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1. Focus Brasil 2017
De 10 a 13 de maio acontece a 13ª edição do Focus Brasil USA no Broward Center for the
Performing Arts, em Fort Lauderdale (201 SW 5th Ave, Fort Lauderdale, FL 33312). O evento é
dedicado a discussões sobre temas diversos de interesse da comunidade brasileira no exterior, como
promoção da língua portuguesa, cidadania, mídia comunitária, mulheres brasileiras no mundo,
negócios, entre outros.
A cerimônia de abertura do Focus acontecerá no dia 10 de maio às 14h, e contará com a presença do
Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio Senna Ganem.
Na agenda do evento, que tem apoio institucional do Consulado-Geral, estão programados painéis
do Conselho de Cidadãos da Flórida, Negócios, Mídia e Marketing, e Mulher Brasileira, além das
cerimônias do Press Awards.
A participação é gratuita para todos os interessados. Mais informações no endereço eletrônico
http://www.focusbrasil.org.

2. Consulado-Geral recebeu prêmio da American Organization of Teachers of Portuguese

Embaixador Adalnio Senna Ganem (centro), Cônsul-Adjunto Lucas
Chalella, Vice- Presidente da AOTP Anete Arslanian e Presidente da
AOTP Luis Gonçalves

No último dia 6 de maio, o Consulado-Geral
recebeu prêmio da American Organization of
Teachers of Portuguese (AOTP) pela promoção
do ensino de língua portuguesa na Flórida,
durante o Brazilian International Press Awards,
no Broward Center for the Performing Arts. “É
um evento muito importante. O Português é a
nossa identidade. A língua é a identidade de
um
povo.
Os
professores
tem
a
responsabilidade de criar as bases de uma
nação”, declarou o Cônsul-Geral, Embaixador
Adalnio Senna Ganem.

Completando 10 anos, a AOTP homenageou
todas as organizações na Flórida com programa de português ou que promovam o ensino da língua
portuguesa.
As professoras Ivian Boruchowski e Ana Lúcia Lico também receberam prêmio pelo livro “Como
Manter e Desenvolver o Português como Língua de Herança: Sugestões para Quem Mora Fora do
Brasil” na categoria de Publicação Acadêmica nos Estados Unidos. O lançamento do título foi
possível graças ao apoio institucional do Consulado-Geral e patrocínio dos empresários Francisco
Ruiz (integrante do Conselho de Cidadãos da Flórida) e Antonio Carbonari Netto. Em sua versão
digital,
o
título
está
disponível
em:
http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/livros_para_ensino_de_portugues.xml
VI EMEP – Encontro Mundial sobre o Ensino de Português
Nos dias 4 e 5 de agosto acontece o VI EMEP, na Florida International Univeristy. O encontro terá
palestras especializadas, mesas redondas e oficinas de trabalho sobre novas e inovadoras estratégias
de ensino e aprendizagem de português. Para mais detalhes, acesse: http://www.emepsite.com/
3. IBRAVIN realiza evento de promoção do vinho brasileiro em Miami
O Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN),
com apoio do Consulado-Geral, realizou evento
de degustação e promoção de vinhos brasileiros
na churrascaria Fogo de Chão, em Miami Beach,
no dia 8 de maio último.
O Cônsul-Geral e representantes do Setor
Econômico e de Promoção Comercial do
Consulado-Geral compareceram ao evento, que
contou com a participação de cinco vinícolas:
Casa Valduga, Casa Perini, Miolo, Mioranza e
Salton. Mais de 20 diferentes tipos de vinhos
brasileiros foram apresentados a um público
formado por importadores, distribuidores e formadores de opinião.

Ao final do evento, o Consulado-Geral e o IBRAVIN comprometeram-se a explorar novas
oportunidades para promoção do vinho brasileiro na Flórida. A iniciativa integra um conjunto de
ações do IBRAVIN para difundir o vinho nacional nos Estados Unidos, país que não somente lidera
o consumo global, mas é o segundo maior importador de vinhos do Brasil.
4. Centro Comunitário Brasileiro inaugura nova sede
No último dia 4 de maio, aconteceu a inauguração da
nova sede do Centro Comunitário Brasileiro (CCB),
com a participação de lideranças poliíticas. A
entidade é presidida pelo Urbano Santos, membro do
Conselho de Cidadãos da Flórida.
Estiveram presentes o Cônsul-Adjunto Eduardo
Galvão, o prefeito de Deerfield Beach Bill Ganz e o
prefeito de Pompano Beach Lamar Fisher.
Prefeito de Deerfield Beach, Presidente do CCB, CônsulAdjunto e Prefeito de Pompano Beach.

