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

ENDEREÇO

6018 SW 18th Street, Suite C-2
(Mall do Outback)
Boca Raton, FL 33433

CONSULADO ITINERANTE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

sábado, 6 de abril, das 10 às 16 horas
domingo, 7 de abril, das 10 às 15 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.
2. Promoção "Miami Hoje" - sorteio de uma viagem para o Panamá
A revista eletrônica brasileira "Miami Hoje" está promovendo, em parceria com a Copa Airlines
e o Westin Playa Bonita da Cidade do Panamá, sorteio de um fim de semana para dois, partindo
de Miami.
Para ler o regulamento e inscrever-se, acesse o link: http://www.miamihoje.com/panama-sorteiosweepstake.
As inscrições terminam no dia 4 de abril.
*Informações sob responsabilidade da "Miami Hoje"

