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1. Mensagem de fim de ano do Cônsul-Geral do Brasil em Miami
Leia mensagem de fim de ano do Cônsul-Geral do Brasil em Miami, Embaixador Hélio Vitor Ramos
Filho, à comunidade brasileira na Flórida:
"Por ocasião dos eventos comemorativos de fim de ano, muito me apraz recordar as diversas
conquistas de nossa comunidade na Flórida em 2012 - ano em que o Consulado-Geral trabalhou
intensamente para desenvolver e apoiar iniciativas que promovessem o bem-estar dos brasileiros aqui
residentes.
Nesse sentido, o Consulado-Geral iniciou o ano com a conclusão de reforma em sua sede,
com vistas a aumentar a capacidade de atendimento aos brasileiros em Miami. Não somente o
número de balcões foi multiplicado, mas também um novo sistema de senhas eletrônicas foi
implementado para modernizar nossas instalações e torná-las mais confortáveis. Ademais, todos os
serviços foram digitalizados e, em maioria, passaram a ser entregues no dia da solicitação.
A fim de estender a qualidade de atendimento aos cidadãos que residem em outras cidades, o
Consulado-Geral promoveu 32 consulados itinerantes, em parceria com instituições cuja assistência
foi fundamental para a organização de tantos eventos. Além disso, visitei a comunidade brasileira na
região central da Flórida, onde pude estreitar relações com as lideranças locais.
A tais iniciativas, agregaram-se ainda outras, como o acordo com a rede farmacêutica
"Walgreens", que garantiu descontos para os brasileiros nas clínicas "Take Care"; o projeto da "Rede
de Brasileiros na Flórida"; os eventos promovidos em parceria com instituições comunitárias na Data
Nacional, voltados para o interesse comunitário; a condecoração, com a Ordem de Rio Branco, da
Escola Ada Merritt e o apoio a projetos de promoção da língua portuguesa na Flórida.
Igualmente relevantes foram tantos projetos em prol da comunidade, desenvolvidos
diretamente por instituições e cidadãos brasileiros expatriados, e que sempre contarão com o apoio e
o encorajamento do Governo brasileiro e de seu representante na Flórida: o Consulado-Geral.

Meus votos de que nossa comunidade, em 2013, continue a vencer, unida, os desafios com
que se depare. E reitero meu compromisso de fazer com que o Consulado-Geral receba de portas
abertas todos os brasileiros que aqui se encontrem.
Hélio Vitor Ramos Filho
Embaixador
Cônsul-Geral"
2. Abertas inscrições para o prêmio “Pontos de Memória 2013”
Estão abertas até o dia 14 de fevereiro de 2013 as inscrições para o prêmio “Pontos de
Memória 2013”, organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). A iniciativa incluirá
projetos de registro e representação da memória do Brasil no exterior e visa reconhecer e premiar
ações de práticas e processos dedicados à memória social desenvolvidos por grupos, povos e
comunidades em âmbito nacional e por brasileiros no exterior.
Na categoria que contempla as iniciativas da diáspora, o IBRAM distribuirá dez (10) prêmios
no valor de R$ 50.000,00 cada.
Para maiores informações e inscrição, acesse o Edital aqui.
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