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1. Turma da Mônica faz apresentação na Downtown Doral Charter Elementary School

A coordenadora do programa de Português Ana Paula Laks, a diretora Jeannette AcevedoIsenberg, os alunos que participaram do “VI Concurso de Desenho Brasileirinhos no
Mundo” e o Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio Senna Ganem

Em comemoração ao Dia
das Crianças, a Turma da
Mônica
fez
um
apresentação
especial
para os alunos do
programa
bilíngue
português/inglês
da
Downtown
Doral
Charter
Elementary
School (DDCES), na
última sexta-feira, dia
20.

A
apresentação
aconteceu em razão de uma parceria entre a produtora BIS Entertainment, da empresária Priscila
Triska (integrante do Conselho de Cidadãos da Flórida), e da Portuguese International Parents
Association (PIPA), presidida por Simone Campos na DDCES, com apoio da professora Ana Paula
Laks, coordenadora do programa de português da escola, e da diretora Jeannette Acevedo-Isenberg.
Na ocasião, os alunos que participaram do “VI Concurso de Desenhos Brasileirinhos no Mundo”,
organizado pelo Ministério das Relações Exteriores, receberam das mãos do Cônsul-Geral,
Embaixador Adalnio Senna Ganem, ilustrações da Turma da Mônica com autógrafos nominais de
Maurício de Sousa, criador dos personagens. “O Consulado-Geral seguirá trabalhando para
promover mais ações como essa para as crianças brasileiras”, afirmou o Cônsul-Geral.
Depois de apresentações em Miami e em Boston, a Turma da Mônica faz o último show da turnê
pelos Estados Unidos no Bob Carr Theater, em Orlando, no sábado, dia 28 de outubro.

Simone Campos, presidente da PIPA na DDCES, o Cônsul-Geral,
Priscila Triska, da BIS Entertainment, e a diretora Jeannette
Acevedo-Isenberg
As crianças do programa bilíngue português/inglês
durante a apresentação da Turma da Mônica

2. Consulado-Geral participa da “Florida International Trade & Culture Expo”
O Setor Econômico e de
Promoção Comercial do
Consulado-Geral participou
da 3ª edição da “Florida
International
Trade
and
Culture Expo” – FITCE
2017, realizada no Greater
Fort
Lauderdale/Broward
County Convention Center,
na cidade de Fort Lauderdale,
nos dias 17 e 18 de outubro.
A feira, organizada pelo
Condado
de
Broward,
possibilitou a realização de
palestras sobre comércio
internacional,
debates,
rodadas de negócios e
exposição
de
estandes
reunindo participantes locais
O Cônsul-Adjunto Rodrigo da Costa Fonseca, chefe do Setor Econômico e de
Promoção Comercial do Consulado-Geral, e sua equipe
e estrangeiros de mais de 50
diferentes países, incluindo
representantes governamentais e consulares, especialistas em comércio internacional, câmaras de
comércio binacionais, empresas do setor
privado e delegações internacionais.
O evento teve a apresentação de
diferentes líderes governamentais, entre
os quais, a prefeita do Condado de
Broward,
Barbara
Sharief,
o
“commissioner” do Condado de Broward,
Dale V. C. Holness, e o governador do
estado da Flórida, Rick Scott, que, durante
seu discurso, reiterou a importância do
Brasil e sua parceria comercial com o
estado da Flórida.
O SECOM realizou palestra e organizou
estande do Consulado-Geral, expondo a
marca Brasil, suas oportunidades de
investimento, principais feiras e destinos turísticos. Além disso, o Setor também fez parte da
atividade de B2B matchmaking entre países, fornecendo informações e esclarecimentos aos
interessados em realizar negócios com o Brasil. O coquetel de encerramento contou com a
apresentação do grupo Brazilian Voices.
Fernanda Klüsener de Figueiredo, da equipe do SECOM, faz palestra
durante a FITCE 2017, em Fort Lauderdale

