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1. Consulado Itinerante em Fort Myers
O Consulado-Geral em Miami realizará missão itinerante
em Fort Myers, nos dias 13 e 14 de julho.

ENDEREÇO

CONSULADO ITINERANTE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Igreja Bethesda
2711 Park Windsor Drive, Suite 301/302
Fort Myers, FL 33901
Tels.: (239) 810-7838 / (239) 229-8259

Sábado, 13 de julho: 9 às 17h
Domingo, 14 de julho: 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. Declaração à imprensa do Ministro Antonio Patriota sobre denúncia de espionagem
contra cidadãos brasileiros

O Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Antonio de
Aguiar Patriota emitiu, em 7 de julho de 2013, a seguinte
declaração à imprensa, em resposta à denúncia de que cidadãos
brasileiros foram objeto de espionagem por parte de agências de
inteligência norte-americanas:
"O Governo brasileiro recebeu com grave preocupação a notícia
de que as comunicações eletrônicas e telefônicas de cidadãos
brasileiros estariam sendo objeto de espionagem por órgãos de
inteligência norte-americanos.
O Governo brasileiro solicitou esclarecimentos ao governo norte-americano por intermédio da
Embaixada do Brasil em Washington, assim como ao Embaixador dos Estados Unidos no Brasil.

O governo brasileiro promoverá no âmbito da União Internacional de Telecomunicações (UIT)
em Genebra, o aperfeiçoamento de regras multilaterais sobre segurança das telecomunicações.
Além disso, o Brasil lançará nas Nações Unidas iniciativas com o objetivo de proibir abusos e
impedir a invasão da privacidade dos usuários das redes virtuais de comunicação, estabelecendo
normas claras de comportamento dos Estados na área de informação e telecomunicações para
garantir segurança cibernética que proteja os direitos dos cidadãos e preserve a soberania de
todos os países."

3. Concurso de Desenho Infantil "Brasileirinhos no Mundo"

O Consulado-Geral em Miami comunica que estão abertas,
até o próximo dia 27 de setembro, as inscrições para o IV
Concurso de Desenho Infantil "Brasileirinhos no Mundo",
para crianças brasileiras entre 6 a 12 anos de idade
residentes no exterior.
Com o tema "O lugar mais legal do Brasil", o concurso visa
a promover e divulgar o interesse pelo Brasil entre o
público infantil brasileiro, e é dividido em duas categorias:
Categoria I – 6 a 9 anos
Categoria II – 10 a 12 anos
A 4ª edição do concurso também inclui uma inovação no processo de inscrição: caso os
concorrentes e/ou responsáveis não tenham passaportes válidos, poderão apresentar cópia do
número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou da Carteira de Identidade (RG).
As inscrições deverão ser enviadas até o dia 27/09/2013 para o endereço de correio eletrônico
brasileirinhos@itamaraty.gov.br.
Demais informações sobre o concurso poderão ser adquiridas pelo endereço eletrônico
http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/noticias/edital-do-iv-concurso-de-desenhoinfantil-brasileirinhos-no-mundo.
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