O Centro tem como objetivo a promoção de
atividades de interesse comunitário e prestação de
serviços de ajuda à comunidade. O CCB oferece atendimento ao público de segunda à sexta-feira de
9h às 13h. A nova sede está localizada em 571 E. Sample Rd. Pompano Beach.
Para mais informações: http://centrocomunitariobrasileiro.org/
5. Consulado-Geral publica guias para imigrantes brasileiros
O Consulado-Geral publicou em sua página eletrônica os
guias "Orientações práticas para imigrantes brasileiros nos
EUA" e "Recomendações migratórias para brasileiros
viajando aos EUA". Os guias podem ser acessados em:
http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/orientacoes_praticas_para_imigrantes_brasileiros_nos_eua
.xml
O primeiro texto é voltado para brasileiros em situação
migratória irregular nos EUA. Seu principal objetivo é
informar ao nacional de forma simples e rápida os principais
passos a serem tomados para tentar resolver sua situação
migratória ou preparar-se para eventual questionamento por
parte das autoridades migratórias. Desde o início do governo
Trump, o Posto tem recebido diversas consultas, muitas
angustiadas, de brasileiros desorientados e sem saber que
providências tomar. O texto tenta preencher essa lacuna.
A segunda publicação, por sua vez, visa a informar ao
brasileiro sobre como se portar nos postos de controle migratório, bem como desestimular a viagem
aos EUA com vistas a fixar-se de maneira irregular. Explica, ainda, que os direitos de estrangeiros
inadmitidos são bem mais restritos do que aqueles processados por imigração irregular. Por fim,
diferencia entre inadmissão e deportação.

No sítio eletrônico do Consulado-Geral já existem cartilhas de orientações sobre diversos assuntos,
inclusive orientação jurídica, detenção de brasileiros, e informações sobre imigração.
O Consulado-Geral está à disposição para prestar assistência e orientação jurídica a todos cidadãos
brasileiros, independentemente de sua situação imigratória. O contato do Setor de Assistência a
Brasileiros é (305) 285-6208, (305) 285-6251, e (305) 285-6258, e endereço eletrônico
assistencia.miami@itamaraty.gov.br.
6. Serviços eleitorais facilitados – Entenda as mudanças
A partir do último dia 1º de maio,
entrou em vigor o novo sistema para
alistamento e regularização eleitoral,
denominado“Título
Net”,
que
facilitou o atendimento ao público.
O eleitor deve dar início ao processo
pelo preenchimento do formulário na
página eletrônica do Tribunal
Superior Eleitoral. O Requerimento
de Alistamento Eleitoral eletrônico (Título Net) exige a digitalização (upload) de imagens de
documentos. No momento do preenchimento do formulário, o eleitor pode digitalizar ou tirar foto
da documentação (o que pode ser feito por meio de seu celular).
O Consulado-Geral ressalta que somente o atendimento virtual NÃO garante a regularização da
situação do eleitor perante a Justiça Eleitoral. Após preencher o formulário e digitalizar a
documentação, é obrigatório comparecer pessoalmente ao Posto para validação/finalização do
requerimento.
Para mais informações, acesse: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/eleitoral_r_titulo_net_.xml
7. Gincana entre escolas promove o ensino da língua portuguesa e a cultura brasileira
A American Organization of
Teachers of Portuguese
(AOTP) e o Focus Brasil
2017
promovem
uma
gingana entre escolas no dia
13 de maio, a partir das 13h,
no Broward Center for the
Performing Arts, em Fort
Lauderdale.
O objetivo da ação é
promover o ensino da
Língua Portuguesa e a
cultura brasileira. A gincana
está aberta a escolas e
instituições, públicas ou
privadas, que mantenham
cursos de Português ou

