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1. Temporada de furacões - Guia
O Consulado-Geral elaborou guia em português com o objetivo de
oferecer à comunidade brasileira algumas orientações úteis para o
planejamento familiar no contexto da temporada de furacões, bem como para facilitar a busca por
informações oferecidas pela rede de assistência do estado da Flórida.
A temporada de furacões estende-se de 1° de junho a 30 de novembro de cada ano.
Para ler e imprimir o guia, clique aqui.
2. Eleições 2014
Informação geral
As Eleições de 2014 serão realizadas nos próximos dia 5 de
outubro e, havendo segundo turno, dia 26 de outubro.
Na Flórida, urnas serão instaladas no Miami-Dade College, Wofson Campus, situado no
endereço "300 NE 2nd Avenue, Miami, FL 33132", onde votarão cidadãos brasileiros inscritos
na jurisdição do Consulado-Geral.
Retirada de Títulos Eleitorais no Consulado-Geral
O Consulado-Geral reitera à comunidade brasileira que mais de 15 mil títulos eleitorais ainda se
encontram disponíveis para retirada na sede da Repartição (80 SW 8th Street, suíte 2600, Miami,
FL 33130). É altamente recomendável que os eleitores retirem o documento com a antecedência
possível. Os títulos também podem ser entregues aos titulares nas missões itinerantes, mediante
pedido prévio do interessado, enviado para o endereço "eleitoral.miami@itamaraty.gov.br".
Para conferir se seu título está disponível para retirada, clique aqui.

Eleições em Orlando
Por razões técnicas e orçamentárias, não mais serão abertas urnas na cidade de Orlando. No
entanto, os eleitores residentes naquela e em outras cidades poderão votar no Miami-Dade
College, Wofson Campus, no endereço "300 NE 2nd Avenue, Miami, FL 33132", desde que
estejam inscritos nas zonas eleitorais da jurisdição do Consulado-Geral.
Mais informações
Mais informações pertinentes às eleições de 2014 estão disponíveis na página eletrônica
http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/eleicoes_2014.xml

3. Consulado Itinerante em Deerfield Beach - 16 e 17 de agosto
O Consulado-Geral realizará missão itinerante em Deerfield
Beach, nos dias 16 e 17 de agosto.

ENDEREÇO

CONSULADO ITINERANTE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Igreja "Light For The Nations"
1839 W. Hillsboro Blvd
Deerfield Beach Fl 33442
Tel: (954)651-5435 e (561)981-9996

Sábado, 16 de agosto: 9:30 às 13:30
Domingo, 17 de agosto: 9:30 às 13:30

FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO:
• O pré-atendimento pelo agente consular será iniciado às 9:00. O atendimento do público pelos
funcionários consulares terá início às 9:30, em todas as missões itinerantes.
• As 100 senhas diárias de atendimento serão entregues até as 13:30 exclusivamente aos
interessados que tenham a documentação absolutamente completa para a produção do serviço.
• Os interessados que até as 13:30 não cumprirem todos os requisitos para a produção do documento
não serão atendidos, independentemente do horário em que chegaram ao local do evento. Os
voluntários não deverão aceitar pedidos de exceção nem submeter tais solicitações ao Chefe da
Missão.
• Após a distribuição das últimas senhas de atendimento, a equipe consular fará pausa de uma hora
para almoço.
• Às 14:30, a equipe retomará a produção de documentos e atenderá a todos os interessados que
possuam senhas emitidas pela equipe do Consulado-Geral.
• Às 18:00, impreterivelmente, a equipe deverá deixar o local da missão.
Observação: ainda que haja atrasos em razão de falhas do sistema de informática, não haverá
extensão do horário de atendimento e distribuição de senhas. No caso de indisponibilidade
permanente do sistema, serão recebidos apenas os requerimentos eleitorais, militares, de passaportes
e de registros de assinaturas.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA PRODUÇÃO NOS CONSULADOS ITINERANTES
• Adiamento de incorporação