3. Consulado-Geral participa de painel de educação bilíngue em Feira Escolar

Cônsul-Adjunto Luiz Koury, chefe do Setor de Cooperação Educacional, Melba Brito, Diretora-Administrativa do
“Bilingual Education and World Languages” do Miami-Dade Public Schools, e a professora Ivian Destro Boruchowski
na 5th Annual Miami Schools Fair & Conference by BKB Moms

No último sábado, dia 21, a instituição BKB Moms realizou a 5th Annual Miami Schools Fair &
Conference, no Bayside Pavilion do Mercy Hospital. O Chefe do Setor de Cooperação Educacional
do Consulado-Geral, e Melba Brito, Diretora-Administrativa do “Bilingual Education and World
Languages” do Miami-Dade Public Schools, participaram do painel “Bilingual/Multilingual and
Multicultural Education”.
A apresentação teve como mediadora a professora Ivian Destro Boruchowski, autora do livro
“Como Manter e Desenvolver o Português como Língua de Herança: Sugestões para Quem Mora
Fora do Brasil”, publicado com o apoio do Consulado-Geral e da Must University. Na ocasião, os
presentes receberam uma cópia da publicação, que está disponível para download no link
https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/ptbr/file/livro%20Como%20Manter%20e%20Desenvolver%20o%20Portugu%C3%AAs.pdf
4. Confira a programação da edição 2017 do Focus Brasil Orlando
A edição 2017 do Focus Brasil Orlando acontece de 25 a 28 de
outubro, no I-Drive Nascar (5228 Vanguard St), com eventos nas
áreas de artes , negócios, empoderamento feminino,
empreendedorismo, educação e mídia comunitária, além de
premiações para lideranças em negócios e destaques da
comunidade brasileira.
A abertura acontece na quarta-feira, dia 25 de outubro, com a
exposição Brazilian Eyes, promovida por Jade Matarazzo, e
participação do Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio Senna Ganem.

Na quinta-feira, 26, acontece o painel de negócios, coordenado pela Central Florida Brazilian
American Chamber of Commerce (CFBACC). Na sexta-feira, dia 27, está programado o painel
Mulher Brasileira, coordenado pela Associação de Mulheres Empreendedoras (AME). À noite,
acontece apresentação de MPB e premiação do Focus
Brasil Award aos destaques das Artes, Cultura e
Comunidade. O evento é gratuito, mas exige
apresentação de convite para a entrada (solicitado
pelo e-mail info@focusbrasil.org).
No sábado de manhã, dia 28, será realizado o painel
de Educação em parceria com o Conselho de
Cidadãos da Flórida e coordenado por Sandra Freier e
Anete Arslanian. À tarde, será a vez do painel de
Mídia Comunitária, coordenado pela ABI Inter –
Associação Brasileira de Imprensa Internacional. No
final da tarde, acontece o painel de Literatura. À
noite, no Crowne Plaza Orlando Universal (7800
Universal Blvd) acontece a premiação Business Press
Award (somente para convidados).
A programação se encerra no domingo, dia 29, com o
Grande Prêmio de Go Karts I-Drive NASCAR /ABI
Inter, reunindo representantes das mídias brasileiras e
dos patrocinadores do evento, e a tradicional Feijoada
de Confraternização ABI Inter-Focus Brasil, com
ingressos sendo vendidos no Camila’s Lounge (5458
International Dr, Orlando, FL 32819).
Para conferir a programação completa, acesse:
http://www.focusbrasil.org/orlando-2017/
5. Mudança de datas dos eventos da série Brazil – A Journey Through Brazilian Experiences
Em decorrência da passagem do furacão Irma pela Flórida, o Consulado-Geral anuncia as novas
datas dos eventos da série “Brasil – A Journey Through Brazilian Experiences”, que acontecerão até
o mês de dezembro.
Envolvendo as mais diversas áreas, como arte, arquitetura, cinema, dança, educação, moda, história,
literatura, música e esportes, os eventos pretendem mostrar a relevância da influência brasileira no
estado. A intenção é integrar diversas ações para promover a cultura brasileira, a economia e a
língua portuguesa, apresentando para os moradores da Flórida e para toda a comunidade
internacional residente no estado um pouco do Brasil.
Para mais informações, acesse: http://brazilianexperiences.com/
AGENDA:
Focus Brasil Orlando
Data: 25 a 29 de outubro
Local: I-Drive Nascar, Orlando
http://www.focusbrasil.org/orlando-2017/
Campeonato de Futebol de Salão

