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1. 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 pertinentes às eleições de 2014 estão disponíveis na página eletrônica
http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/eleicoes_2014.xml

2. Consulado-Geral adota formulários eletrônicos para solicitação dos serviços consulares
O Consulado-Geral passou a adotar formulários eletrônicos para
solicitação dos serviços consulares.
A nova forma de atendimento tornará a prestação do serviço mais célere, e assim possibilitará a
diminuição de filas e do tempo de espera.
Assim, antes de comparecer ao Consulado-Geral, preencha o formulário de serviço pretendido e
imprima o recibo de confirmação que estará disponível ao final da página. Apresente o recibo ao
atendente quando do comparecimento ao Consulado-Geral.
Importante: Os requerentes que comparecerem com o formulário eletrônico preenchido terão
prioridade no atendimento.
Segue a lista de documentos cujo preenchimento poderá ser feito eletronicamente:
•Procuração Pública
•Registro de Nascimento
•Registro de Casamento
•Registro de Óbito
•Atestado de Vida
•Atestado de Residência
•Atestado de Residência para Menor
•2ª Via de Registro de Nascimento
•2ª Via de Registro de Casamento

3. Embraer inaugura Centro de Engenharia e Tecnologia nos Estados Unidos
O Cônsul-Geral participou, em 8 de setembro último,
da cerimônia de inauguração do novo Centro de
Engenharia e Tecnologia da Embraer nos Estados
Unidos, localizado em Melbourne, Flórida. Trata-se do
primeiro centro de tecnologia da empresa brasileira no
exterior.
Por parte da companhia brasileira, estiveram presentes
o fundador da empresa, Ozires Silva; o Presidente da
Embraer, Frederico Curado; e o Presidente da Embraer
USA, Gary Spulak. O Governo do estado da Flórida
foi representado pelo Secretário de Comércio Estadual
e Presidente da Enterprise Florida, Gray Swoope. Também prestigiaram a inauguração autoridades
do condado de Brevard e da cidade de Melbourne, dentre os quais o Presidente da Space Florida,
Frank DiBello; a Prefeita de Melbourne, Kathy Meehan; a "commissioner" do Condado de Brevard,
Mary Lewis; e o Diretor Executivo do Aeroporto Internacional de Melbourne, Gregory Donovan.
O novo centro encontra-se dentro do complexo industrial montado pela companhia brasileira nos
arredores do aeroporto de Melbourne. O conjunto de prédios compreende uma fábrica de jatos
executivos, além de centros de manutenção e de atendimento ao cliente. Apenas em Melbourne, a
Embraer hoje emprega cerca de 600 funcionários.
Além de sofisticados laboratórios e equipamentos de teste, o edifício de tecnologia conta com
centro de dinâmica de fluidos, simuladores de realidade virtual em 3D e maquinário para a
elaboração de protótipos a serem instalados nos aviões da empresa.

4. Cônsul-Geral recebe Coordenador Técnico da Seleção e Assessor de Imprensa da CBF
O Cônsul-Geral recebeu, no último dia 5 de setembro, o
Coordenador Técnico da Seleção Brasileira de Futebol,
Gilmar Rinaldi, e o assessor de imprensa da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF), Luiz Augusto Nunes.
Os visitantes, que estavam na cidade por ocasião do jogo
entre Brasil e Colômbia, conversaram sobre os planos e
perspectivas para o time, bem como sobre a receptividade
e a audiência que o Brasil tem logrado em suas últimas
passagens pelos Estados Unidos. Na última sexta-feira, o
amistoso bateu recorde de público na história da Flórida, com
mais de 75 mil pagantes (o recorde anterior, de 71 mil pagantes,
fora registrado justamente em outro jogo do Brasil, então contra
Honduras, em novembro de 2013, também no SunLife Stadium).
Durante a reunião, o Cônsul-Geral foi presenteado com a camisa
oficial da seleção canarinho, assinada por todos os jogadores. A
peça será doada à Brazil Foundation, organização beneficente

que apóia projetos sociais no Brasil, e deverá ser leiloada em evento promovido pela instituição,
para arrecadação de fundos.
Gilmar Rinaldi reiterou ainda ao Cônsul-Geral a solidariedade e o apoio da Seleção à atleta Laís
Souza, que está em tratamento no Jackson Memorial Hospital, sob os cuidados do "Miami Project
to Cure Paralysis", e cujo caso tem sido acompanhado pelo Consulado-Geral.

