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Consulado Itinerante em Orlando

O Consulado-Geral em Miami realizará missão
itinerante em Orlando, nos dias 23 e 24 de
novembro.

ENDEREÇO

CONSULADO ITINERANTE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Igreja Nova Esperança
4300 Lake Margaret Dr.
Orlando, FL 32812
Tel. 407-275-6161 / 407-275-6163

Sábado, 23 de novembro: 9 às 14h
Domingo, 24 de novembro: 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. Brazilian Voices - Concerto "Joy of Brazil" *
"JOY OF BRAZIL: Uma apresentação que destaca os ritmos, a
música, os sons, a alegria, a celebração e o entusiasmo da música
brasileira."
O grupo vocal "Brazilian Voices" realizará apresentação única de seu
show "Joy of Brazil" no dia 22 de novembro de 2013, às 20h30, "Broward Center for the
Performing Arts", 201 SW 5th Avenue - Fort Lauderdale, FL 33312 - 954-462-0222.
O concerto incluirá arranjos originais de músicas de Marisa Monte, Djavan, Luiz Gonzaga,
Jorge Benjor e Vinícius de Moraes. O grupo vocal, que conta com apoio de banda e de
percussionistas brasileiros para realização do espetáculo, visa apresentar ao público ritmos
variados como bossa nova, samba, pop e forró.
Sob a direção artística de Sue Scaglione, o grupo "Brazilian Voices" - nove vezes vencedor do
"Brazilian International Press Award" - será acompanhado por Jorge L. Sosa, Cezar Santana,
Daniel Stable, Ettiene Fuentes, Claudio Silva e terá a participação especial de José Paulo,
Brazilian Voices Teens e Samba RJ.
Os ingressos estão à venda por US$ 30 e US$ 35 no sítio eletrônico www.browardcenter.org.
Mais informações: Loren Oliveira - tel. 954-217-1111 - info@brazilianvoices.org.
Sítio eletrônico: www.brazilianvoices.org

3. Palestra “Conhecendo o Câncer” - Dr. Olinto Lima, médico brasileiro *
A convite da Brazilian Temple – SDA Church, o Dr. Olinto Lima
ministrará palestra “Conhecendo o Câncer”.
Dr. Olinto Lima é Diretor de International Medical Education e Global
Health Center Physician Liaison, da Cleveland Clinic, sediada em
Weston, Flórida.
Entrada gratuita
7 de dezembro de 2013 18:00 horas
Brazilian Temple – SDA Church
3980 NW 21 Ave, Fort Lauderdale, FL 33309
Tel. 954-739-9500 - http://www.braziliantemple.com/

4. “2º Brazilian Fest” em Pompano Beach *

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Brazil Art Fair *

____________________________________________________________________________________________
* Informação de responsabilidade dos respectivos organizadores
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