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1. Consulado Itinerante em Orlando - 20 e 21 de setembro
O Consulado-Geral realizará missão itinerante em Orlando, nos
dias 20 e 21 de setembro.

ENDEREÇO

CONSULADO ITINERANTE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Primeira Igreja Batista Brasileira de Orlando
4364 35th Street - Orlando, FL 32811
Tel. (407)206-0163

Sábado, 20 de setembro: 9:30 a 13:30
Domingo, 21 de setembro: 9:30 a 13:30

FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO:
• O pré-atendimento pelo agente consular será iniciado a 9:00. O atendimento do público pelos
funcionários consulares terá início a 9:30, em todas as missões itinerantes.
• As 100 senhas diárias de atendimento serão entregues até 13:30 exclusivamente aos interessados
que tenham a documentação absolutamente completa para a produção do serviço.

• Os interessados que até 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.
• 14:30, a equipe retomará a produção de documentos e atenderá a todos os interessados que
possuam senhas emitidas pela equipe do Consulado-Geral.
• 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
• Atestado de vida em pessoa
• Autorização de retorno ao Brasil – ARB
• Autorização de viagem para menor
• Autorização de viagem no passaporte
• Autorização para emissão de passaporte
• CPF para brasileiro e estrangeiro
• Declaração a termo

• Procuração INSS
• Procuração particular
• Procuração pública
• Reconhecimento de assinatura
• Registro de casamento
• Registro de nascimento
• Registro de óbito
• 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 norteamericano (USPS) preenchida e correspondente ao valor do pedido.

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. Os
eleitores devem apresentar-se para votar entre 8:00 e 17:00,
munidos de seu título eleitoral e documento oficial
brasileiro com foto (passaporte brasileiro, carteira de
identidade brasileira ou carteira de motorista brasileira).
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.
Haverá estacionamento gratuito no local das eleições.
Retirada de Títulos Eleitorais no Consulado-Geral
O Consulado-Geral reitera à comunidade brasileira que em torno de 14 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".
No dia das eleições, os cidadãos brasileiros que já estiverem munidos do documento terão acesso
mais célere às urnas. Os demais eleitores, ao contrário, poderão enfrentar filas para retirada do
título e verificação de sua situação eleitoral.
Para conferir se seu título está disponível para retirada, clique aqui.
Horário Especial para retirada de Títulos de Eleitor
Entre os dias 15 de setembro e 3 de outubro, o Consulado-Geral estará aberto ao público para a
entrega de títulos de eleitor nos seguintes horários:
a) 9:30h a 13:30h (horário de atendimento normal) ; e
b) 14h a 16h (horário especial exclusivo para a retirada dos títulos de eleitor).
Além desses horários de atendimento em Miami, o Consulado-Geral também entregará títulos de
eleitor aos sábados nos seguintes locais e datas:
a) Dia 20/9 – Pompano Beach
Local: Primeira Igreja Batista Brasileira no Sul da Flórida
Endereço: 1103 NE 33rd Street – Pompano Beach, FL 33064 Horário de atendimento: entre 10h e
13h
Tel: (954) 783-0119; e
b) Dia 27/9 – Margate
Local: St. Vincent Roman Catholic Church
Endereço: 6350 NW 18th Street – Margate, FL 33063 Horário de atendimento: entre 10 e 13h
Tel: (954) 972-0434.

