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1. Consulado Itinerante em Pompano Beach
O Consulado-Geral do Brasil em Miami realizará missão
itinerante em Pompano Beach nos dias 4 e 5 de maio.

CONSULADO ITINERANTE
ENDEREÇO
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Primeira Igreja Batista Brasileira no Sul da Flórida
1103 NE 33rd Street - Pompano Beach, FL 33064
Tel. 954-783-0119

sábado, 4 de maio, das 10 às 16 horas
domingo, 5 de maio, das 9 às 15 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 norte-americano ("US Postal Money Order").
DICAS IMPORTANTES
 Antes de comparecer ao Consulado Itinerante, vá a uma agência do correio norteamericano (Correio USPS) e providencie:
o para o pagamento das taxas consulares: "money order" do correio norte-americano,
que é a ÚNICA forma de pagamento aceita; para ver um exemplo, clique aqui.
o para o caso de pedido de passaporte, alistamento militar, atestado de residência
para efeito de mudança para o Brasil e atestado de residência para menor:
envelope "US Express Mail" com selo, número de rastreamento e endereço de
retorno; e
o A "money order" do correio norte-americano deverá ser preenchida nominalmente
ao Consulado-Geral do Brasil em Miami. Para ver um exemplo, clique aqui.


Para renovação de passaporte, é necessária a apresentação do comprovante de quitação das
obrigações eleitorais no caso dos maiores de 18 anos e menores de 70 anos (pode ser o
título de eleitor com recibo da última eleição, ou uma certidão de quitação obtida no sítio
do Tribunal Superior Eleitoral). Para mais informações, clique aqui.

OUVIDORIA
Sugestões, elogios e reclamações poderão ser encaminhados ao endereço eletrônico
cg.miami@itamaraty.gov.br.

2. Carta do Cônsul-Geral ao Professor Alexandre Lopes
Leia abaixo carta do Cônsul-Geral do Brasil em Miami, Embaixador
Hélio Vitor Ramos Filho, ao professor Alexandre Lopes, um dos
quatro finalistas para o 63o título de "Professor do Ano" dos Estados
Unidos, promovido pelo "Council of Chief State School Officers".
Para saber mais sobre o professor Alexandre Lopes, leia as seguintes
matérias da coluna "Direto de Miami", do portal IG:
a) "Brasileiro é escolhido melhor professor do ano de todo condado
de Miami-Dade"; e
b) "Direto de Miami Exclusivo: Professor do ano deixa aqui
mensagem de inclusão, tolerância e otimismo".
Foto: Carla Guarilha

Leia também matéria do jornal The Miami Herald sobre o professor.
Clique aqui.

Miami, 22 de abril de 2013

Prezado Professor Alexandre Lopes,
Torno vivamente a congratulá-lo pelo brilhante resultado de seu
exímio trabalho docente, desenvolvido no Condado de Miami-Dade. Sua
classificação como finalista para o 63o título de "Professor do Ano",
promovido pelo "Council of Chief State School Officers", eleva à esfera
nacional o justo reconhecimento da sociedade estadunidense à sua
dedicação ao próximo e a seu sentido comunitário.
2.
Nesse contexto, sua devoção ao ensino e sua atuação na escola
"Carol City Elementary" evidenciam a generosidade dos brasileiros
expatriados que, com trabalho e compromisso social, contribuem para o
fortalecimento dos laços comunitários entre o Brasil e os Estados Unidos.
É, pois, com orgulho que registro meus cumprimentos e faço votos de pleno
sucesso ao futuro de sua destacada carreira.
Atenciosamente,
HÉLIO VITOR RAMOS FILHO
Embaixador
Cônsul-Geral

3. Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior - Resultado de Plenárias Públicas
Encerrou-se, no dia 17 de abril de 2013, o período de
realização de plenárias públicas para aperfeiçoamento do
Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior
(CRBE). Foram realizados 40 encontros nas jurisdições
consulares com presença de comunidades brasileiras
organizadas, de grande ou médio porte.
Em Miami, a plenária ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2013, na sede do Consulado-Geral.
Com base na compilação dos resultados das plenárias públicas, serão definidos a nova
composição, o funcionamento e as atribuições do CRBE, bem como regras para seleção de seus
membros.
Em 18 de abril de 2013, foi publicado, no Diário Oficial da União, o Decreto Presidencial de
número 7.987, que modifica o regimento do CRBE e determina que ato do Ministro de Estado
das Relações Exteriores definirá detalhes do funcionamento do Conselho.
Tão logo publicado, o ato do Chanceler será divulgado às comunidades brasileiras no exterior a
fim de permitir o início do processo de seleção do segundo CRBE e a convocação para a 4a
Conferência Brasileiros no Mundo.
Para ler o Decreto Presidencial na íntegra, clique aqui.
4. III Concurso Itamaraty de Arte Contemporânea
Período de inscrições: 13 de maio a 28 de junho de 2013
O Ministério das Relações Exteriores divulgou o edital do "III
Concurso Itamaraty de Arte Contemporânea". Esta iniciativa
visa a incentivar a produção brasileira de arte contemporânea e
a ampliar sua divulgação no exterior.
O concurso tem ainda por objetivo renovar o acervo permanente do Ministério das Relações
Exteriores, tanto em Brasília quanto nas Missões Diplomáticas e Repartições Consulares do
Brasil no exterior.
Em sua primeira edição, em 2011, foram concedidos prêmios no valor total de R$ 200 mil, com
a aquisição de dezesseis obras de arte. Em 2012, o valor total chegou a R$ 300 mil, permitindo a
aquisição de vinte obras de arte nas categorias de pintura, escultura, grafite, fotografia e obras
em papel.
Neste ano, serão adquiridas mais 23 obras de arte para o acervo do Itamaraty, totalizando R$ 345
mil em prêmios na forma de aquisição das obras.
O período de inscrições vai de 13 de maio a 28 de junho de 2013. Para acessar o edital, clique
aqui.

