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1. Consulado Itinerante em Orlando

O Consulado-Geral em Miami realizará missão
itinerante em Orlando, nos dias 21 e 22 de setembro.

ENDEREÇO

CONSULADO ITINERANTE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

First Baptist Orlando
3000 South John Young Parkway
Faith Hall
Orlando, Fl 32805
Tels. 407-514-4262 - 321-388-1610

Sábado, 21 de setembro: 9 às 14h
Domingo, 22 de setembro: 10 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. Inauguração da exposição "ArtBrazil"

O Cônsul-Geral e as artistas brasileiras

O Cônsul-Geral inaugurou, na noite de 12 de setembro, a exposição "ArtBrazil", em Fort
Lauderdale. O evento, que conta com o apoio institucional do Consulado-Geral, reúne trabalhos e
instalações de mais de 20 artistas brasileiros contemporâneos residentes no sul da Flórida.
Organizada pela curadora Jade Matarazzo, a exposição permanecerá aberta ao público até o dia 24
de setembro, sede da organização "ArtServe" (1350 E. Sunrise Blvd., Fort Lauderdale, FL 33304.
Tel: (954) 462-8190). Para mais informações, clique aqui.

3. BACCF - Seminário "How to do business in the US"
Confira abaixo as informações sobre o seminário:

4. “MIA ANIMATION Conference & Festival”
Nos últimos três anos, o “MIA ANIMATION Conference &
Festival” tem trazido a Miami palestrantes de renome
mundial no setor de animação, oferecendo cursos de
aperfeiçoamento com demonstração de software e painéis
sobre diferentes temas ligados à animação. O evento foi
projetado para ser um fórum para "networking" ativo e troca
de informações práticas, com ênfase na educação,
desenvolvimento e promoção de novos talentos. Walt Disney Animation, Cartoon Network,
Illumination Entertainment, The Third Floor, Dreamworks, Blizzard Entertainment, Neversoft
Entertainment são alguns dos estúdios que participaram de edições anteriores do “MIA
ANIMATION Conference & Festival”.
Na edição 2013 da conferência, estarão presentes os seguintes palestrantes: Allison Mann (Disney
Interactive), Dylan Ekren (Walt Disney Feature Animation), Drew Tolman (Walt Disney Television
Animation), Chris Edwards (The Third Floor Studios), Jason Della Rocca (Execution Labs), Chris
Avellone (Obsidian Entertainment), Conrad Montgomery (Cartoon Network) e Leah Hoyer
(Microsoft Studios). A lista completa dos palestrantes e demais informações sobre o evento poderão
ser obtidas na página eletrônica www.miaanimation.com.
O Consulado-Geral do Brasil em Miami oferece apoio institucional ao festival de animação,
promovendo o filme "Rio 2096 - Uma História de Amor e Fúria", a ser exibido no dia 17 de
outubro. A película brasileira, que inaugura o MIA Animation Festival deste ano, será apresentada
no auditório do Wolfson Campus (Miami-Dade College). O evento conta com a parceria da Inffinito
Produções.

"Rio 2096 - Uma História de Amor e Fúria"
Animação / HD / Cor / 74min / 2012
Vencedor do Annecy Animation Festival, 2013
Vencedor do 4th Brapeq Brazil Film Festival, 2013
Escrito e dirigido pelo cineasta e roteirista Luiz Bolognesi (Bicho de Sete Cabeças, As Melhores
Coisas do Mundo, Chega de Saudade), o filme "Rio 2096 - Uma História de Amor e Fúria" foi o
primeiro longa-metragem de animação a participar na Première Brasil, a mostra competitiva do
Festival de Cinema do Rio, em 14 anos de existência do festival. O filme é produzido pela Buriti
Filmes e Gullane e dublado pelos atores Selton Mello, Camila Pitanga e Rodrigo Santoro.
Sinopse
A história narra o amor entre Janaína e um guerreiro indígena que, ao morrer, assume a forma de
um pássaro. A história do casal desenvolve-se durante seis séculos da história do Brasil,
destacando-se quatro momentos: a colonização; a escravidão; o golpe militar de 1964; e o futuro,
em 2096, quando haverá uma guerra pela água. Em todos estes períodos, o casal luta contra a
opressão.
Ficha Técnica
Direção: Luiz Bolognesi
Roteiro: Luiz Bolognesi
Produção: Fabiano Gullane, Caio Gullane, Luiz Bolognesi, Laís Bodanzky,
Marcos Barreto, Debora Ivanov, Gabriel Lacerda

Produção Executiva: Caio Gullane, Fabiano Gullane e Sônia Hamburger
Direção de Fotografia: Anna Caiado, Daniel Greco
Direção de Arte: Anna Caiado
Edição: Helena Moura
Elenco: Rodrigo Santoro, Camila Pitanga, Selton Mello
Distribuição: Europa Filmes
Classificação Indicativa: 12 anos

5. 1ª Conferência das Mulheres da Primeira Igreja Batista Brasileira do Sul da Flórida*
*Informação de responsabilidade da PIBFlórida

A 1ª Conferência das Mulheres PIBFlorida aconteceu
nos dias 13 e 14 de setembro no Centro de Família
PIBFlorida. A Conferência, intitulada “Diante do
Espelho”, teve como preletora Amanda Gomes, da PIB
Recreio-RJ.
Destacaram-se as seguintes sessões de trabalho: Maquiagem (Priscilla Birro e Priscila Cruz);
Moda (Priscila Neves); Etiqueta (Cida Figueiredo) e Organização (Flavia Souza). Sob a
organização de Debora Almeida, e contando com o apoio de um grande grupo de voluntárias, a
Conferência de Mulheres foi mais um evento de destaque comunitário.

6. Palestra da escritora brasileira Ann Wainer - "Jewish and Brazilian Connections to
New York"*
*Informações de responsabilidade dos promotores do evento
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