracao_de_menores.xml.
3. Conferência sobre escolas bilíngues e o ensino de Língua Portuguesa na FIU
Serviço: “Perspectives of Teaching Portuguese at
Mainstream Schools: Shaping the Curriculum,
Instruction, and Assessment”
Onde: Florida International University (Modesto A.
Maidique Campus, Graham Center, Room 150)
Datas: 30 e 31 de janeiro. Horário: A partir das 8h30
A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo e-mail:
bcariell@fiu.edu.

4. Antonio Adolfo e Hendrik Meurkens apresentam-se no Miniaci Performing Arts Center
Os músicos Antonio Adolfo (piano) e Hendrik Meurkens
(flauta e vibrafone), acompanhados de Jamie Ousley
(baixo acústico) e Carlomagno Araya (bateria),
apresentarão concerto no dia 13 de fevereiro, 20h, no
Miniaci Performer Center, em Davie. O show é
promovido pela South Florida Jazz.
Pianista clássico, Antonio Adolfo participou de turnês
com grandes nomes da música brasileira, como Elis
Regina (1945 – 1982) e Milton Nascimento. Como
compositor, já teve obras de sua autoria gravadas por
Herb Alpert, Sergio Mendes, Stevie Wonder, Earl Klugh
e Dionne Warwick. Em 2014, com a música “O Piano”
chegou a ser indicado ao Grammy Latino.

Já o alemão Hendrik Meurkens, formado pelo Berklee College, de Boston, é apaixonado por samba
e bossa nova. Com mais de 24 álbuns lançados ao longo de sua carreira, o músico chegou a morar
no Rio de Janeiro para imersão na música e na cultura brasileira.
Para mais informações, acesse o site www.southfloridajazz.org ou pelo telefone (954) 462-0222.
Serviço: Brazilian Quartet
Onde: Miniaci Performer Center (3100 Ray Ferrero Jr Blvd, Davie, FL 33341)
Data: 13 de feveiro
Horário: 20h
Ingresso: US$ 40 (por pessoa)
5. Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos da Flórida convida para Feijoada
A Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos da Flórida convida
para uma Feijoada, que acontecerá na Chima Brazilian
Steakhouse (2.400 E Las Olas Blvd), em Fort Lauderdale, no
último sábado do mês, 30 de janeiro, a partir das 11h30.
O evento tem o apoio do Consulado-Geral.
Para mais informações, acesse www.brazilchamber.org ou pelo
telefone (305) 579-9030.
Serviço: Feijoada da BACCF
Onde: Chima Brazilian Steakhouse (2.400 E Las Olas Blvd)
Data: 30 de janeiro
Horário: 11h30
Ingresso: Membros: US$ 50. Não-Membros: US$ 80. Crianças
até 10 anos: US$ 30.

6. Rotary Boca West convida para palestra “As Crianças Aprendem o que Elas Vivenciam”
Serviço: “As Crianças Aprendem o que Elas
Vivenciam”
Onde: Restaurante Brasil (23160 Sandalfoot Plz
Dr, Boca Raton - FL - 33428)
Data: 28 de janeiro.
Horário: A partir das 19h30

7. Carteiras de Matrícula Consular prontas para serem retiradas no Consulado-Geral
Confira a lista das Carteiras de Matrícula Consular disponíveis para retirada na sede do ConsuladoGeral
no
link:
http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/ptbr/file/CARTEIRA%20DE%20MATR%C3%8DCULA%20CONSULAR%20%20para%20retirada%208jan2016.pdf
A Carteira de Matrícula Consular (CMC) é um documento criado para auxiliar o brasileiro que vive
no exterior. A idéia por trás dessa iniciativa é que o brasileiro possua um documento com fotografia
reconhecido pelo governo brasileiro e que os dados fornecidos às autoridades consulares estejam
registrados para a obtenção no futuro de outros documentos, como o passaporte.
A Carteira de Matrícula Consular é gratuita e deverá ser solicitada em pessoa.
O documento ficará pronto em cerca de 30 dias e será enviado pelo correio para o domicílio do
requerente. Decorrido este período, caso, por motivo de mudança ou endereço informado
incorretamente, não tenha sido possível a entrega da CMC no local indicado, o documento retornará
ao Consulado-Geral e poderá ser retirado em pessoa pelo requerente após a devida identificação.
8. 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:

9. Passaporte por Correio – Redução do Prazo de Entrega para 20 Dias
A partir de fevereiro de 2016, o prazo de entrega para os
passaportes solicitados por correio será reduzido de 30
para 20 dias (o mesmo para documentos requeridos
pessoalmente no Consulado-Geral em Miami).
Confira

a

documentação
necessária
em
http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/passaporte_10_anos.xml e solicite seu documento de
viagem por correio.
Observe que não é mais obrigatório apresentar a certidão
de quitação eleitoral para requerer passaporte no
exterior.
Além da documentação exigida, lembre de enviar
envelope de retorno. O Consulado-Geral somente aceita
envelopes do correio norte-americano (US Postal
Service), do tipo EXPRESS MAIL, pré-pago (com selo)
e auto-endereçado para o envio do seu novo passaporte.
Os pedidos de passaporte deverão ser enviados para o endereço:
Consulado-Geral do Brasil em Miami - Setor de Passaportes
3150 SW 38th Avenue - andar térreo, Miami, FL, 33146
O prazo de entrega refere-se à data em que o passaporte será colocado no correio.
O Consulado não se responsabiliza por perda, extravio ou atraso de qualquer documentação
remetida por correio. Todos os riscos, bem como as despesas de correio são por conta do
interessado.
Atenção: passaportes para menores de 18 anos somente podem ser requeridos no Consulado-Geral
ou em consulados itinerantes, pois exigem a presença de ambos os pais. Confira mais informações

na
página
eletrônica
br/passaporte_10_anos.xml

do

Consulado-Geral

http://miami.itamaraty.gov.br/pt-

10. 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/ConsuladoGeral-do-Brasil-em-Miami206547676032829/
11. 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.