Data: 29 de outubro, às 14h
Local: Ronaldo Academy, Orlando
http://r9aorlando.com/
Brazil Fashion Miami
Data: 3 de novembro, 17h às 23h
Local: Faena Forum, Miami Beach
http://www.facebook.com/brazilfashionmiami
Jantar de gala da Independência
Data: 18 de novembro, às 20h
Local: Hotel Four Seasons, em Miami
http://www.brazilchamber.org/
Geração Brasil – 50 anos de Arte
Data: 28 de novembro
Local: Duo Art Gallery, Miami
http://www.duoartgallery.com/
Brazilian Voices Day: “Concert Cabaret”
Data: 1o de dezembro, às 19h30
Local: Broward Center for the Performing Arts, Fort Lauderdale
http://www.brazilianvoices.org/
Ballet Beyond Borders: Dia da Dança
Data: TBA, às 19h
Local: Miami City Ballet, Miami Beach
https://www.miamicityballet.org/
6. Fique atento: evite intermediários para relacionar-se com o Consulado
Desde a implantação do sistema de

agendamentos, o Consulado-Geral tem
conseguido reduzir o prazo de entrega
de
documentos.
Passaportes
apresentados pessoalmente têm sido entregues no mesmo dia e pedidos apresentados pelo correio,
entre 5 e 10 dias.
Contribua para o bom funcionamento do Consulado-Geral: faça você mesmo o seu agendamento e
traga a documentação completa de casa.
Fique atento:
1- “money orders” do USPS somente devem ser adquiridas em agências dos correios; e
2- não existe a possibilidade de “comprar vaga no agendamento”. Além do risco de incorrer em
penalidades legais, eventual compra ou venda de horário impedirá o atendimento dos envolvidos.
É simples: verifique a documentação exigida no site, faça seu agendamento ou encaminhe seu
pedido pelo correio!

O Consulado-Geral está sempre buscando aperfeiçoar a prestação dos serviços consulares, o que
inclui monitoramento contínuo dos agendamentos para evitar qualquer uso mal intencionado que
possa prejudicar a comunidade brasileira.
7. Agenda Cultural e Comunitária
Prevenção do Câncer de Mama
O Centro Comunitário Brasileiro
(CCB) e a Med Station, em parceria
com o Conselho de Cidadãos da
Flórida, realizam ação durante o mês de
outubro para oferecer exames médicos
por valores mais acessíveis.
Local: 3402 N Andrews Ave. Ext.,
Pompano Beach
Preço: Mamografia por US$ 45 e
Papanicolau por US$ 50.
Telefone: (954) 386-1302
Turma da Mônica – O Show
Evento parte da série “Brasil – A Journey
Through Brazilian Experiences”
Data: 28 de outubro em Orlando (Bob Carr
Theater - 401 W Livingston St)
Horário: 16h
Ingressos: A partir de US$ 25.
Informações: http://bisentertainment.com
Realização: Bis Entertainment

Crossing Borders - Exibição de pinturas da artista
brasileira Rosangela Loschi
Data: 17 a 29 de Novembro
Local: Art & Design Gallery (8650 Biscayne Blvd #2,
Miami, FL 33138)
Mais informações: Pelo telefone (305)762-5896 ou pelo
e-mail contact@adgallery.miami

8. 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.p
df
A medida beneficia principalmente quem necessita solicitar passaportes 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).
9. 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. A segunda publicação, por sua vez, visa a informar
ao brasileiro sobre como se portar nos postos de controle migratório, bem
como desestimular a imigração irregular para os EUA.
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.
10. 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

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.