currículos bilíngues nos condados de Miami-Dade, Broward ou Palm Beach, no estado da Flórida.
As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, dia 5 de maio, com a professora Beatriz Cariello pelo
e-mail cariello.mdcps@gmail.com.
8. BACCF promove evento com criador do aplicativo LIVOX
A Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos
da Flórida (BACCF) promove o evento
“Disruptive Technology Series”, com o
empreendedor Carlos Pereira, criador do
aplicativo de comunicação alternativa LIVOX,
dia 12 de maio, no Four Seasons Hotel, a partir
das 12h. O evento conta com o apoio
institucional do Consulado-Geral.
O Livox surgiu da necessidade de Carlos Pereira
de se comunicar melhor com sua filha, que tem
paralisia cerebral.
Com formação em Análise de Sistemas, ele
reuniu uma equipe de colaboradores formada por
profissionais de tecnologia, fonoaudiólogos e
terapeutas ocupacionais para criação do software
que permite que pessoas com deficiência se
comuniquem e aprendam em português.
Serviço:“Disruptive Technology Series”, com o
empresário Carlos Pereira
Onde: Four Seasons Hotel (1435 Brickell Ave.,
6th Floor, Miami)
Data: 12 de maio
Horário: 12h às 14h
Informações: www.brazilchamber.org ou pelo telefone (305) 579-9030
9. Febre Amarela no Brasil
O Ministério da Saúde recomenda a aplicação da vacina de
febre amarela em pessoas que moram em regiões de risco,
ou que irão viajar para os locais de risco, caso nunca tenham
recebido a vacina ou caso tenham sido vacinados há mais de
dez anos. A vacina contra febre amarela dever ser aplicada
com dez dias de antecedência.
Para lista de locais com de risco de contaminação, acesse:
http://portalsaude.saude.gov.br/febre-amarela/area-comrecomendacao-de-vacina

10. Atendimento do Consulado-Geral: distribuição de senhas
Com o grande aumento da demanda verificado nos últimos meses, o Consulado-Geral em Miami
opera atualmente acima dos limites de suas capacidades com o risco iminente de comprometer a
qualidade da prestação de serviços ao público.
Além da adoção de medidas para reforçar o quadro de pessoal e, no intuito de manter o prazo de
entrega de documentos, melhor atender emergências e não prejudicar prestação dos demais serviços
consulares, foram adotadas, provisoriamente, as seguintes medidas:
- novo horário de distribuição de senhas: entre 9h e 12h. Após as 12h não serão distribuídas
mais senhas. Todas as senhas distribuídas serão atendidas no mesmo dia;
- há número limitado de senhas para passaporte e procurações, a serem distribuídas por
ordem de chegada;
Além disso, no caso de Autorizações de viagem de menor, há limitação de duas autorizações
de viagem por criança para cada senha distribuída.
O Consulado-Geral recorda que pedidos de passaportes de crianças e adultos podem ser solicitados
por correio. Verifique a documentação exigida na página: http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/passaporte.xml
O Consulado-Geral avaliará de forma contínua o efeito prático das novas medidas, de forma a
assegurar o melhor atendimento à comunidade brasileira.
Programe-se para evitar os dias de maior demanda no Consulado-Geral:
O Consulado-Geral tem verificado aumento significativo da demanda por serviços consulares desde
o início deste ano. Os dias de maior procura são segundas e sextas-feiras. Caso possível, tente
programar-se para comparecer ao Consulado-Geral em dias de menor movimento, de modo a
assegurar atendimento mais ágil.
Antes de comparecer ao Consulado, é recomendável conferir todos documentos necessários para os
serviços consulares no sítio eletrônico http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/. Comparecer com a
documentação correta contribui para tornar o atendimento mais eficiente.
O Consulado-Geral recorda que diversos serviços consulares podem ser solicitados por correio,
inclusive pedidos de passaportes de crianças e adultos. Verifique a documentação exigida na
página: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/passaporte.xml.
11. Você gostaria que seu filho aprendesse Português na escola?
O Consulado-Geral do Brasil está fazendo
uma pesquisa para poder entender melhor
as necessidades das crianças brasileiras ou
filhas de pais brasileiros que vivem no sul
da Flórida. Você gostaria que seu filho
tivesse aulas de português na escola onde
estuda? Se sim, ajude o Consulado-Geral a
mapear onde se encontram as crianças que