5. Copa do Mundo 2014: Cerimônia de agradecimento à imprensa esportiva hispânica

O Cônsul-Geral participou, no último dia 3 de setembro, em conjunto com os Cônsules-Gerais da
Alemanha, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Holanda e México, de cerimônia de agradecimento à
imprensa esportiva hispânica dos Estados Unidos, em razão da cobertura dos jogos da Copa do
Mundo de 2014.
O evento foi realizado no Centro Cultural Mexicano e contou com a participação de membros da
comunidade latina de Miami e personalidades da televisão e rádio hispânicas.
Foram agraciadas as empresas ESPN Deportes (a quem o Cônsul-Geral do Brasil entregou placa
comemorativa pelo trabalho realizado), Telemundo, Terra, Fox Deportes, beIN Sports, Vamos
Deportes e Univision.
Os profissionais de imprensa presentes agradeceram a cordialidade com que foram recebidos no
Brasil e afirmaram terem-se positivamente impressionado com a qualidade da organização do
mega-evento esportivo global.

6. “Art Brazil” – Exposição no “ArtServe”, em Fort Lauderdale
*Fotos gentilmente cedidas pela “Acontece Magazine”

O Consulado-Geral convida toda a comunidade para a exposição "ArtBrazil", de curadoria de
Byron Swart, aberta ao público de 4 a 26 de setembro, no "ArtServe", em Fort Lauderdale (1350
E Sunrise Blvd, Fort Lauderdale, FL 33304).
A mostra, dirigida por Jade Matarazzo e Maria do Carmo
Fulfaro, integra os eventos de comemoração da Data
Nacional e reúne obras de mais de 30 artistas brasileiros,
com telas em acrílico, aquarelas, esculturas, fotografia,
entre outras técnicas.
A inauguração da exposição contou ainda com
apresentações da companhia "Augusto Soledade
Brazzdance". Estiveram presentes o Cônsul-Geral, commisioners do Condado de Broward e a
Presidente do "ArtServe".
A mostra conta com apoio institucional e financeiro do
Consulado-Geral e com patrocínio de Banco do Brasil
Americas, New York Life, Big Chef Catering e
Acontece Magazine.
ARTBRAZIL at ArtServe, Fort Lauderdale
Local: ArtServe - 1350 E Sunrise Blvd, Fort Lauderdale, FL
33304
Período: De 4 a 26 de setembro
Recepção de abertura – 4 de setembro, 18:30.

Para mais informações, clique aqui.

7. Exposição Jardim Botânico – Beatriz Milhares
O Pérez Art Museum Miami (PAMM) promoverá, de 19 de
setembro de 2014 a 11 de janeiro de 2015, a exposição "Beatriz
Milhazes: Jardim Botânico". A mostra, organizada pelo “Chief
Curator” Tobias Ostrander, conta com apoio do Consulado-Geral.
A exposição contará com festividade de abertura no dia 18 de setembro, de 18:00 a 21:00.
Para informações sobre a exposição, clique aqui.

8. Exposição "Brazil: a country to discover" no Boca Raton Children's Museum
O Boca Raton Children’s Museum promoverá, em parceria com a
“Brazil International Foundation”, a exposição "Brazil: a country
to discover". A mostra será inaugurada no dia 11 de setembro, a
15:00, e ficará aberta ao público até dia 23/12.
O Consulado-Geral apoiou a exposição com doação de material e
de exemplares do livro “Brasileirinhos no Mundo”, que reúne
desenhos infantis de concurso promovido pelo Ministério das
Relações Exteriores.

Local: Boca Raton Children's Museum, 498 Crawford Blvd, Boca Raton, FL 33432
Para mais informações, clique aqui.

9. 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.

10. 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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