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1. Data Nacional - 7 de setembro
Confira a seguir cronograma de eventos promovidos pelo Consulado-Geral em Miami para
comemorar o Dia da Independência:
7 de setembro
13h00 - Cerimônia de condecoração, com a Ordem de Rio Branco, da escola Ada Merritt K-8
Center
Local: Ada Merritt K-8 Center, 660 SW 3rd Street, Miami, 33130
18:00 - 20:00 “Brazilian Beat Day”: entrega da chave da cidade de Boca Raton ao Cônsul-Geral
do Brasil, pela Prefeita Susan Whelchel
Local: Sanborn Square, Downtown Boca - 72 N. Federal Highway, Boca Raton FL
8 de setembro
10:00 - 16:00 - Consulado Itinerante na cidade de Pompano Beach
Local: Emma Lou Olson Pompano Civic Center, 1801 NE 6th St., Pompano Beach, FL, 33060
11:30 - 12:00 - Cerimônia de abertura do "Dia da Cidadania", promovido em parceria com o
Brazilian Business Group, e entrega da chave da cidade de Pompano Beach ao Cônsul-Geral do
Brasil, pelo Prefeito Lamar Fisher
Local: Emma Lou Olson Pompano Civic Center, 1801 NE 6th St., Pompano Beach, FL, 33060

20:00 – 2012 Independence Gala Dinner, promovido em parceria com a Brazilian-American
Chamber of Commerce of Florida
Local: Four Seasons Hotel, 1435 Brickell Avenue, Miami FL
9 de setembro
9:00 às 15:00 - Consulado Itinerante na cidade de Pompano Beach
Local: Emma Lou Olson Pompano Civic Center, 1801 NE 6th St., Pompano Beach, FL, 33060
2. Ordem de Rio Branco: leia na íntegra o Decreto Presidencial de
condecoração da Escola Ada Merritt K-8 Center, bem como carta aberta do
Cônsul-Geral do Brasil em Miami dirigida à instituição
a) Decreto Presidencial de 18 de abril de 2012, publicado no Diário Oficial da União, no 76, de
quinta-feira, 19 de abril de 2012 – Seção 1, página 3
“DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 2012
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso XXI,
da Constituição, e na qualidade de Grã-Mestra da Ordem de Rio Branco, resolve
CONCEDER a Insígnia da Ordem de Rio Branco à Escola ADA MERRITT K-8 CENTER, Instituição
de Ensino do Sistema de Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade, Estados Unidos da América.
Brasília, 18 de abril de 2012; 191o da Independência e 124º da República.
DILMA ROUSSEFF
Antonio de Aguiar Patriota"
b) Carta do Cônsul-Geral do Brasil em Miami dirigida à Escola Ada Merrit:
"Miami, 24 de abril de 2012
Ilustríssima Senhora
Carmen M. Garcia
Diretora da Escola Ada Merritt K-8 Center
660 SW 3rd Street
Miami, Florida, 33130
Prezada Senhora,
É com enorme satisfação que, em nome do Governo brasileiro, informo ter o Conselho da
Ordem de Rio Branco havido por bem conceder Insígnia da Ordem à Escola Ada Merritt K-8 Center.
2.
A Ordem de Rio Branco, instituída pelo Decreto nº 51.697, de 5 de fevereiro de 1963, é
destinada a galardoar as pessoas físicas, jurídicas, corporações militares ou instituições civis,
nacionais ou estrangeiras que, pelos seus serviços ou méritos excepcionais, se tenham tornado
merecedoras dessa distinção.
3.
O Consulado-Geral do Brasil em Miami historicamente apoia e patrocina iniciativas de
divulgação e promoção do Brasil no exterior. Como Cônsul-Geral, tenho como prioridade a difusão e
o fomento do ensino da língua portuguesa em minha jurisdição consular. O programa de ensino de
português da Ada Merritt, desenvolvido por um grupo extraordinário de professoras brasileiras, pode

ser hoje considerado um êxito inequívoco pelo impacto dinâmico no seu corpo discente. A
manutenção dos conhecimentos formais sobre a língua e o aprendizado dos aspectos socioculturais e
históricos do Brasil instilam um contexto criativo para a compreensão do Brasil nos Estados Unidos
da América.
4.
Esta condecoração representa o justo reconhecimento do Governo brasileiro ao valor do
notável trabalho que sua instituição realiza em prol do ensino da língua portuguesa e civilização
brasileira na Flórida. Com vivo entusiasmo, congratulo a Escola Ada Merritt K-8 Center por sua
admissão na Ordem de Rio Branco.
Atenciosamente,
(HÉLIO VITOR RAMOS FILHO)
Embaixador
Cônsul-Geral"

3. Downtown Boca Brazilian Beat: confira o folheto com informações sobre a festa ser realizada
no dia 7 de setembro em Boca Raton, em comemoração à Data Nacional

4. Dia da Cidadania: confira folheto com informações sobre a feira de eventos a ser realizada
em 8 de setembro, em Pompano Beach, em comemoração à Data Nacional

5. Independence Gala Dinner: confira folheto com informações sobre o Gala promovido em
parceria com a Brazilian-American Chamber of Commerce of Florida

6. Consulado Itinerante em Pompano Beach: informações
O Consulado-Geral do Brasil em Miami informa o local de realização da missão itinerante a ser
realizada em Pompano Beach, nos dias 8 e 9 de setembro, no contexto do "Dia da Cidadania", em
comemoração à Data Nacional:
Endereço:
Centro Cívico de Pompano Beach
1801 NE 6th Street
Pompano Beach, FL 33060
Horário de atendimento: sábado - das 10 às 16h; domingo - das 9 às 15h
Observação: Não haverá assistência jurídica fornecida pelo Consulado-Geral
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: 45 dias
Documento militar - prazo: 45 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.
(vide também alerta publicado na página do Consulado-Geral, em http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/alerta_aos_residentes_na_fl,_porto_rico_e_us_virgin_islands.xml )
OUVIDORIA
Sugestões, elogios e reclamações poderão ser encaminhados ao endereço eletrônico
cg.miami@itamaraty.gov.br
***********

