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1. Consulado Itinerante em Orlando
O Consulado-Geral em Miami realizará missão itinerante
em Orlando nos dias 18 e 19 de maio.

ENDEREÇO

Igreja Nova Esperança
4300 Lake Margaret Drive
Orlando, FL 32812
Tel. 407-275-6163

CONSULADO ITINERANTE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Sábado, 18 de maio - das 9 às 17h;
Domingo, 19 de maio: das 10:30 às 14:30h

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; e
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.


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. Luta contra a leucemia - o boxeador Michael Oliveira estabelece parceria com a
Fundação Icla da Silva *
*Texto de responsabilidade da B2 Conteúdo

A Fundação Icla da Silva tem um novo porta-voz: o boxeador
brasileiro Michael Oliveira. O atleta será responsável por
divulgar o trabalho da fundação entre o público jovem. A
parceria foi anunciada em Miami, no Hotel Intercontinental, em
evento que contou com a presença do Cônsul-Geral do Brasil em
Miami, Embaixador Hélio Vitor Ramos Filho.
Aos 23 anos, Michael Oliveira é dono de um cartel admirável, com 21 vitórias, 16 nocautes, e
apenas uma derrota para o ex-campeão mundial Acelino Popó Freitas. Michael mostrou que está
totalmente recuperado desse revés ao vencer sua terceira luta seguida após aquele episódio.
Dessa vez, quem sofreu com o talento do campeão Latino-Americano pelo "World Boxing
Council" (WBC) foi o colombiano Francisco Cordero, derrotado por Michael no final do
segundo round.
"Agora tenho mais uma luta, desta vez fora do ringue, contra a leucemia. É um grande desafio .
Quero mostrar o quanto é importante e fácil ser um doador de medula e como isso pode salvar
uma vida", diz Michael.
"Temos certeza de que a imagem positiva do campeão Michael Oliveira vai chamar a atenção
dos jovens para a causa", afirmou Lawrence Itskowitch, presidente do conselho da Fundação
Icla da Silva.

Michael Oliveira doou parte da bolsa que ganhou na sua última luta para a fundação. O valor
assistirá a 30 doadores de medula.
Fundação Icla da Silva
A Fundação Icla da Silva é o maior centro de recrutamento de doadores de medula óssea dos
Estados Unidos. Com média de 38.000 doadores adicionados anualmente ao banco "Be the
Match Registry" a cada ano, a instituição atua especialmente junto a comunidades de minoria
étnica.
A Fundação Icla da Silva foi criada em 1992, em memória da adolescente brasileira Icla da
Silva, 13, nascida em Maceió, Alagoas. Após três anos lutando contra leucemia, Icla faleceu em
Nova York, sem ter encontrado um doador compatível.
Com escritórios na costa leste dos Estados Unidos e Porto Rico, a Fundação continua
expandindo esforços para prover assistência e dar esperança a centenas de famílias em todo o
mundo.

3. Documentário com a cantora Marisa Monte na WPBT2 e show em Miami Beach*
*Texto de responsabilidade da "The Rhythm Foundation"

