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1. Consulado Itinerante em Tampa
O Consulado-Geral em Miami realizará missão
itinerante em Tampa, nos dias 8 e 9 de junho.

ENDEREÇO

1ª Igreja Batista de Tampa
4615 George Road
Tampa, FL, 33634

CONSULADO ITINERANTE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Sábado, 8 de junho: 9:00 às 17:00h
Domingo, 9 de junho: 10:30 à 14:30h

DOCUMENTAÇÃO
Antes de comparecer ao Consulado Itinerante, verifique na página eletrônica do
Consulado-Geral (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. Jogo amistoso de futebol entre o Cruzeiro e o Fort Lauderdale Strikers

Fotos: Ronira Fruhstuck/AcheiUSA

O Cônsul-Geral do Brasil em Miami, Embaixador Hélio Ramos, recebeu visita do CEO da
Zezoo (parceiro oficial do Cruzeiro Esporte Clube em ações internacionais), Fred Martins, e do
Vice-Presidente de Vendas e “Marketing” do “Fort Lauderdale Strikers”, Evan Mitz.
Os visitantes presentearam o Cônsul-Geral com camisas de seus respectivos times de futebol e o
convidaram para participar do jogo amistoso que ocorrerá no próximo dia 23 de junho, no
Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale.
O Editor do jornal “AcheiUSA”, Jorge Nunes, também participou do encontro.
Para mais informações sobre o jogo, clique aqui.

3. Concerto do Pianista André Mehmari - Presença do Cônsul-Geral em Miami
O Cônsul-Geral em Miami, Embaixador Hélio
Ramos, esteve presente no recital do pianista e
músico André Mehmari, promovido pela
WDNA 88.9FM Public Radio e pela empresa
PassportMiami.com. O artista deverá retornar à
Flórida no segundo semestre, para concerto
organizado e patrocinado pelo Consulado-Geral
em Miami.
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.

4. Educação Financeira: aprenda, em palestra gratuita, como cuidar de suas finanças

5. Fundação Vamos Falar Português promove arraial*
*Texto de responsabilidade da Fundação Vamos Falar Português
Domingo, 9 de junho - 13às 22h
Sports Complex - 3650 SW 10th Street,
Deerfield Beach, FL 33442
(entre a SW 10th Street e a Powerline Rd).
Em 2013, o tradicional “Arraial da Fundação
Vamos Falar Português” será novamente no
Sports Complex. No dia 9 de junho, da 1 hora
da tarde até às 10 horas da noite, a comunidade
brasileira poderá celebrar uma de suas mais
tradicionais festividades: a Festa Junina.
Todo os anos, a Sunny Fest Productions
produz o Arraial da VFP, transformando o
local do evento numa vila do interior, com
barracas, bandeirinhas de São João, luzes etc.
Todos sentem-se como em uma festa no
interior do Brasil.
Essa iniciativa tem como missão levantar
recuros para a Fundação Vamos Falar
Português, que há nove anos oferece aulas de
português gratuitas para crianças de todas as
idades, em Miami-Dade e Palm Beach.
O evento incluirá ainda quadrilha, competições (corrida com ovo na colher, corrida de saco,
bingo, barraca mais bem decorada, melhor traje caipira adulto/infantil e Miss Caipira) e sorteio
de prêmios.
Para mais informações, visite o sítio eletrônico da VFP: www.vamosfalarportugues.org, ou
envie email para: patricia@vamosfalarportugues, ou ligue para: 305 804 5957.

6. "Copa Cultural.2"- Centro Cultural Brasil USA e Books & Books promovem Belo
Horizonte*
*Texto de responsabilidade do Centro Cultural Brasil-USA da Florida (CCBU)

A cachaça e a cultura encontram-se na Books &
Books.
As pedras preciosas também rolam de Minas e
chegam até a livraria de Coral Gables.
Quarta-feira, 12 de junho de 2013 às 18h30m
Books & Books Coral Gables
265 Aragon Ave. - Coral Gables, FL
O Centro Cultural Brasil-USA da Flórida (CCBU) segue com sua parceria de exploração
cultural do Brasil com a Books & Books, por meio do programa, "COPA CULTURAL 2". O
projeto enfoca a cultura, as tradições, a arte, a música e a gastronomia das doze cidades-sede da
Copa do Mundo em 2014.

Neste mês de junho, o tema da Copa Cultural será a capital de Minas Gerais. Belo Horizonte
(BH) foi a primeira cidade brasileira moderna planejada com o objetivo de ser a capital de um
estado no Brasil, em uma região com um fabuloso acervo artístico e cultural.
BH, com sua energia criativa, tornou-se um importante centro de moda, música e arte, além da
tradicional atividade de distribuição de ouro, manganês e pedras preciosas garimpadas em Minas
Gerais.
O palestrante convidado, Ricardo Vianna, Presidente e CEO da Vianna Joias, discorrerá sobre o
fascinante mundo das sofisticadas pedras preciosas e do ouro, que, desde o século 18, tem
atraído exploradores e negociantes para aquela região.
Fechando a noite, convidamos todos a descobrirem os segredos da cachaça, a bebida nacional,
com a ajuda da "expert" Danielle Perugin, que organizará a apresentação e ensinará aos
presentes como fazer uma excelente caipirinha.
7. 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..

8. 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, exibiu
programa especial dedicado à cantora
Marisa Monte, na próxima segundafeira, dia 3 de junho, às 8:00pm. O
programa será reexibido 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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