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1. Consulado Itinerante em Jacksonville
O Consulado-Geral em Miami realizará missão itinerante
em Jacksonville, nos dias 29 e 30 de junho.

ENDEREÇO

CONSULADO ITINERANTE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Igreja Videira em Jacksonville
3550 Spring Park Road - Jacksonville, FL
Tel: 904-607-0668

Sábado, 29 de junho: 9 às 17h
Domingo, 30 de junho: 9 às 14h

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 norte-americano
(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. Funcionários do Itamaraty abraçam o Palácio dos Arcos

Os funcionários do Ministério das Relações Exteriores realizaram, no último dia 21 de junho,
manifestação de apreço pelo Itamaraty e pelo Palácio dos Arcos, em abraço simbólico a esse
patrimônio da nação brasileira.
Leia abaixo a Nota do Itamaraty em repúdio à depredação praticada contra o Palácio no dia 20 de
junho último:

“Nota n. 6
Depredação do Palácio do Itamaraty
21/06/2013 - O Ministério das Relações Exteriores deplora os atos de violência e depredação
ocorridos no Palácio Itamaraty na noite de ontem, 20 de junho. Atos de vandalismo não refletem o
caráter predominantemente pacífico das manifestações.
Ao tomar conhecimento da tentativa de invasão da sede do Itamaraty, o Ministro das Relações
Exteriores, Antonio de Aguiar Patriota, deslocou-se imediatamente para o local, acompanhado do
Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Eduardo dos Santos, e do SubsecretárioGeral do Serviço Exterior, Embaixador Denis Fontes de Souza Pinto. Diante das circunstâncias e
com o apoio da Polícia Militar e dos Fuzileiros Navais, foi possível evitar o agravamento da
situação.
No início da manhã de hoje, 21 de junho, a Polícia Federal iniciou perícia nas instalações do
Palácio, para aferir a extensão dos danos causados. O Secretário-Geral das Relações Exteriores
reunir-se-á com outros órgãos do Governo e do Distrito Federal, para examinar a adoção de
medidas preventivas necessárias ao reforço da segurança do Ministério das Relações Exteriores.
Inaugurado em 1970, o Palácio Itamaraty é uma das obras mais conhecidas de Oscar Niemeyer. Sua
arquitetura, seus espaços e a transparência de sua fachada representam a abertura com que a
diplomacia brasileira busca o entendimento pelo diálogo.
O Ministro Patriota participará, às 17 horas de hoje, 21 de junho, de ato de abraço simbólico ao
Palácio Itamaraty, mobilizado espontaneamente pelos servidores do Ministério.
O Ministério das Relações Exteriores continua a saudar as reivindicações legítimas dos
manifestantes e conclama todos a exercerem seu direito constitucional de forma pacífica e sem
violência.”

3. Cônsul-Geral em Miami recebe professores brasileiros de inglês
O Cônsul-Geral em Miami,
Embaixador
Hélio
Ramos,
recebeu, no último dia 26 de
junho, grupo de 24 professores
brasileiros de inglês, que se
encontram atualmente na cidade
para curso de aperfeiçoamento. Os
convidados assistiram ainda a
palestras sobre funcionamento do
Consulado-Geral e procedimentos
de segurança a serem observados
por turistas na Flórida.
Os professores são docentes de nível fundamental e médio de escolas públicas municipais e
estaduais, e foram selecionados pelo Ministério da Educação, por meio da CAPES, para
participação em intercâmbio com duração de seis semanas. Trata-se da segunda turma de
professores enviados à Flórida no âmbito daquele programa de capacitação.

O grupo de docentes participará, durante sua estada, de curso intensivo sobre métodos e técnicas
de ensino de inglês como segunda língua, ministrado pelo "Miami-Dade College - MDC". O
curso terá carga horária de aproximadamente seis horas diárias e incluirá, aos finais de semana,
passeios por Miami e outras regiões do estado.
O programa é fruto de parceria entre o Ministério da Educação, a Embaixada norte-americana
em Brasília e a Fundação Fullbright, por meio do "International Institute of Education - IIE".
4. Visita do Cônsul-Geral ao "Brazil Club"

O Cônsul-Geral em Miami, Embaixador Hélio
Ramos, visitou, na tarde do último dia 21 de
junho, a sede do "Brazil Club", em Boca Raton.
A organização, que já conta com mais de 200
membros associados, foi criada em setembro de
2012, no intuito de promover a capacitação de
empresários e profissionais brasileiros, bem
como de facilitar sua inserção no mercado norteamericano.

Durante o encontro, o Brazil Club concedeu ao Cônsul-Geral o título de membro honorário da
instituição, a fim de celebrar a parceria que tem sido desenvolvida com o Consulado-Geral na
organização de missões consulares itinerantes.
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