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1. Eleições Municipais 2012 – Justificativa de Ausência Eleitoral
O primeiro e segundo turnos das Eleições Municipais de 2012 ocorreram nos dias 7 e 28 de outubro
último. Aqueles eleitores que não puderam votar devem justificar a ausência eleitoral.
Brasileiros cadastrados na 1ª Zona Eleitoral do Exterior não votam nas eleições de 2012. Por isso,
não precisam justificar a ausência ao pleito deste ano.
Por sua vez, os eleitores inscritos em município eleitoral no Brasil estão obrigados a votar em
eleições municipais ou, diante da impossibilidade de comparecer às urnas, devem justificar sua
ausência.
Para tanto, o cidadão deverá preencher e assinar "Requerimento de Justificativa Eleitoral" (disponível
no sítio eletrônico (www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-requerimento-de-justificativa-eleitoralpos-eleicao) e entregá-lo ou enviá-lo pelo correio, diretamente ao Cartório da Zona Eleitoral em que
estiver inscrito no Brasil, acompanhado de cópia de documento oficial brasileiro de identidade e de
comprovante dos motivos alegados para justificar a ausência (cópia do passaporte, matrícula em
instituição de ensino, contrato de trabalho, entre outros).
O endereço do Cartório de sua Zona Eleitoral no Brasil pode ser obtido no atalho
http://www.tse.jus.br/institucional/tribunais-regionais.
A justificativa eleitoral poderá ser apresentada no prazo de até sessenta (60) dias contados da
realização de cada turno das eleições, ou ainda em até trinta (30) dias após o retorno do eleitor ao
país.
Dúvidas a esse respeito podem ser encaminhadas para o correio eletrônico
eleitoral.miami@itamaraty.gov.br.

2. Consulado Itinerante em Tampa
O Consulado-Geral do Brasil em Miami informa que realizará missão itinerante em Tampa, nos dias
3 e 4 de novembro.
O endereço e horário de atendimento são:
Primeira Igreja Batista Brasileira em Tampa
4615 George Road - Tampa, FL
Telefone: 813-881-9755 (Costa Brazil Tours)
Horário de atendimento: sábado - 09 às 17h; domingo, 13 às 17h
Também estará disponível o serviço de assistência jurídica, prestado pelo consultor jurídico do
Consulado, Dr. Joel Stewart.
DOCUMENTAÇÃO
Antes de comparecer ao Consulado Itinerante, verifique na página eletrônica do Consulado-Geral
(http://miami.itamaraty.gov.br) se sua documentação, necessária para o serviço pretendido, está
completa.
SERVIÇOS DISPONÍVEIS
Nas missões itinerantes, são oferecidos pela equipe do Consulado-Geral os seguintes serviços:
registro de nascimento
registro de casamento
legalização de documentos
procuração
inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF)
atestados (exceto atestado de residência para efeito de mudança para o Brasil)
Serão também aceitos pedidos dos documentos a seguir, para posterior envio pelo correio, mediante
apresentação de envelope "US Express Mail" com selo, número de rastreamento e endereço de
retorno:
Atestado de Residência para efeito de mudança para o Brasil - prazo: 10 dias úteis
Passaporte - prazo: 30 dias
Documento militar - prazo: 30 dias
PAGAMENTO DE TAXAS
O pagamento das taxas consulares somente poderá ser feito com ordem de pagamento comprada em
qualquer agência do correio americano ("US Postal Money Order").
ALERTA
Cópias de documentos emitidos por autoridades públicas brasileiras ou norte-americanas não
precisam ser notarizadas, desde que o original também seja apresentado ao agente consular.
OUVIDORIA
Sugestões, elogios e reclamações poderão ser encaminhados ao endereço eletrônico
cg.miami@itamaraty.gov.br

3. PAEP - Programa de Apoio ao Ensino de Português
Lançado durante a realização do Primeiro Encontro Mundial do Ensino de Português, dentro do
Seminário Focus-Brazil, o Programa de Apoio ao Ensino de Português (PAEP) é uma iniciativa do
Banco do Brasil, que distribuiu, no início do último mês de julho, as primeiras verbas para as 10
instituições beneficiadas nos Estados Unidos.
O objetivo do PAEP é apoiar o trabalho que já vem sendo desenvolvido por essas instituições que
têm como base a promoção do nosso idioma. A verba de US$ 5 mil para cada instituição deverá ser
aplicada em ações já existentes ou novas atividades a serem desenvolvidas. Em março de 2013, as
ações serão avaliadas pelo Banco do Brasil, que poderá renovar o apoio às iniciativas ou expandir a
rede de entidades beneficiadas.
A direção do Banco do Brasil mostra-se muito otimista com relação ao projeto, como ressaltou em
entrevista recente o principal executivo do Banco do Brasil na América do Norte e Central, José Luis
Salinas:
“O Banco do Brasil tem uma longa história de comprometimento com o povo brasileiro e não seria
diferente com relação aos brasileiros que vivem no exterior. O apoio da BB Money Transfers à
realização do Primeiro Encontro Mundial do Ensino de Português no Focus Brazil – EUA e a criação
do Programa de Apoio ao Ensino de Português (PAEP) são exemplos práticos do compromisso do
BB com os cidadãos brasileiros. A repercussão das iniciativas tem sido extraordinária, o que nos
anima bastante. Acreditamos que o trabalho a ser desenvolvido pelas dez instituições que serão
apoiadas no âmbito do PAEP proporcionará resultados expressivos na promoção do ensino da língua
portuguesa nos EUA.”
Outras informações sobre o PAEP poderão ser obtidas no sítio eletrônico www.projetopaep.org ou
pelo telefone 786-253-5668.

4. "Arte brasileira durante a ditadura" Palestra da Dra. Claudia Calirman no MOCA
O Museu de Arte Contemporanea (MOCA) apresenta na sexta-feira, 2 de novembro, às 19h, palestra
da professora de Arte e História, Doutora Claudia Calirman, intitulada "ARTE BRASILEIRA
DURANTE A DITADURA, 1968-1974, Antonio Manuel, Artur Barrios e Cildo Meireles".
O evento terá entrada gratuita, com ingresso do museu. O endereço do MOCA é 770 NE126th, North
Miami, FL 33161.
O medo do autoritarismo e perseguição durante o regime militar levou artistas plásticos que viviam e
trabalhavam no Brasil no final dos anos 1960 e 1970, a criarem uma nova maneira de produzir e
apresentar o seu trabalho.
A Doutora Claudia Calirman é professora de Arte e História na City University de Nova Iorque e
frequentemente apresenta palestras nos museus de Arte Moderna e Guggenheim.

5. Escritores Brasileiros na Feira do Livro de Miami 2012
Nélida Pinon apresentará o seu livro "Coração Andarilho" na sexta-feira, 16 de novembro, às 19h, na
Sala 2016 do Wolfson Campus - Miami Dade College.
Laurentino Gomes apresentará "1808" no sábado, 17 de novembro, às 10 h, na sala 8316.

O endereço do Miami Dade College – Wolfson Campus é 300 Northeast 2nd Avenue, Miami, FL
33132.
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