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1. Consulado Itinerante em Jacksonville
O Consulado-Geral do Brasil em Miami realizará missão
itinerante em Jacksonville nos dias 13 e 14 de abril.

ENDEREÇO

Ministério Internacional Logos
3550 Spring Park Road
Jacksonville, FL
Telefone: 904-305-2535

CONSULADO ITINERANTE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

sábado, 13 de abril, das 9 às 17 horas
domingo, 14 de abril, das 9 às 16 horas

DOCUMENTAÇÃO
Antes de comparecer ao Consulado Itinerante, verifique na página eletrônica do ConsuladoGeral (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)
Inscrição / Transferência Eleitoral
Atestados (exceto atestado de residência para efeito de mudança para o Brasil e atestado de
residência para menor)

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: 5 dias úteis
Atestado de Residência para menor – prazo: 5 dias
Passaporte e documento militar - prazo: 30 dias

Também estará disponível o serviço de assistência jurídica, prestado pelo consultor jurídico do
Consulado.
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").
OUVIDORIA
Sugestões, elogios e reclamações poderão ser encaminhados ao endereço eletrônico
cg.miami@itamaraty.gov.br.
2. "Brazz In Brazz Out: in the garden" - apresentação de dança contemporânea*
*Informação sob responsabilidade da Brazz Dance Theater

Quinta - 18 de abril - 20h
Miami Beach Botanical Garden
2000 Convention Center Drive
Miami Beach, FL 33139
Tel. 305-673-7256
Entrada gratuita

A Brazz Dance Theater é uma companhia de dança contemporânea afrobrasileira sob a direção
do coreógrafo brasileiro Augusto Soledade. Com a apresentação de dança "Brazz In Brazz Out:
in the garden", o coreógrafo apresentará repertório selecionado de danças da companhia,
executado ao ar livre, no Jardim Botânico de Miami Beach. Entre as propostas, surge a
interrogação sobre o impacto visual da dança para o público enquanto bailarinos se movem e
compõem uma cena com as esculturas do jardim.
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