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1. Consulado-Geral apoia evento Brazil Fashion Miami
Em sua primeira edição, o Brazil
Fashion Miami reuniu grifes de
moda brasileira no Faena Forum,
em Miami Beach, na sexta-feira,
dia 3 de novembro.
Criado por Flávia Marchesini, o
evento teve desfiles das marcas
Ana Carttori, Fabiana Milazzo,
Isolda e Rosa Chá, além de trunk
shows de demais empresas
brasileiras.
Cônsul-Geral, o fotógrafo Eduardo Rezende e Flávia Marchesini,
fundadora do Brazil Fashion Miami

Os
alunos brasileiros do
programa
Ballet
Beyond
Borders, do Miami City Ballet, e a cantora Fernanda
Perfeito, fizeram apresentações especiais. A escultora
Fernanda Frangetto, o fotógrafo Eduardo Rezende e a
artista plástica Carmen Gusmão expuseram obras.
O Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio Senna Ganen,
entregou para o fotógrafo Eduardo Rezende e para o
representante da estilista Martha Medeiros, que não pode
comparecer, o Honors Guests Award, prêmio dado para
nomes importantes da indústria da moda brasileira.
O Brazil Fashion Miami faz parte da série de eventos
“Brasil – A Journey Through Brazilian Experiences”,
promovida pelo Consulado-Geral. Para saber mais,
acesse brazilianexperiences.com

Desfile da grife Isolda no Faena Forum

Desfile de Fabiana Milazzo

A bailarina brasileira Trislane Cristine, que faz parte do projeto Ballet Beyond
Borders, do Miami City Ballet

2. Consulado-Geral participa do lançamento do The55Project
Na última quarta-feira, 1º de
novembro, o empresário e filantropo
Miguel Perrotti ofereceu uma recepção
no Icon Miami Beach para celebrar o
lançamento do The55Project, fundado
pelas brasileiras Maria do Carmo
Fulfaro e Flávia Macuco.
A ideia da iniciativa, que acontecerá
deste mês até maio de 2018, é
evidenciar a arte brasileira, integrar
novos artistas ao mercado americano e
levar ferramentas de impacto sócioeducativo para Miami, Nova York e
O Cônsul-Geral com as fundadoras e os embaixadores do The55Project
São Paulo. Ao todo, serão 10 eventos,
incluindo instalações, live painting, exposições, residências e palestras com curadores, críticos de
arte e filantropos.
A recepção teve a participação do Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio Senna Ganem, e de
organizações parceiras do projeto, como Miami City Ballet, Brazil Foundation, Focus Brazil e Eye
Contact.
Na ocasião, foi apresentado o grupo de embaixadores do The55Project, que estão apoioando a
iniciativa. O time é formado por Adriana Machado, Alessandra Gold, Graziela Gadia, Karina Vela,
Larissa Ferreira, Mariza Versiani Formaggini, Miguel Perrotti e Olga Ortiz. Para criar uma ponte
com o público adolescente, foram convidados Julia Levy e Pedro Damasceno como “jovens
embaixadores”.
Em Miami, o primeiro evento será o Art Talk com Diego Costa Peuser, Liana Rivas, Marcos
Amaro, Adriana Herrera e Willy Castellanos, no dia 29 de novembro, às 18h30, no The Lab Miami
(400 NW 26th Street – Wynwood).
Para mais informações e programação completa, visite o endereço http://the55project.com.
3. Cônsul-Geral recebe diretora de escola premiada pelo condado de Palm Beach
Na última quarta-feira, 1º de novembro, o Cônsul-Geral,
Embaixador Adalnio Senna Ganem, recebeu a diretora
Andrea Cunha, da Bluebird Preschool, localizada em
Boca Raton. A brasileira recebeu o prêmio de “Melhor
Diretora de Pré-Escola do Ano” do Early Learning
Coalition of Palm Beach County. “Foram selecionadas
seis diretoras para serem votadas para receber o prêmio.
Já fiquei contente só de ter sido nomeada. Não imaginei
que seria a mais votada. Fiquei muito honrada com o
reconhecimento”, contou.
Cônsul-Geral e a diretora Andrea Cunha

