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1. Cônsul-Geral do Brasil em Miami recebe professores brasileiros de inglês
O Cônsul-Geral do Brasil em Miami, Embaixador Hélio Ramos, recebeu, no último dia 16
de janeiro, grupo de 59 professores brasileiros de inglês que se encontram atualmente na
cidade para curso de aperfeiçoamento. Os convidados foram recebidos com breve palestra
sobre o funcionamento do Consulado-Geral e procedimentos de segurança para turistas em
Miami.
Os professores, oriundos de diversas regiões brasileiras, são docentes de nível fundamental
e médio de escolas públicas municipais e estaduais, e foram selecionados pelo Ministério
da Educação, por meio da Capes, para participação em intercâmbio com duração de seis
semanas na Flórida.
Nesse período, os professores participarão de curso intensivo, no "Miami-Dade College MDC", sobre métodos e técnicas de ensino de inglês como segunda língua. O curso terá
carga horária de aproximadamente seis horas diárias e incluirá, aos finais de semana,
passeios por Miami, Orlando e Parque Nacional dos Everglades. O programa de
intercâmbio é fruto de parceria entre o Ministério da Educação, a Embaixada norteamericana em Brasília e a Fundação Fullbright, por meio do "International Institute of
Education - IIE".
2. Alerta sobre furtos
O Consulado-Geral do Brasil em Miami registra, com frequência, relatos de
viajantes brasileiros que tiveram pertences e documentos furtados.

No ano de 2011, foram registrados no Consulado-Geral 126 casos de furto a brasileiros. Em
2012, foram 117 casos.
A despeito das ocorrências, a Flórida recebeu 1.466.000 nacionais brasileiros em 2011,
segundo dados da "Visit Florida" - organização de natureza público-privada vinculada ao
governo estadual. Só o Condado de Miami-Dade teria recebido 634.155 turistas brasileiros
- o maior fluxo de turistas no Condado, conforme o "Greater Miami Convention and
Visitors Bureau" .
Em 2012, embora os números oficiais ainda não tenham sido confirmados, estima-se que
em torno 1,5 milhões de brasileiros tenham viajado ao estado.
Logo, em que pese a solidariedade e as tempestivas providências que o Consulado-Geral
procura prestar em favor dos brasileiros envolvidos nessas ocorrências, os números de
furtos registrados pela Repartição indicam que a incidência é pequena, em face do volume
absoluto de visitantes brasileiros na Flórida.
Urge ainda ressaltar que as autoridades policiais locais e as instituições dedicadas ao
turismo têm ostensivamente envidado esforços para atender os brasileiros vítimas de furtos
de maneira adequada.
Embora a incidência seja pequena e não haja motivo para pânico, é sempre importante ter
em mente que as principais vítimas de furtos são aqueles brasileiros desavisados e
desatentos, que não se preocupam com a questão.
Nesse contexto, o Consulado-Geral recomenda que o turista brasileiro seja precavido,
a fim de prevenir-se e diminuir suas chances de envolver-se em episódios semelhantes
quando de sua estada na Flórida.
Conforme informações prestadas ao Consulado-Geral pela comunidade brasileira nesta
jurisdição, os lugares em que furtos ocorrem com maior frequência são aqueles de grande
concentração de pessoas, como parques temáticos e atrações turísticas, hotéis e grandes
centros de compra.
Neste último caso, são comuns as ocorrências em que cidadãos brasileiros têm furtados
seus pertences deixados dentro de veículos de aluguel, estacionados ao ar livre ou em
estacionamentos pagos.
O Consulado-Geral adverte, nesse contexto, que os turistas de passagem pela Flórida
tenham com seus pertences os mesmos cuidados que teriam em qualquer grande centro
urbano.
Em caso de furto, recomenda-se contato imediato com a polícia local para registro de
queixa ("file a report"), bem como contato com o Consulado-Geral para registro da
ocorrência e eventual reposição emergencial de documentos de viagem.
Tão logo retorne ao Brasil, a vítima que teve seus documentos furtados deve comunicar o
fato também às autoridades policiais brasileiras e aos órgãos emissores dos documentos
levados pelos criminosos.

3. Furtos: INFORMAÇÕES ÚTEIS
A) Dados sobre furtos na Flórida
Furtos registrados
pelo ConsuladoGeral*
2011

126

Número total de
visitantes
brasileiros na
Flórida
1.466.000**

2012

117

1.500.000***

Média de furtos/dia

1 furto a cada 2,8
dias
1 furto a cada 3,11
dias

* Dados relativos apenas às ocorrências reportadas ao Consulado-Geral
**Fonte: Visit Florida - Official Florida Tourism Industry Marketing Corporation
*** Fonte Visit Florida - Official Florida Tourism Industry Marketing Corporation estimativas ainda não confirmadas oficialmente.
B) Dicas para prevenir-se de furtos:
1. Estacione seu veículo em local seguro.
2. Jamais deixe pertences no veículo (como passaportes, sacolas de compras,
produtos eletrônicos).
3. Na praia, não deixe seus pertences desacompanhados.
4. Não entregue seus pertences a estranhos (ex: ao experimentar roupas em lojas de
vestuário, não permita que o vendedor guarde seus pertences).
5. Fique ainda mais atento em locais movimentados e frequentados por turistas,
como centros de compras, hotéis, parques temáticos e estacionamentos (pagos ou
não).
6. Tome os mesmos cuidados que você tomaria em qualquer outro grande centro
urbano.
C) Em caso de furto:
1. Contatar a polícia local a fim de registrar queixa ("file a report"). Confira abaixo
lista de contatos.
2. Contatar o Consulado-Geral do Brasil em Miami a fim de comunicar o ocorrido,
em especial em caso de perda de documentos. Confira abaixo lista de contatos.
3. Tão logo regresse ao Brasil, comunique o fato também às autoridades policiais
brasileiras e aos órgãos emissores dos documentos furtados.

