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1. Itamaraty lança o "Portal do Retorno"
O Ministério das Relações Exteriores publicou, no Portal "Brasileiros no
Mundo", o livro "Diplomacia Consular" no qual estão disponíveis
estatísticas que apontam redução de cerca de 20% no número de brasileiros
residentes no exterior, atualmente estimados em cerca de 2,5 milhões (em
comparação com 3,1 milhões em 2011). A tendência de retorno acentua-se
na faixa de migrantes que deixaram o país há menos de 10 anos.
Com vistas a apoiar o processo de retorno dos emigrantes brasileiros,
antecipado em virtude da conjuntura econômica nos países de acolhimento
e dificultado pelo longo período passado longe do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores
lançou, no último dia 27 março, o Portal do Retorno - página eletrônica que reúne informações
úteis sobre documentação, trabalho, apoio à abertura de pequenos negócios, capacitação
profissional, educação financeira, previdência social, entre outros assuntos de ordem prática,
voltados para os nacionais expatriados que decidam voltar a residir no Brasil.
A iniciativa contou com o colaboração do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério da
Previdência Social, da Secretaria da Receita Federal, da Caixa Econômica Federal e do
SEBRAE, entre outros parceiros.
O endereço do Portal de Retorno é "http://retorno.itamaraty.gov.br".

2. Consulado Itinerante em Boca Raton
O Consulado-Geral do Brasil em Miami realizará missão
itinerante em Boca Raton nos dias 6 e 7 de abril.

ENDEREÇO

Boca Glades Baptist Church
10101 Judge Winikoff Road
Boca Raton, FL 33428

CONSULADO ITINERANTE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

sábado, 6 de abril, das 9 às 17 horas
domingo, 7 de abril, das 9 às 17 horas

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)
Atestados (exceto atestado de residência para efeito de mudança para o Brasil)

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 - prazo: 30 dias
Documento militar - prazo: 30 dias

Também estará disponível o serviço de assistência jurídica, prestado pelo consultor jurídico do
Consulado.
PAGAMENTO DE TAXAS
O pagamento das taxas consulares somente poderá ser feito com ordem de pagamento
comprada em qualquer agência do correio americano ("US Postal Money Order").
OUVIDORIA
Sugestões, elogios e reclamações poderão ser encaminhados ao endereço eletrônico
cg.miami@itamaraty.gov.br.
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