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1. Data Nacional - 7 de setembro
Confira a seguir cronograma de eventos promovidos pelo
Consulado-Geral em Miami para comemorar o Dia da
Independência:

5 de setembro
16:30 - Inauguração de placa em comemoração aos 25 anos do projeto paisagístico de
Burle Marx na Biscayne Boulevard
Local: NE 4th Street and Biscayne Boulevard (próximo à Torch of Friendship, no Bayside Market Place)

17:30 - Abertura da Exposição “The Art of Burle Marx on Biscayne Blvd”
Local: Miami International University of Art & Design - 1501 Biscayne Blvd., Suite 100, Miami
Obs: A exposição ficará aberta para visitação de 5 a 28 de setembro, de segunda-feira a sábado, das 9:00 às 22:00

6 de setembro
18:00 - Boca Brazilian Beat - Comemoração do 7 de Setembro com a Prefeitura de Boca
Raton
Local: Sanborn Square, 72 N. Federal Highway, Boca Raton FL

7 de setembro
9:00 - 14:00 - Consulado Itinerante em comemoração à Data Nacional
Local: Igreja "Light For The Nations" - 1839 W. Hillsboro Blvd, Deerfield Beach, FL 33442. Tel: 561-981-9996

20:00 - Independence Gala Dinner, promovido em parceria com a Brazilian-American
Chamber of Commerce of Florida
Local: Four Seasons Hotel Miami, 1425 Brickell Avenue, Miami, FL

8 de setembro
13:00 - 17:00 - Consulado Itinerante em comemoração à Data Nacional
Local: Igreja "Light For The Nations" - 1839 W. Hillsboro Blvd, Deerfield Beach, FL 33442. Tel: 561-981-9996

10 de setembro
17:30 - Forum de Negócios Brasil-Itália na Flórida
Local: The Coral Gables Museum

12 de setembro
18:00 - Abertura da Exposição "ArtBrazil - A Celebration of South Florida's
Contemporary Brazilian Art Scene"
Local: Artserve - 1350 E Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale, FL. Tel: 954-462-8190. Artserve.org
Obs: A Exposição ficará aberta ao público de 5 a 24 de setembro

2. Consulado Itinerante da Data Nacional - 7 e 8 de setembro
O Consulado-Geral em Miami realizará missão itinerante
em Deerfield Beach, nos dias 7 e 8 de setembro.

ENDEREÇO

CONSULADO ITINERANTE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Igreja "Light For The Nations"
1839 W. Hillsboro Blvd
Deerfield Beach, FL 33442
Tel: 561-981-9996

Sábado, 7 de setembro: 9h às 14h
Domingo, 8 de setembro: 13h às 17h

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



Autorização de viagem para menores



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.

3. Título eleitoral - dispensa de revisão biométrica aos eleitores cadastrados no exterior
Conforme instrução do Cartório Eleitoral do Exterior em
Brasília, os eleitores cadastrados no exterior não estão
obrigados a proceder ao recadastramento biométrico.
A revisão biométrica destina-se tão somente a alguns municípios eleitorais no Brasil,
relacionados no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, no seguinte endereço:
http://www.tse.jus.br/eleitor/recadastramento-biometrico.
Os eleitores cujas inscrições pertençam a unidade da Federação que esteja em processo de
revisão biométrica devem comparecer às respectivas zonas eleitorais no Brasil para fazer o
recadastramento
biométrico,
ou
terão
suas
inscrições
eleitorais
canceladas.
Ressalta-se que o eleitor residente no exterior tem a faculdade de proceder à transferência de
sua inscrição eleitoral da zona eleitoral no Brasil para o exterior.

4. Cônsul-Geral recebe o Diretor do Centro Comunitário Brasileiro

O Cônsul-Geral em Miami, Embaixador Hélio
Ramos, recebeu, no último dia 30 de agosto,
visita do Diretor do Centro Comunitário
Brasileiro (CCB), Urbano Santos.
Durante o encontro, o Diretor do CCB
comemorou a licença concedida pela prefeitura
de Pompano Beach àquela entidade para a
realização de eventos culturais como o Arraial
organizado no último de 25 de agosto, que
contou a participação de cerca de 2500
pessoas, conforme dados da polícia do
Condado de Broward.
Ao fim da reunião, Urbano Santos entregou placa de agradecimento ao Cônsul-Geral pelo apoio
institucional do Consulado-Geral ao Centro Comunitário Brasileiro.
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