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1. Consulado Itinerante em Pompano Beach
O Consulado-Geral 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

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:
a) 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;
b) 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
c) 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. Fundação Icla da Silva cadastra doadores de medula óssea na sede do Consulado-Geral
O Consulado-Geral em Miami reitera seu apoio institucional à Fundação
Icla da Silva e ao recrutamento de doares de medula óssea promovido
pela entidade.
Nesse contexto, aquela Fundação está realizando, entre os dias 1 e 3 de
maio de 2013, na sede do Consulado-Geral, 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: mailto:cg.miami@itamaraty.gov.br.
Página eletrônica: http://miami.itamaraty.gov.br.

3. OMC - candidato brasileiro à Direção-Geral qualifica-se para a rodada final
O candidato brasileiro à Direção-Geral da Organização Mundial de
Comércio, Embaixador Roberto Azevêdo, qualificou-se para a terceira e
última rodada da seleção para o cargo. A última fase das consultas está em
andamento desde 1o de maio. O resultado final deverá, em princípio, ser
anunciado no dia 8 de maio.

Leia aqui nota de apoio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) à candidatura
do Embaixador Roberto Azêvedo.
Leia entrevista publicada pela agência BBC Brasil concedida pelo Embaixador Roberto
Azevêdo. Clique aqui.
A página oficial da candidatura do brasileiro pode ser acessada no endereço:
www.robertoazevedo.org.
Siga a candidatura também no Twitter: http://www.twitter.com/AzevedoOMC

4. Lançamento: documentário "West Encounters East", sobre artistas nipo-brasileiros

O Cônsul-Geral em Miami, Embaixador Hélio Ramos,
participou, no último dia 30 de abril, de evento
promocional do documentário "West Encounters East" filme produzido pela presidente da empresa "The
Brickellians", a historiadora de arte Stella Holmes, em
parceria com a produtora Linda Corley, ganhadora de um
prêmio Emmy.
Foto de Bruno Abreu

O filme retrata a vida e a obra de artistas brasileiros nipo-descendentes e discute a fusão
cultural resultante da imigração japonesa no país.
A recepção foi organizada nas instalações do "Lowe Art Museum" e contou com o apoio
institucional do Consulado-Geral em Miami e da Universidade de Miami. Durante o evento,
foi exibido "trailer" do documentário, seguido de diálogo aberto entre o artista plástico
brasileiro Takashi Fukushima e o Professor Pedro Erber, Doutor em "East Asian Studies" e
Ph.D. pela "Cornell University".
Estiveram presentes na recepção membros do corpo consular em Miami, representantes do
Governo estadunidense, artistas, jornalistas e empresários.
O filme será exibido pelo canal WPBT2/South Florida Public Television (canal 2), que
localmente veicula, entre outros, parte da programação da rede PBS. A transmissão ocorrerá
no próximo dia 6 de maio, às 21:00, com reexibição no dia 10 de maio, às 22:00.
Trailer do documentário pode ser assistido
http://westencounterseast.com/documentary/

no

seguinte

endereço

eletrônico:

5. Cônsul-Geral recebe representantes do "Brazil Club"
O Cônsul-Geral em Miami, Embaixador Hélio Ramos,
recebeu em seu Gabinete, no último dia 25 de abril,
visita do Presidente e do Diretor do "Board" do "Brazil
Club", os senhores Carlo Barbieri e Douglas Heizer.
O "Brazil Club" é uma organização criada em setembro
de 2012 com a missão de promover a capacitação de
empresários e profissionais brasileiros, bem como sua inserção no mercado norte-americano.
As partes reiteraram, durante o encontro, sua disposição em reforçar a parceria estabelecida
entre o Consulado-Geral e o "Brazil Club" para a realização dos consulados itinerantes em
Boca Raton, FL.
Na ocasião, os visitantes ainda convidaram o Cônsul-Geral a tornar-se membro honorário do
"Brazil Club", em cerimônia a ser organizada ainda no mês de maio, na sede da instituição.

6. Lançado o documentário "Com a Benção de São Jobim" pelo Portal Brasil Mais
O Portal Brasil Mais lançou, no último dia 30 de abril, o
documentário "Com a Bênção de São Jobim", sobre a
vida de músicos brasileiros nos EUA.
O vídeo, que contou com o patrocínio do ConsuladoGeral, foi exibido nas instalações do "Cinema Paradiso",
em Fort Lauderdale. Estiveram presentes na sessão líderes comunitários, jornalistas,
publicitários e empresários locais.
O documentário foi ainda lançado no portal eletrônico "Brasil Mais" na tarde de 30 de abril.
Para assistir o filme, clique aqui
7. 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
Broward Center for the Performing Arts
Abdo New River Room e Einstein Room
201 SW 5th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33312
Cinema Paradiso - 503 SE 6TH Street, Fort Lauderdale, FL
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 e sua programação, clique
aqui.

8. Brazilian International Press Award*
*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, 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”
Programação
Sexta-feira - 3 de maio
15:00 às 16:00hs:00 Press Conference
Broward Center for the Performing Arts - Einstein Room
201 SW 5th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33312
Host: Carlos Borges - CEO, Press Awards
Special Guests: Romero Britto, Claudia Abreu e Carlinhos Brown
A partir das 19:00 horas - Cerimônia de premiação: Imprensa Comunitária e Educação
Cinema Paradiso - 503 SE 6TH Street - Fort Lauderdale, FL 33301
Sábado - 4 de maio A partir das 19:00 horas - Cerimônia de premiação: Arte e Cultura
Parker Playhouse - 707 NE 8th Street - Fort Lauderdale, FL 33304
Para mais informações, clique aqui.
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