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1. Fundação Icla da Silva realiza cadastramento de doadores de medula óssea entre os
dias 4 e 8 de fevereiro de 2013
O Cônsul-Geral do Brasil em Miami, Embaixador Hélio Ramos, encaminhou carta,
no último dia 25 de janeiro, ao representante da Fundação Icla da Silva na Flórida, Senhor
Carlos Wesley, no intuito de reiterar apoio institucional ao recrutamento de doares de
medula óssea promovido pela entidade.
Nesse contexto, aquela Fundação realizará, entre os dias 4 e 8 de fevereiro de 2013,
na sede do Consulado-Geral em Miami, campanha de divulgação de seu trabalho, bem
como inscrição de novos doadores.
A Fundação Icla da Silva é um importante centro de recrutamento de doadores de
medula óssea nos Estados Unidos e atua especialmente junto a comunidades de minoria
étnica. A instituição foi criada em 1992, em memória à adolescente brasileira Icla da Silva,
natural de Maceió, Alagoas. A nacional falecera aos 13 anos, na cidade de Nova York, após
enfrentar quadro de leucemia, sem ter jamais encontrado doador de medula compatível.
Informações sobre a Fundação podem ser obtidas no endereço eletrônico
http://www.icla.org
O Consulado-Geral do Brasil em Miami está localizado no endereço 80 SW 8th St,
26th
floor,
Miami,
FL,
33130-3004.
Tel:
(305)
285-6200.
Email:
cg.miami@itamaraty.gov.br. Página eletrônica: http://miami.itamaraty.gov.br.
2. Reunião plenária pública para avaliação do CRBE
O Consulado-Geral realizará reunião plenária pública para avaliação e eventual
reformulação do Conselho de Representantes do Brasil no Exterior (CRBE), cujo primeiro
mandato foi encerrado em 24 de novembro de 2012.
Espera-se a participação dos brasileiros residentes na Flórida, em Porto Rico e nas
Ilhas Virgens. O encontro ocorrerá na sede do Consulado-Geral, no dia 12 de fevereiro de
2013, às 16:00.

Haja vista que as vagas para a plenária são limitadas em função do espaço
físico, os interessados em inscrever-se deverão encaminhar mensagem com nome,
endereço
e
telefone
para
o
seguinte
endereço
eletrônico
comunidades.miami@itamaraty.gov.br, até o dia 8 de fevereiro, às 16:00. O ConsuladoGeral oportunamente entrará em contato para confirmar a inscrição.
REUNIÃO PLENÁRIA - AVALIAÇÃO - CRBE
Quando: Terça-feira, 12 de fevereiro de 2013, às 16:00.
Quem pode participar: Brasileiros residentes na Flórida, em Porto Rico e nas Ilhas
Virgens.
Onde:
Consulado-Geral do Brasil em Miami
80 SW 8th Street - 26th Floor
Miami, FL 33130-3004
Incrições: Encaminhar mensagem, até dia 8 de fevereiro, às 16:00, para o seguinte
endereço: comunidades.miami@itamaraty.gov.br
Incluir na mensagem:
- NOME
- ENDEREÇO
- TELEFONE
O Consulado-Geral entrará oportunamente em contato com os participantes para confirmar
a inscrição.
3. 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, entre outras questões.
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 co 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 do Senhor e Senhora John Jensen.
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