precisam de escola respondendo a enquete eletrônica no seguinte endereço eletrônico:
http://formularios.itamaraty.gov.br/miami/forms/enquete-eletronica.
É importante lembrar que toda criança tem direito à educação, independentemente de seu status
imigratório.
12. Prova do ENCCEJA agendada para dia 10 de setembro
O prova do Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) está
agendada para o dia 10 de setembro, na MUST University
(1 Oakwood Blvd #120, Hollywood, FL 33020). Esta é a
primeira vez que o teste acontece em Miami.
As inscrições ainda não foram abertas. Não deixe de
conferir a página eletrônica e no Facebook do ConsuladoGeral para notícias atualizadas a respeito da prova. Para
mais
detalhes,
acesse
http://encceja.inep.gov.br/web/guest/encceja
O QUE É O ENCCEJA?
O exame é destinado a jovens e adultos que moram no exterior e não tiveram a oportunidade de
concluir seus estudos no Brasil. As provas são elaboradas e aplicadas em Língua Portuguesa,
devendo os participantes demonstrar domínio da norma culta em áreas do conhecimento como
matemática, história, geografia, ciência e artes. A avaliação é voluntária e gratuita.
PARA QUE SERVE?
A prova fornece o diploma de Ensino Fundamental ou Ensino Médio, desde que seja alcançada a
média mínima exigida, que é 100 (de uma escala que vai de 60 a 180).
A prova de Redação será aplicada juntamente com a prova de Língua Portuguesa, Língua
Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física. Para obter proficiência na prova de Redação, o
participante deve obter nota igual ou superior a 5,0 (cinco) pontos, em uma escala que vai de 0
(zero) a 10,0 (dez) pontos.
PARA QUEM É INDICADO?
Podem se inscrever para o ENCCEJA os brasileiros residentes no Exterior que não tenham
concluído o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio.
Para o nível do Ensino Fundamental, é preciso ter no mínimo 15 (quinze) anos completos na data de
realização das provas;
Para o nível do Ensino Médio, é preciso ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data de
realização das provas;
O QUE É PRECISO PARA A INSCRIÇÃO?

A inscrição será gratuita e realizada exclusivamente via internet, em endereço eletônico que será
oportunamente divulgado. Para efetuar a inscrição, os brasileiros residentes no Exterior deverão
informar obrigatoriamente o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), ou do Protocolo de
Inscrição no CPF, e o número do Passaporte.
COMO ESTUDAR PARA A PROVA?
Os
livros
para
estudo
podem
ser
encontrados
no
endereço
http://portal.inep.gov.br/web/guest/materiais-para-estudo. O download é gratuito.

eletrônico:

A UNIGRAN está oferecendo curso preparatório gratuito para o ENCCEJA. É um curso à
distância, disponibilizado através de vídeo-aulas online.
A inscrição pode ser feita pelo site: http://www.unigranet.com.br/encceja.
A Must University também está disponibilizando material de estudo gratuito para o exame. A
inscrição para ter acesso ao conteúdo pode ser feita pelo site da instituição:
http://mustedu.com/encceja/
13. Agenda Cultural
 O Instituto de Música Brasileira da
Universidade da Flórida promove uma semana de
aulas e seminários de 22 a 27 de maio, no Broward
College, em Davie. É uma oportunidade única de
estudo com músicos excepcionais, como Sinhô
Francisco, Cesinha, Ulisses Rocha, Welson Tremura,
Larry Crook, Vadim Arsky, Alex Berti, Jason
Hainsworth, Todd Wright, Mike Orta, Scott Wilson,
Beatriz Malnic e o grupo Brazilian Voices. O custo
para participação será de $200. (Bolsas disponíveis). O
programa será finalizado com dois concertos: no dia
26, no Bailey Hall (Davie), e no dia 27 de maio (local
em Miami a ser confirmado). O show, intitulado Terra
Brazil Meets Jazz terá artistas convidados e também
alunos participantes dos seminários. Para mais
informações, acesse: arts.ufl.edu/bmi

14. Opções de estacionamento para o Consulado-Geral
O Consulado-Geral recorda que a administração do edifício Miami Green, prédio de sua sede,
oferece serviço de valet. O valor para até quatro horas de estacionamento é de US$ 8. O ConsuladoGeral não se responsabiliza pelo serviço.

