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1. Consulado Itinerante em Orlando
O Consulado-Geral em Miami realizará missão itinerante
em Orlando, nos dias 22 e 23 de junho.

ENDEREÇO

CONSULADO ITINERANTE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

1ª Igreja Batista Brasileira de Orlando
4364 35th Street - Orlando, FL 32811
Tel. 407-206-0163

Sábado, 22 de junho: 9:00 às 17:00h
Domingo, 23 de junho: 10:30 às 14:30h

No dia 22 de junho, a partir das 19:30h, o Consulado-Geral, em parceria com o Banco
do Brasil Américas, promoverá palestra sobre educação financeira, precedida de
coquetel, com entrada gratuita.
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.
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4. Show da cantora Marisa Monte em Miami Beach*
*Texto de responsabilidade da "The Rhythm Foundation"

Para mais informações sobre o show, clique aqui.
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