Para a retirada do título, é obrigatória a apresentação de documento oficial brasileiro de
identificação com foto (carteira de identidade ou passaporte) pelo titular.
Mesários e suplentes
O Consulado-Geral divulgará, na próxima semana, lista com nomes de mesários e suplentes que
trabalharão nas mesas receptoras de votos.
Os mesários e suplentes deverão apresentar-se no local de votação impreterivelmente a 7:00 da
manhã do dia 5 de outubro.
O Consulado-Geral enviou aos mesários, por correio eletrônico, mensagem com instruções para
cadastro e curso eletrônico de treinamento. A plataforma para realização do curso estará
disponível até o dia 4 de outubro.
Aos mesários e suplentes, que não tenham recebido a mensagem, solicita-se entrar em contato
com o Consulado-Geral com urgência, por meio do endereço eletrônico
eleitoral.miami@itamaraty.gov.br.
Os Presidentes de Mesa serão ainda convocados para reunião, a fim de que recebam instruções
adicionais do Consulado-Geral.
Eleições em Orlando
Não serão abertas urnas na cidade de Orlando. No entanto, os eleitores residentes naquela e em
outras cidades devem votar no Miami-Dade College, Wofson Campus, no endereço "300 NE 2nd
Avenue, Miami, FL 33132", desde que inscritos nas zonas eleitorais da jurisdição do ConsuladoGeral.
Eleitores residentes em Orlando ou em localidades próximas poderão retirar seu título no último
itinerante realizado na cidade previamente às eleições, nos próximos dias 20 e 21 de setembro, na
Primeira Igreja Batista Brasileira de Orlando (4364 35th Street - Orlando, FL 32811, Tel: 407206-0163), de 9:30 a 13:30.
Os interessados deverão encaminhar mensagem prévia ao endereço
eleitoral.miami@itamaraty.gov.br, com pedido de que seu título seja entregue no evento.
Justificativa Eleitoral
Os eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral nos dias de votação poderão preencher o
formulário de Justificativa Eleitoral e entregá-lo, no prazo de até 60 dias após cada turno das
eleições, na Sede do Consulado-Geral.
Alternativamente:
- os eleitores inscritos no exterior poderão enviar o requerimento de justificativa, por via postal, ao
juiz da 1a Zona Eleitoral/Cartório Eleitoral do Exterior até o dia 4 de dezembro de 2014, para
justificar a ausência no primeiro turno, e 26 de dezembro de 2014 para a justificativa quanto ao
segundo turno. O endereço do Cartório Eleitoral do Exterior é: Setor de Habitações Individuais
Sul (SHIS), QI 13, Lote I, Lago Sul, CEP 71635-000, Brasília/DF, Brasil;
- os eleitores inscritos no Brasil, observados os prazos de 30 dias após o seu retorno ao país ou de
60 dias a partir da realização de cada turno, e que não justificaram a ausência no Consulado-Geral,
deverão fazê-lo junto ao Cartório Eleitoral onde está registrado. Nesse caso, o requerimento
poderá ser entregue pessoalmente ou encaminhado pelos correios. Consulte a página eletrônica do
TSE para saber o endereço de seu Cartório Eleitoral (http://www.tse.jus.br/eleitor/zonaseleitorais/pesquisa-a-zonas-eleitorais).

