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1. Conselho de Cidadãos da Flórida: Palestra sobre a nova política imigratória norteamericana
O Conselho de Cidadãos da Flórida promoverá, com apoio do
Consulado-Geral, encontro com a comunidade para discutir
as medidas executivas imigratórias anunciadas pelo
Presidente Barack Obama, que serão implementadas em
2015.
O evento, de entrada gratuita, ocorrerá no próximo dia 24 de janeiro, sábado, de 10am a 12pm, na
Primeira Igreja Batista do Sul da Flórida (1103 NE 33rd St. Pompano Beach, Fl 33064 - Tel: 954783-0119).
O Cônsul-Geral estará presente na reunião, que contará também com palestra do advogado
estadunidense Dr. Joel Stewart, assessor jurídico do Consulado-Geral. Na ocasião, o público terá
ainda a oportunidade de apresentar perguntas ao palestrante.
Reunião do Conselho de Cidadãos da Flórida sobre as medidas executivas imigratórias do
Presidente Barack Obama
Onde: Primeira Igreja Batista do Sul da Flórida
1103 NE 33rd St. Pompano Beach, Fl 33064 - Tel: 954-783-0119
Quando: Sábado, 24 de janeiro
Horário: 10am a 12pm

2. Carta do Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores aos Membros do
Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior (CRBE)
Senhoras e Senhores Membros do CRBE,
Tendo aceito honroso convite para ocupar o cargo de Secretário-Geral das Relações Exteriores,
equivalente a Vice-Ministro no Itamaraty, é com tristeza que informo estar deixando hoje, 19 de
janeiro de 2015, as funções de Subsecretário-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior
(SGEB), cargo que ocupei por dois anos e meio e que me rendeu imensa satisfação profissional
pela importância dos temas que trata. Minhas novas atribuições em Brasília englobarão a
coordenação diária do trabalho de todas as áreas do Itamaraty, entre as quais a de temas
consulares e referentes às comunidades brasileiras no exterior, que continuarão a contar com a
mesma atenção engajada, minuciosa e entusiasmada que me animou ao longo deste período.
Meu sucessor na SGEB, Embaixador Carlos Alberto Simas Magalhões, é um diplomata
extremamente preparado, com vasta experiência na área consular e em diversas outras, tendo
sido sua última função no exterior a de Cônsul-Geral em Montevidéu. Manterei permanente
contato com o Embaixador Simas e seus colaboradores, apoiando em tudo o que me for possível
o tratamento adequado dos temas consulares, sempre com vistas a prestar um serviço de melhor
qualidade e a procurar atender às reivindicações e sugestões das lideranças das comunidades
brasileiras no exterior.
Entre esses temas, figuram a realização da próxima conferência Brasileiros no Mundo, a
Conferência sobre questões de gênero, a consolidação do CRBE, a incorporação de novos
Conselhos locais, o progressivo aperfeiçoamento do processo de associativismo e a ampliação
dos serviços consulares de segunda geração, além, naturalmente, do aperfeiçoamento dos
serviços consulares tradicionais e o desenvolvimento de novas ferramentas. Nessa área
estritamente consular, seguirei de perto as tratativas com vistas à implementação do Decreto
8.374/2014, que amplia para 10 anos o prazo de validade dos passaportes brasileiros, a adesão
do Brasil à Convenção da Apostila da Haia (que elimina a necessidade de legalização de
documentos entre os países signatários) e a negociação de novos acordos bilaterais de
previdência social e isenção de vistos, entre outros.
Despeço-me de todos manifestando a imensa satisfação que tive em trabalhar na área consular e
em manter interlocução de alta qualidade e grande utilidade com lideranças brasileiras no
exterior, especialmente os integrantes do CRBE. Nos meus dois anos e meio à frente desta
Subsecretaria, testemunhei o trabalho generoso e desprendido com que Vossas Senhorias vêm
buscando auxiliar compatriotas no exterior e fortalecer os laços de solidariedade e apoio
recíproco entre os membros das comunidades brasileiras.
Despeço-me, já com saudades da nossa boa relação, que sempre cultivarei, e desejo-lhes muito
sucesso. E sigo contando com a ajuda de todos.
Atenciosamente,
Sérgio França Danese
Embaixador
Secretário-Geral das Relações Exteriores

3.

Cônsul-Geral recebe o jogador de futebol Kaká

O Cônsul-Geral recebeu, no último dia 16 de janeiro, visita do jogador Kaká. O meio-campista, que
fora contratado pelo time Orlando City, é um dos mais reconhecidos futebolistas nos Estados
Unidos. O atleta conversou com o Cônsul-Geral sobre sua preparação para a temporada e sobre seus
planos para os próximos anos.
A vinda de Kaká celebra o crescente intercâmbio esportivo entre o Brasil e a Flórida.
Particularmente na área do futebol, dois dos principais times do estado tornaram-se propriedade de
brasileiros, a saber: na "Major Soccer League", o Orlando City; na "North American Soccer
League", o Fort Lauderdale Strikers.
4.

Cônsul-Geral recebe visita do Centro Comunitário Brasileiro
O Cônsul-Geral recebeu, no último dia 20 de
janeiro, visita da Diretoria do Centro
Comunitário Brasileiro (CCB). Participaram
do encontro o Presidente da organização,
Urbano Santos, a Diretora Executiva, Mariana
Teixeira, e a Secretária Executiva, Gabriela
Mendonça.
O CCB constitui organização sem fins
lucrativos
e
dedica-se
a
atividades
multidisciplinares de assistência à comunidade
brasileira na Flórida. Durante o reunião, os
visitantes conversaram sobre seus projetos
para o ano de 2015 e sobre possibilidades de
parceria com o Consulado-Geral em áreas
como assistência social, orientação jurídica,
lazer e saúde.

5. Aula de dança afro-brasileira - Augusto Soledade Brazzdance
*informações sob responsabilidade dos organizadores

Para mais informações, clique aqui.

6. Exposição Vik Muniz : “Poetics of Perception”
Para mais informações, clique aqui.

7. Show da banda Batuke Samba Funk*
*informações sob responsabilidade dos organizadores
Venha celebrar o carnaval do Rio em Pinecrest Gardens, com a banda Batuke Samba Funk. O grupo
mistura ritmo brasileiro com o funk norte-americano dos anos 70, criando uma atmosfera dançante.
O show é parte do “South Motors Jazz Series” e acontecerá no Banyan Bowl de Pinecrest, 11000
SW 57th Ave. (Red Road), dia 28 de fevereiro, a partir das 20:00.
Para mais informações, clique aqui.

8. "Poland Fascinated with Brazil"*
*informações sob responsabilidade dos organizadores
Confira abaixo informações sobre o baile de gala "Poland Fascinated with Brazil", promovido pelo
"American Poland Institute:"

9. 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 a 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.
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