5. FOCUS-BRAZIL / Congresso Internacional de Cultura, Mídia e Comunidade Brasileira*
*Informações sob a responsabilidade da PMM – Plus Media & Marketing

29 de abril a 5 de maio de 2013
Broward Center for the Performing Arts
Criado em 2006, o FOCUS-BRAZIL / Congresso Internacional de Cultura, Mídia e Comunidade
Brasileira é um evento inteiramente dedicado à discussões sobre os mais variados temas e
aspectos da presença internacional do Brasil e da comunidade brasileira no exterior.
O FOCUS-BRAZIL é um evento de participação gratuita, com tradução simultânea PortuguêsInglês, aberto a profissionais, estudantes e público em geral, que trata de assuntos de interesse
brasileiro no exterior. Centenas de congressistas de diversos pontos dos Estados Unidos e do
Brasil, bem como representantes de países de forte presença comunitária brasileira no mundo,
além de cerca de 100 mídias internacionais brasileiras, participam regularmente do evento.
A partir de 2011, o conceito FOCUS-BRAZIL expandiu-se para a Europa (Londres) e Ásia
(Tóquio).
Produzido pela PMM – Plus Media & Marketing, o FOCUS-BRAZIL é patrocinado pela TAM
Airlines, Banco do Brasil / BB Remessa e TV Globo Internacional, e tem apoio do Ministério
das Relações Exteriores/Consulado Geral do Brasil em Miami, South Florida Point of Culture /
Ministério da Cultura do Brasil, American Organization of Teachers of Portuguese, Centro
Cultural Brasil-USA, BACCF-Brazilian American Chamber of Commerce of Florida, ABIInternacional/Brazilian International Press Association, BBG-Brazilian Business Group e
Fundação Vamos Falar Português.
Para mais informações sobre a 8a edição do FOCUS-BRASIL-EUA, clique aqui.
6. Brazilian Internacional Press Awards*
*Informações sob a responsabilidade da PMM – Plus Media & Marketing

Criado em 1997 pelo jornalista e produtor Carlos Borges, o Brazilian
International Press Awards tornou-se, com o passar dos anos, em uma das
mais relevantes celebrações da cultura brasileira no âmbito internacional.
Desde sua criação a iniciativa tem uma missão claramente definida:
homenagear as personalidades, instituições e iniciativas comprometidos com a
promoção artística, cultural e imagem positiva do Brasil.
Os vencedores recebem o troféu “Newspaper Boy” (Jornaleiro) criado pelos artistas Romero
Luis (estatueta) e Arthur Moreira (base).
Ao longo dos anos, o prêmio tem reconhecido centenas de personalidades, entidades e
iniciativas. Igualmente tem consagrado alguns dos mais importantes nomes da Cultura Brasileira
de todos os tempos, agraciados com o “Lifetime Achievement Award”
A 16a edição do Press Awards ocorrerá nos dias 3 e 4 de maio de 2013.
Para mais informações, clique aqui.

7. Documentários "Orgulho de Ser Brasileiro" e "Com a Benção de São Jobim"
A abertura da programação do "Focus Brazil / Congresso Internacional de Cultura, Mídia e
Comunidade Brasileira", no dia 29 de abril, no Cinema Paradiso, contará com a estréia internacional
dos documentários "Orgulho de Ser Brasileiro"e "Com a Benção de São Jobim". Confira abaixo
mais informações:

8. Programa Radiofônico "Brazilian Hour"
O Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles produz o
programa de rádio "Brazilian Hour", importante
instrumento de promoção cultural. Inicialmente um
programa radiofônico local, a iniciativa transformou-se em
programa de abrangência internacional, produzido em cinco idiomas, e hoje em diversos outros
produtos de promoção cultural, acompanhando os avanços tecnológicos no setor de
comunicações.
Os programas são centrados em música popular brasileira e divulgam aspectos diversos da
realidade nacional, além de apresentarem entrevistas com artistas brasileiros consagrados.
O programa radiofônico é transmitido em 33 cidades americanas. Em sua versão pela internet, o
programa pode ser ouvido em 123 países.
Inicialmente produzido apenas em inglês, o "Brazilian Hour" é distribuído hoje também em
português, espanhol, francês e mandarim. Confira abaixo os produtos do "Brazilian Hour":
a) páginas em cinco idiomas: www.brazilianhour.org;
b) "Brazilian Hour Radio Web": com programação 24 horas por dia, com atalhos em português,
inglês e mandarim;
c) "Brazilian Hour TV": canal de vídeo com entrevistas exclusivas com artistas brasileiros,
disponível
no
sítio
eletrônico
do
programa
e
no
canal
youtube:
www.youtube.com/user/BrazilianHour;
d) aplicativos para iPhone e iPad, que oferecem acesso às estações de radio "on-line" com
programação de 24 horas nos idiomas português, inglês e mandarim; e
e) conteúdo disponível em "Cloud Box", com acesso a programas em português, espanhol,
inglês, francês e mandarim; endereço: box.net/brazilianhour; senha: brasil2013.
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