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Consulado Itinerante em Pompano Beach

O Consulado-Geral em Miami realizará missão
itinerante em Pompano Beach, nos dias 28 e 29 de
setembro.

ENDEREÇO

CONSULADO ITINERANTE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Primeira Igreja Batista Brasileira no Sul da Flórida
1103 NE 33rd Street - Pompano Beach, FL 33064
Tel. 954-783-0119

Sábado, 28 de setembro: 9 às 14h
Domingo, 29 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. Ministério das Relações Exteriores lança portal "Rede Brasil Cultural"
O Ministério das Relações Exteriores lançou o portal
"Rede Brasil Cultural", com informações sobre as
atividades de Leitorados, Núcleos de Estudos e Centros
Culturais do Brasil no exterior.
A página divulgará também informações sobre o trabalho de difusão da língua portuguesa nas
comunidades brasileiras expatriadas e sobre a aplicação do exame para obteção do Certificado
de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras).
A página pode ser lida no seguinte endereço eletrônico: http://redebrasilcultural.itamaraty.gov.br
3. Brazilian Food Festival
O Cônsul-Geral em Miami, Embaixador Hélio Ramos,
compareceu ao encerramento do "Brazilian Food Festival",
evento organizado pela chef brasileira Deborah Rosalem, no
"Intercontinental Hotel Miami", nos dias 27 e 28 de julho, 24
e 25 de agosto e 21 e 22 de setembro.

Durante o festival, foram servidos tradicionais pratos da culinária brasileira, como feijoada,
bobó de camarão, escondidinho de carne e moqueca de peixe.
O festival foi sucesso de público e deverá ter nova edição em 2014.
4. "Vocabulário Ambiental Infanto-juvenil" (VAI)
O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (Ibict) elaborou o livro didático
"Vocabulário Ambiental Infanto-juvenil" (VAI), com
vistas a disseminar educação socioiambiental junto a
crianças e adolescentes.
O material poderá ser utilizado por escolas e professores que ensinem língua portuguesa, de
modo a contribuir para que ciranças falantes do idioma português desenvolvam interesse pela
temática ambiental e pelos debates sobre conservação da natureza, justiça social, crescimento
econômico e paz.
O livro "Vai" está disponível para leitura no Portal Livro Aberto, no seguinte endereço:
http://livroaberto.ibict.br/handle/1/1017
Trailer da obra pode ser assistido no seguinte endereço eletrônico:
http://www.youtube.com/watch?v=bcCZZyYz1cU
O livro "Vocabulário Ambiental Infanto-Juvenil" (VAI) não poderá ser comercializado. Escolas
interessadas em distribuir, gratuitamente, o material deverão solicitar ao Consulado-Geral, pelo
endereço eletrônico educacional.miami@itamaraty.gov.br, instruções sobre como obter
autorização de seu uso.
.

5. Exposição: "A Arte de Burle Marx na Biscayne Boulevard de Miami" - Últimos dias
De 5 a 28 de setembro -das 9h às 22h
(de segunda a sábado)
Ai - Miami International
University of Art & Design
1501 Biscayne Blvd, Suite 100
Miami, FL 33132
(305) 428-5913

O Cônsul-Geral, a artista e convidados

Confira a mostra "A Arte de Burle Marx na Biscayne Boulevard de Miami", de autoria da
fotógrafa brasileira Mariza Formaggini. A exposição compreende 34 fotografias representativas
do trabalho do renomado arquiteto e paisagista brasileiro na Flórida e tem como objetivos a
divulgação e a preservação do patrimônio urbanístico e cultural brasileiro no exterior. O projeto
de Burle Marx completou, em 2013, 25 anos e abrange quatorze quarteirões de três faixas de
calçadas na Biscayne Boulevard, na região do centro da cidade.
6. Exposição "Regresso ao Imaginário" - Últimos dias
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