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Consulado Itinerante em Jacksonville

O Consulado-Geral em Miami realizará missão
itinerante em Jacksonville, nos dias 26 e 27 de
outubro.

ENDEREÇO

CONSULADO ITINERANTE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

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

Sábado, 26 de outubro: 9 às 14h
Domingo, 27 de outubro: 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



Autorização de viagem para menor



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. Apresentação única do Duo Siqueira Lima no "New World Center"
O Consulado-Geral do Brasil em Miami, em
associação com a "Rise Kern Cultural
Productions" e a "Miami Classical Guitar
Society", anuncia a estreia e apresentação única
do duo de violão Siqueira Lima no dia 26 de
outubro, às 20h, no "New World Center", em
Miami Beach.
O Duo Siqueira Lima apresentará arranjos de
Scarlatti, Handel, De Falla e Piazzolla, além de
obras dos compositores brasileiros Villa-Lobos,
Cesar Camargo Mariano e Dominguinhos. Na
ocasião, o duo também apresentará sua marca
registrada: tocar violão a quatro mãos.
Dois violonistas clássicos renomados, Cecilia
Siqueira e Fernando de Lima formaram o duo em
2003, após terem-se conhecido em competição
internacional na qual dividiram o primeiro lugar.
O duo é considerado um novo fenômeno
brasileiro do violão, com uma combinação de
virtuose, estilo e elegância, e repertório que
mescla composições eruditas barrocas e contemporâneas com a música popular brasileira.
O Duo Siqueira Lima possui longa carreira, já se tendo apresentado em salas de concerto e festivais
na Espanha, França, Bélgica, Irlanda, Rússia, África do Sul e Angola. A aclamação da crítica e
aceitação popular internacional transcendem barreiras nacionais e refletem o estilo eclético e
original da dupla, que abraça o desafio de descobrir novos compositores e produzir novos arranjos
para composições pouco conhecidas, bem como novas interpretações do repertório tradicional.
Ingressos para a apresentação estão à venda na bilheteria do "New World Center", pelo telefone
(305) 673-3331 e pela internet, no sítio eletrônico www.newworldcenter.com.
Mais informações sobre o Duo Siqueira Lima poderão ser obtidas no sítio eletrônico
http://duosiqueiralima.com.br/.

3. BACCF - 2013 Excellence Award
Confira abaixo as informações sobre o evento promovido pela "Brazilian-American Chamber of
Commerce of Florida":

4. Balé Folclórico da Bahia - apresentação no "Arsht Center"

Sexta-feira, 8 de novembro às 20:30h
Adrienne Arsht Center for the Performing Arts
1300 Biscayne Blvd. - Miami, FL 33132
Para mais informações e compra de ingressos, clique aqui.
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