D) OBSERVAÇÕES:

1. Para sua segurança, mantenha cópias, em meio eletrônico ou com parentes no
Brasil, de documentos importantes, como passaporte e carteira de identidade. As
cópias poderão eventualmente dinamizar o processo de obtenção de documento de
viagem em caso de furtos.
2. Assista a vídeo com dicas da Polícia de Miami Beach para prevenir-se de furtos:
https://www.youtube.com/watch?v=HyjmBf7hgw0
E) LISTA DE CONTATOS IMPORTANTES

1. EMERGÊNCIAS POLICIAIS E

Boca Raton Police Services Department

MÉDICAS: Tel: 911
100 NW Boca Raton Blvd, Boca Raton, Fl
2. CONSULADO-GERAL DO BRASIL

33432

EM MIAMI
Tel: 561-338-1234
80 SW 8th Street - 26th Floor
Miami, FL 33130-3004
Página eletrônica:
http://miami.itamaraty.gov.br
SETOR DE ASSISTÊNCIA A

Aventura Police Department
19200 West Country Club Drive, Aventura,
FL 33180
Tel: 305-466-8966

BRASILEIROS (de segunda à sextafeira, das 9:00 às 17:00):

Orlando Police Department
Headquarters

Tel: (305) 285- 6200/ (305) 285-6251 /
(305) 285-6208
E-mail:
assistência.miami@itamaraty.gov.br
EMERGÊNCIA
Nos fins de semana, feriados e fora do
horário de expediente, o ConsuladoGeral mantém serviço de plantão,

100 South Hughey Avenue, Orlando,
Florida 32801-2501
Tel: 407-246-2470
Orange County Sheriff’s Office
2500 West Colonial Drive, Orlando, Florida
32804 (Administração)
Tel: 407-254-7000

exclusivamente para os casos de
comprovada emergência (falecimento,
hospitalização, prisão e outros).
Telefones: (305) 801-6202 e (305) 8016201

4. HOSPITAIS
Jackson Memorial Hospital
1611 N.W. 12th Avenue, Miami, FL 33136
Tel: 305-585-1111

3. CONTATOS DA POLÍCIA LOCAL:
Baptist Hospital of Miami
Miami-Dade Police Department

8900 North Kendall Drive, Miami, FL,

9105 NW 25 ST, Doral, Fl 33172

33176

Tel: 305-471-1780

Tel: 786-596-1960

Miami Police Department

Mount Sinai Medical Center

400 NW 2nd Avenue, Miami, Florida
33128
Tel: 305-603-6640
Miami Beach Police Department

4300 Alton Road, Miami Beach, FL 33140
Tel: 305-674-2121/ 305-674-2200 (ER)
5. Reclamações sobre relações de
consumo (órgãos análogos ao Procon):

1100 Washington Avenue, Miami Beach,
FL 33139
Tel: 305-673-7900

a) Better Business Bureau: www.bbb.org;
b) Federal Trade Comission: www.ftc.gov

Broward Sheriff’s Office
200 Northwest 27 Avenue, Fort Lauderdale,

*******

FL 33311
Tel: 954-831-8900
BSO Pompano Beach District Office
100 SW 3rd Street, Pompano Beach, FL
33060
Tel: 954-786-4201
4. AOTP apresenta palestra sobre como ingressar em universidades norteamericanas

Em parceria com o Consulado-Geral do Brasil em Miami, a "American Organization of
Teachers of Portuguese (AOTP)" apresenta palestra informativa sobre admissão em
universidades norte-americanas. O evento acontecerá no dia 1º de fevereiro, das 17h30 às
20h, na sede do Consulado-Geral (80 SW 8th Street – 26º andar, Miami - FL).
Participarão do painel representantes dos setores de admissão de universidades públicas e
particulares da Flórida, como "Miami-Dade College", "Florida International University",
"St. Thomas University", entre outras. A conselheira da "Miami Beach Senior High
School", Maria Sahwell, abordará assuntos como financiamento, bolsas de estudo, processo
para admissão em universidades e faculdades, dicas de sucesso acadêmico, exames
obrigatórios, pós-graduação etc.
Segundo a presidente da organização, professora Anete Arslanian, "a AOTP espera
alcançar um grande público de jovens que estão cursando o ensino fundamental e médio,
assim como pais e demais pessoas interessadas nas etapas para admissão em universidades
americanas".
O evento, cuja entrada é gratuita, contará com tradução simultânea em português. A
inscrição deve ser feita por correio eletrônico, por meio do endereço info@aotpsite.org, até
o dia 29 de janeiro. Solicita-se indicar, na mensagem de inscrição, quantas pessoas
participarão da palestra e quantas necessitarão de tradução simultânea.
Na ocasião, o Banco do Brasil Americas oferecerá, no período de 17h30 às 18h, o serviço
de abertura de contas para todos os interessados.
Este é um evento da "American Organization of Teachers of Portuguese" e
tem apoio do Consulado-Geral do Brasil em Miami, Banco do Brasil
Americas, BB Remessas; e Sula e John Jensen.
Contato: AOTP (American Organization of Teachers of Portuguese)
E-mail: info@aotpsite.org
Web: www.aotpsite.org
5. Abertas inscrições para o prêmio “Pontos de Memória 2013”

O Consulado-Geral recorda que 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.

