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1. Consulado Itinerante em Margate
O Consulado-Geral em Miami realizará missão itinerante
em Margate, nos dias 1° e 2 de junho.

ENDEREÇO

Local: St. Vincent Roman
Catholic Church 6350 NW 18th
Street - Margate, FL - 33063
Tel. 954-972-0434

CONSULADO ITINERANTE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Sábado, 1° de junho, das 9 às 15h
Domingo, 2 de junho, de 11 às 16h

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. Revista "Destaques": Artigos referentes às melhores nos índices de educação no Brasil
Encontram-se publicados, na edição de março da
revista "Destaques", artigos referentes às melhorias
nos índices de educação no Brasil.
A revista é uma publicação quadrimestral do
Governo Federal e reúne os resultados dos principais programas e ações prioritárias no âmbito
da atual gestão.
Para ler a versão eletrônica da revista, clique aqui.

3. A artista brasileira Patricia Secco expõe na “International Biennale Artists Exhibition
Miami - IBAEM"

No período de 6 a 14 de junho de 2013, a
galeria de arte "Miami Iron Side" sediará a
segunda edição da mostra de artistas
internacionais
intitulada
“International
Biennale Artists Exhibition Miami" (IBAEM) um evento apoiado pela prefeitura da cidade de
Miami por meio de seu Conselho de Arte e
Entretenimento.
Produzida pela empresa "The Art Marketing
Mind, LLC", a mostra exibirá os trabalhos de
80 artistas de diversos países, nas categorias
pintura, fotografia, escultura, instalação e artes
cênicas.
A Bienal contará com a participação da artista
plástica brasileira Patricia Secco, cuja
exposição tem o apoio do Consulado-Geral em
Miami e o patrocínio da "Elite International
Realty".
Para mais informações, clique aqui.

4. O músico brasileiro André Mehmari apresenta-se em Miami

A WDNA 88.9FM Public Radio e PassportMiami.com promovem em Miami recital
solo do compositor e pianista Andre Mehmari, na sede da rádio (2921 Coral Way, Miami,
33145), na próxima sexta-feira, dia 31 de maio, às 8:30pm. Para mais informações, clique
aqui.
Músico de destaque no cenário internacional, Mehmari é autor de composições e
arranjos para algumas das formações orquestrais e de câmara mais expressivas do Brasil, como a
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, o Quinteto Villa-Lobos, a Orquestra Sinfônica
Brasileira, o Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo, entre outros. Como instrumentista,
participou de importantes festivais brasileiros como Chivas, Heineken e Tim Festival, bem como
no exterior, como Spoleto USA, Blue Note Tokyo e "Journey to Brasil" - organizado pela
"Brasil Classical" (Miami, dezembro de 2011).
Sua discografia reúne oito CDs solo, além de participações em projetos com artistas
como Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Monica Salmaso e Hamilton de Holanda.
André Mehmari deverá retornar à Flórida no segundo semestre, para concerto
organizado e patrocinado pelo Consulado-Geral em Miami.

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

O canal 2WPBT, afiliado da rede pública de televisão PBS, exibirá programa especial dedicado à
cantora Marisa Monte, na próxima segunda-feira, dia 3 de junho, às 8:00pm, com reexibição no dia
10 de junho, às 10:00pm. Trata-se da primeira vez que o canal destacará uma artista brasileira em
horário nobre.
Dirigido por Lula Buarque de Holanda, o filme exibe show da cantora em 2001, no Rio de Janeiro,
no contexto do final da turnê do álbum “Memórias , Crônicas, e Declarações de Amor”. Com
cenografia do artista plástico Ernesto Neto, a apresentação inclui vários sucessos de Marisa, como
“Amor I Love You”, “Não Vá Embora”, “O Que Me Importa” e “Bem Que Se Quis”.
Durante a exibição do documentário, será divulgada oportunidade especial para a aquisição de
ingressos VIP para o show de Marisa Monte no dia 24 de junho, no Fillmore Miami Beach. Para
mais informações sobre o show em Miami Beach, clique aqui.
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