Além disso é possível parar em ruas próximas do Consulado-Geral pagando as devidas taxas nos
parquímetros espalhadas pelas calçadas ou pelo aplicativo “Pay by Phone”. Mais informações:
https://www.paybyphone.com/ . Atenção: Ao parar seu carro na rua não deixe objetos de valor,
como carteiras, celulares e documentos importantes, dentro do veículo.
Uma terceira opção é o estacionamento do shopping Village of Merrick Park, a um quarteirão do
Consulado-Geral. O valor cobrado é de US$ 3 pelas primeiras duas horas. Cada hora adicional custa
US$
1.
O
custo
máximo
por
dia
é
US$
10.
Mais
informações:
https://www.shopsatmerrickpark.com/en/parking.html
O Consulado-Geral é ainda servido pela estação de metrô "Douglas Road", para quem preferir
deslocar-se por meio de transporte público.
15. Evite pagar mais pelos serviços do Consulado-Geral
O Consulado-Geral em Miami tem recebido frequentes reclamações de
brasileiros que pagaram mais caro pelos serviços consulares ao contratar a
ajuda de despachantes ou dos chamados “facilitadores”.
O Consulado-Geral alerta que serviços de despachante ou facilitadores que
prometem, mediante pagamento, processos rápidos de concessão de
passaportes, autorização de viagens de menores, procurações, entre outros, não são corretos. Tais
empresas servirão, apenas, como meras intermediárias entre o cidadão e as autoridades consulares e
não possuem capacidade para agilizar serviços. Por política do Ministério das Relações Exteriores
do Brasil, o Consulado-Geral não autoriza, recomenda ou indica o uso de serviços dessa natureza.
O Consulado está aberto a todos brasileiros, sem necessidade de intermediários. A maneira mais
rápida de resolver pendências documentais ou de registro no Brasil é procurar diretamente o
Consulado-Geral pelo e-mail consular.miami@itamaraty.gov.br ou pelo telefone (305) 285-6200.
Atenção: O Consulado-Geral somente aceita pagamentos em "money orders" dos correios
americanos (USPS), que devem ser adquiridas nas agências postais. Não são aceitos pagamentos em
espécie (dinheiro ou cheque) ou cartão de crédito. Verifique antecipadamente no endereço
eletrônico www.miami.itamaraty.gov.br a documentação necessária para cada documento a ser
solicitado.
Confira
os
valores
cobrados
pelo
Consulado-Geral
no
endereço
eletrônico:
http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/tabela_de_precos_(emolumentos)_e_forma_de_pagamento.xml
16. Guia sobre solicitação de serviços via correio dos EUA
Com o objetivo de facilitar o atendimento aos brasileiros residentes na Flórida, em especial aqueles
que se encontram distantes da sede do Consulado-Geral, foi preparado guia com passo a passo sobre
como solicitar serviços pelo correio dos EUA (USPS).
Para acessar o Guia, clique em https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/ptbr/file/Guia%20documentos%20pelo%20correio_2%20de%20mar%C3%A7o.pdf
A medida beneficia principalmente quem necessita solicitar passaportes (exceto passaporte para
menor de idade). O prazo de entrega para os passaportes solicitados por correio é de 20 dias (o
mesmo para documentos requeridos pessoalmente no Consulado-Geral em Miami).

17. Consulado-Geral nas redes sociais
O Consulado-Geral do Brasil em Miami mantém uma página oficial no Facebook e um canal no
Youtube. Passe a acompanhar em primeira mão os informativos, avisos e eventos da instituição.
Para acessar, é preciso ser cadastrado no Facebook e no Youtube.
O link é https://www.facebook.com/Consulado-Geral-do-Brasil-em-Miami-206547676032829/ e
https://www.youtube.com/channel/UCXiYNvTGi3ZJsyPEIw3wF1Q

18. 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.