4. Sistema de agendamentos do Consulado-Geral é aprovado por 95% do público
Em vigor há quatro meses, o sistema de
atendimento por agendamento do Consulado-Geral
recebeu 95% de aprovação do público. De 1.535
comentários postados no site de agendamentos,
1.346 elogiaram o novo sistema, 123 se disseram
satisfeitos e apenas 66 fizeram críticas negativas.
Os principais elogios se referem ao atendimento rápido e eficiente. Os comentários podem ser
acessados pelo link: https://cgmiami.appointy.com/default.aspx. A comunidade brasileira na Flórida
é estimada em 300 mil habitantes, uma das maiores dos Estados Unidos, e o Consulado em Miami é
posto que mais emite documentos brasileiros no exterior. A procura por serviços consulares em
Miami é elevada e tem aumentado cada vez mais. No entanto, o Consulado-Geral vem
implementando novas soluções para aumentar a oferta de serviços.
Saiba como agendar com mais facilidade
O sistema de agendamento do Consulado Geral mostra as vagas para os próximos 30 dias. Por
exemplo, se hoje é dia 10 de novembro, a próxima data disponível será 10 de dezembro. Ao virar a
meia-noite, todos os horários para o próximo dia de agendamentos que será aberto tornam-se
disponíveis (no caso do exemplo acima, 11 de dezembro). Portanto, quanto mais cedo tentar
agendar, maiores serão as chances de conseguir um horário. Ou seja, pela manhã é mais fácil
conseguir um horário do que à noite. Não adianta procurar por horários daqui 2 ou 3 meses, pois o
sistema não mostrará datas disponíveis. Além disso, a agenda virtual é constantemente atualizada e
novos horários são disponibilizados de acordo com o fluxo de serviço e eventuais cancelamentos.
Facilidade para solicitar serviços pelo correio norte-americano
Quem não pode vir ao Consulado-Geral ou não conseguiu
agendamento para a data desejada, pode requerer os seguintes
serviços pelo correio dos EUA (US Postal Service): passaporte;
passaporte para menores de idade; 2ª via de Registros de Nascimento;
Casamento e Óbito; reconhecimento de Firmas para brasileiros e/ou
estrangeiros portadores de RNE (desde que a firma já tenha sido
registrada previamente no Consulado); cópia autenticada; atestado de
residência (inclusive para menor); e CPF. No momento, o prazo para
a entrega de passaportes é de 10 dias úteis. No entanto, para que tudo
ocorra sem problemas é extremamente importante checar quais são os
documentos a serem enviados e as taxas a serem pagas (Atenção:
pagamento somente com money order do correio norte-americano).
Para
mais
informações,
acesse
a
página
http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/servicos_pelo_correio.xml.
O
Consulado-Geral preparou também um Guia com passo-a-passo para solicitar serviços pelo correio,
que pode ser acessado pelo link https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/ptbr/file/Guia%20documentos%20pelo%20correio(1).pdf.

5. Conheça a campanha Be Brasil

Com o objetivo de fazer com que o Brasil seja visto como um país atrativo para os negócios, a
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e o Ministério das
Relações Exteriores (MRE) lançaram a campanha Be Brasil (Seja Brasil). A iniciativa pretende
reposicionar o Brasil no mercado internacional, fortalecer a relação comercial com outros países e
atrair investimentos estrangeiros.
A estratégia foi construída com base em pesquisas sobre a percepção do Brasil no exterior. O Brasil
é tido como um país amigável, mas a imagem dos negócios ainda é tímida. Baseada nos pilares de
sustentabilidade, diversidade, criatividade e inovação, a campanha traz histórias reais de empresas
brasileiras e casos de sucesso que revelam um país atraente e competitivo no mercado global. Be
Brasil também coloca em evidência a criatividade do povo brasileiro e a diversidade do nosso país.
Como
parte
da
campanha,
foram
produzidas
três
séries:
B2B
(http://advertisementfeature.cnn.com/2017/apex/#/),
pela
CNN;
Brasil:
Where
Else?
(http://www.bbc.com/storyworks/capital/brazil-where-else/home), pela BBC; e Fresh Made Brazil,
pela Vice Brasil. Para saber mais a respeito, acesse o site www.bebrasil.com.br.
6. 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:
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
Local: Miami City Ballet, Miami Beach
https://www.miamicityballet.org/
7. Fique atento: evite intermediários para relacionar-se com o Consulado
D esde 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.

8. 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. 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.
9. Agenda Cultural e Comunitária

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 email contact@adgallery.miami

Como Empreender na Flórida
Lançamento do Guia do Empreendedor e
painel com a participação de autoridades,
empresários e líderes.
Data: 14 de novembro
Horário: Das 18h às 20h30
Local: I-Drive Nascar (5228 Vanguard St,
Orlando, FL 32819
Realização: Conselho de Cidadãos da Flórida

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.