• Procuração INSS

• Atestado de vida em pessoa

• Procuração particular

• Autorização de retorno ao Brasil – ARB

• Procuração pública

• Autorização de viagem para menor

• Reconhecimento de assinatura

• Autorização de viagem no passaporte

• Registro de casamento

• Autorização para emissão de passaporte

• Registro de nascimento

• CPF para brasileiro e estrangeiro

• Registro de óbito

• Declaração a termo

• Título de eleitor (entrega)

SERVIÇOS A SEREM PRODUZIDOS SOMENTE NO CONSULADO-GERAL EM MIAMI
• Passaporte
• Legalização
• Atestado de residência
• Cópia autenticada
Os prazos para devolução pelos correios dos documentos recebidos para produção no ConsuladoGeral em Miami, contados a partir do dia de sua entrega no Consulado-Geral em Miami, são:
a) 10 dias (legalização, atestado de vida por correio, atestado de residência, cópia autenticada,
documento escolar); e
b) 45 dias (passaportes).
Os serviços acima, por prescindirem da presença do interessado, serão recolhidos durante a missão
itinerante e processados na sede do Consulado-Geral, a fim de imprimir mais agilidade à prestação
do serviço consular.
Caberá à entidade parceira o recebimento das solicitações dos serviços acima, que deverão ser
entregues ao Vice-Cônsul, chefe da missão, em envelope lacrado, contendo o formulário
corretamente preenchido, os documentos necessários e a “money-order” do correio norte-americano
(USPS) preenchida e correspondente ao valor do pedido.

4. “Brazilian Film Festival” – 18a edição
O Consulado-Geral renovou seu apoio ao "Brazilian Film Festival", cuja 18a edição será realizada
entre os próximos dias 16 a 24 de agosto.
Para mais informações, visite a página eletrônica do Festival. Clique aqui

5. “Global Assistance Foundation” – Jantar beneficente*
* Informações de responsabilidade dos promotores do evento

A“Global Assistance Foundation”, que desenvolve ações humanitárias no Brasil e no Haiti,
promoverá jantar beneficente no dia 15 de agosto de 2014. Mais informações sobre a fundação
estão disponíveis aqui.

Exposição da artista Laura Vinci: “Untitled”

6.

Laura Vinci nasceu em São Paulo, onde vive e trabalha. Sua exibição Untitled
(da série “Papéis Avulsos”) tem como curadora Elizabeth Cerejido. Mais
informações disponíveis aqui.
Data: 16 de julho a 7 de setembro de 2014
ArtCenter’s Richard Shack Gallery
800 Lincoln Road, Miami Beach, FL 33139
Página da artista na internet:
http://www.lauravinci.com.br

Horário da galeria:
Segunda a quinta-feira: 12:00 a 21:00
Sexta-feira e sábado: 11:00 22:00
Domingo: 11:00 a 21:00

7. Concurso Nacional Novos Poetas – Prêmio CNNP 2014
A Vivara Editora abriu inscrições para o Concurso Nacional Novos
Poetas, Prêmio CNNP 2014.
Podem participar do concurso todos os brasileiros, natos ou
naturalizados, maiores de 16 anos, com texto em língua portuguesa.
As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas pelo site,
http://www.cnnp.com.br no período de 1 de agosto a 5 de setembro de
2014.
8. Ouvidoria Consular do Ministério das Relações Exteriores
A Ouvidoria Consular do Ministério das Relações Exteriores é
responsável pelo processamento de comentários, sugestões, elogios
e críticas referentes a toda a atividade consular das repartições brasileiras no exterior - aí
incluídos atendimento em geral, rede consular, assistência, processamento de documentação e
demais atividades afins.
Como contatar





Por e-mail: ouvidoria.consular@itamaraty.gov.br
Por correio ou pessoalmente: na Ouvidoria Consular - Palácio do Itamaraty - Anexo I Térreo Divisão de Assistência Consular - Esplanada dos Ministérios - Bloco "H"Brasília/DF Brasil 70170-900.
Por telefone: (55) (61) 2030 8804/8805/9712/8803 (de 8:00 a 20:00 - horário de Brasília)
Por meio do preenchimento e entrega do Formulário de Opinião do Público.

Para mais informações, clique aqui e leia a seção “Ouvidoria Consular”, na página do
Consulado-Geral.
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