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1. Consulado-Geral realiza plenária para reavaliação do CRBE
O Consulado-Geral realizou, em 12 de fevereiro último, em sua sede na cidade de Miami,
plenária pública sobre avaliação e reformulação do Conselho de Representantes do Brasil
no Exterior (CRBE).
Estiveram presentes ao encontro 25 brasileiros residentes no estado, entre líderes
comunitários, culturais, educacionais, religiosos e empresariais. Durante o encontro, os
membros da comunidade discutiram e avaliaram o funcionamento do CRBE, ademais de
apresentarem propostas para reformas da iniciativa.
O resultado da plenária sobre o Conselho será agregado às contribuições de eventos
semelhantes realizados em outros Postos do Itamaraty no exterior, que servirão de subsídio
para a reavaliação pelo Governo brasileiro.
2. Consulado-Geral realiza encontro de confraternização com
representantes da mídia brasileira local
O Consulado-Geral realizou, no último dia 8 de fevereiro, evento de
confraternização com representantes da imprensa brasileira na Flórida.
O encontro ocorreu na sede do Consulado-Geral e contou com a
participação de profissionais dos principais veículos de comunicação
comunitária, provenientes de diversas cidades do estado, ademais da
presença do Diretor Comunitário da Rede de Brasileiros na Flórida.
Estiveram presentes 31 representantes dos seguintes meios de
comunicação: jornal "AcheiUSA"; revista "Acontece"; "Boca Raton
Tribune"; portal eletrônico "Brasil Mais"; jornal "Brasileiras e
Brasileiros"; revista "Brazil-USA"; jornal "Brazilian Paper"; programa
"Café Brasil" (rádio WBNA); portal eletrônico "Digaai.com"; TV
Globo Internacional; revista "Linha Aberta"; portal eletrônico
"Manchete USA"; jornal "Nossa Gente"; "Nossa Rádio"; e revista
"Sobre Rodas".
Durante a reunião, os chefes do Setor Cultural, do Setor Comercial e
do Setor de Comunidades e Assistência a Brasileiros do Consulado-

Geral procederam a apresentação sobre as atividades desenvolvidas no
exercício de 2012, com destaque para as seguintes iniciativas:
a) atividades culturais desenvolvidas em parceria com instituições
comunitárias;
b) atividades de promoção comercial e atuação do SECOM no
período;
c) reforma da sala de atendimento a brasileiros;
d) digitalização de todos os serviços consulares;
e) implementação de sistema de senhas na sala de brasileiros, a fim
de dinamizar o atendimento;
f) promoção de 36 consulados itinerantes, em cidades com população
brasileira significativa;
g) adoção de sistema de banda larga 4G nas missões itinerantes - o
que permitiu a emissão "in loco" da maioria de documentos
consulares;
h) assistência à população carcerária brasileira na Flórida e outros
serviços prestados;
i) cerimônia de condecoração, com a Ordem de Rio Branco, da escola
Adda Merrit;
j) eventos comemorativos da Data Nacional e entregas das chaves das
cidades de Boca Raton e Pompano Beach ao Consulado-Geral, pelas
respectivas prefeituras;
k) acordo assinado com a rede farmacêutica "Walgreens", que
garantiu descontos a brasileiros nas clínicas "Take Care";
l) lançamento da "Rede de Brasileiros na Flórida", em parceria com
instituições comunitárias, a fim de permitir a organização de palestras
de interesse público e o envio de boletins eletrônicos mensais com
notícias do Consulado-Geral e de organizações parceiras.
Ademais da retrospeciva, os funcionários diplomáticos brevemente
expuseram o plano de trabalho do Consulado-Geral para 2013. Por
oportuno, a reunião com a imprensa, naquela data, e a plenária de
avaliação do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior,
realizada no último dia 12 de fevereiro, foram então anunciadas como
encontros inaugurais do calendário de eventos do Consulado-Geral.
Os convidados ainda fizeram perguntas diversas a respeito das
atividades desenvolvidas, ademais de propostas e comentários
valiosos, que servirão de insumo para o aprimoramento da prestação
de serviços consulares e para a atuação do Consulado-Geral.

3. Exame Celpe-Bras - aplicação na Flórida
O Celpe-Bras é um Exame que possibilita a Certificação de Proficiência em Língua
Portuguesa para Estrangeiros.
Desenvolvido e outorgado pelo Ministério da Educação (MEC), aplicado no Brasil e
em outros países com o apoio do Ministério das Relações Exteriores (MRE), é o único
certificado de proficiência em português como língua estrangeira reconhecido oficialmente
pelo Governo brasileiro.
Internacionalmente, o certificado é aceito em empresas e instituições de ensino
como comprovação de competência na língua portuguesa.
No Brasil, o documento constitui exigência das universidades para ingresso em
cursos de graduação e em programas de pós-graduação, bem como para validação de
diplomas de profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no país.
Para mais informações sobre o Celpe-Bras, acesse a página do Inep.
Veja a seguir informações sobre a aplicação do exame pelas universidades
credenciadas na Flórida.
Florida International University (FIU)/Miami
Data do exame: 23 de abril de 2013 – das 9 às 16h – Sala SIPA 240
Inscrição: o primeiro passo para todos os interessados é registrar-se na página do CelpeBras, na internet, de 8 de fevereiro a 8 de março de 2013. Esta inscrição é gratuita.
Em seguida os candidatos devem fazer sua inscrição junto à FIU, com a Professora Augusta
Vono (vonoa@fiu.edu). Taxa de inscrição US$ 100.00, paga com cheque nominal a FIU
Celpe-Bras Exam.
O cheque deve ser enviado para a Florida International University - 11200 S.W. 8th Street,
South Campus, DM 485A - Miami –FL 33199, até 1o de março de 2013(data de
recebimento pela FIU).
A documentação deverá ser recebida pela FIU até 8 de março de 2013.
University of Florida - Gainesville
Data e hora do exame: 23 de abril de 2013 – das 10:30 às 18:00h – Turlington Language
Lab, UF Campus
Inscrição: o primeiro passo para todos os interessados é registrar-se na página do CelpeBras, na internet, de 8 de fevereiro a 8 de março de 2013. Esta inscrição é gratuita.
Em seguida os candidatos devem confirmar sua inscrição com a Dra. Risner
(mrisner@latam.ufl.edu). Uma vez confirmada, o candidato receberá um link para efetuar
o pagamento da taxa de inscrição de US$ 100.00.

A confirmação de inscrição, a taxa de inscrição, e a documentação deverão ser recebidas
pela UF até 8 de março de 2013.
Para mais informações: www.latam.ufl.edu/celpe/index.stm.