Em qualquer dos casos, para serem aceitas, as justificativas deverão estar acompanhadas de:
a) cópia de documento oficial brasileiro de identificação (carteira de identidade, carteira
profissional emitida por órgão criado por lei federal, certidão de nascimento ou casamento,
passaporte, instrumento público no qual conste idade e outros elementos necessários à qualificação
do requerente, inclusive a nacionalidade brasileira), em todos os casos;
b) comprovante (tais como contratos de aluguel, contas de luz, telefone e outros serviços, contrato
de emprego, matrícula em escola, entre outros) ou declaração assinada pelo próprio eleitor no caso
daqueles que residem no exterior, se for o caso; e
c) cópia de bilhetes aéreos, reserva em hotel ou qualquer outro meio que comprove estar o eleitor
em viagem ao exterior.
Atenção: NÃO é necessário autenticar qualquer dos documentos descritos nos itens acima.
Mais informações, clique aqui.
3. Consulado-Geral anuncia data de mudança de sede
A partir do dia 20/10/2014, o Consulado-Geral estará funcionando
em novo endereço - 3150 SW 38th Avenue, Miami, FL, 33146 em frente à estação de metrô Douglas Road.
Em razão da mudança, a Repartição estará fechada entre os dias
13/10 e 17/10. Nesse período, serão atendidos, em regime de
plantão, exclusivamente casos de comprovada emergência
(falecimento, hospitalização, prisão e furtos).
O serviço de plantão não estará disponível para esclarecer dúvidas
sobre serviços consulares rotineiros (passaportes, procurações,
registros civis, atestados de residência, legalização etc). Todas as
informações sobre tais serviços podem ser encontradas na página
do Consulado-Geral: http://miami.itamaraty.gov.br
4. Alerta - Fraudes cometidas por empresas de mudanças
Postos da rede consular brasileira nos EUA têm tomado
conhecimento de golpes aplicados a cidadãos brasileiros por
empresas de mudança. Segundo observado, tais empresas costumam captar clientes prometendo
cobrir quaisquer propostas de suas concorrentes.
A presença de proprietários ou agentes brasileiros, por sua vez, contribui para dar aos clientes
uma falsa sensação de segurança. Uma vez concluído o contrato, subcontratam o serviço a outras
empresas, sem repassar parcela alguma do pagamento dos clientes, informando-as de que os
custos serão cobertos pelos clientes após a chegada dos bens no Brasil. Surpreendidos, quando do
recebimento de sua mudança no Brasil, pela cobrança de um serviço já pago à empresa
originalmente contratada, os clientes se veem obrigados a efetuar novo pagamento a fim de evitar
o perdimento de seus bens nos portos brasileiros.

5. 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.

6. Cônsul-Geral visita o “commissioner” de Broward, Dale Holness
No último dia 11 de setembro, o Cônsul-Geral visitou
o "commissioner" do Condado de Broward, Dale
Holness, na cidade de Fort Lauderdale. Estiveram
presentes no encontro o Presidente da "PR Hispanic
Chamber of Commerce of Broward County", Frank
Nieves, o Presidente do Conselho Diretor da
"Caribbean Americas Soccer Association" (CASA),
Richard Campbell, e o Diretor de Marketing do
"Westfield Broward Mall", Andrew Martineau.
O "commissioner" Dale Holness demonstra crescente
interesse e apreço pela comunidade brasileira e já
concedera Cônsul-Geral, em 2012, a chave do Condado de Broward em reconhecimento às
contribuições dos brasileiros à região.
O anfitrião solicitou os préstimos do Consulado-Geral na realização de eventos na região que
envolvam a comunidade brasileira, particularmente por ocasião das festividades destinadas a
comemorar o centenário do Condado. Foram discutidos também mecanismos de cooperação a fim
de beneficiar a comunidade brasileira na região.
Ao fim do encontro, o Cônsul-Geral presenteou o "commissioner" Dale Holness com a camisa da
Seleção canarinho.

7. Exposição "Brazil: a country to discover" no Boca Raton Children's Museum

O Cônsul-Geral participou, no último dia 11 de setembro, da abertura da exposição infantil "Brazil:
a country to discover", organizada pela "Brazilian International Foundation" em parceria com o
"Boca Raton Children's Museum". Também estiveram presentes o Presidente do Banco do Brasil
Américas, Cássio Segura, o Presidente da Brazil Intenational Foundation e do Conselho de
Cidadãos da Flórida, Aloysio Vasconcellos, e a Presidente do Conselho Diretor do Museu, Penny
Morey.
A mostra, que permanecerá aberta até o dia 23 de
dezembro, visa a despertar o interesse pelo país junto ao
público infantil local. O evento é apoiado pelo ConsuladoGeral e integra o calendário oficial de festividades
dedicadas a comemorar a Data Nacional.
Além de exibir livros, pôsteres e outros materiais
impressos sobre diversas regiões do Brasil (a exemplo de
fotos de baianas, cartazes sobre o cangaço, bandeiras e
mapas do Brasil, fotos da fauna e da flora nacionais etc), a
exposição conta com miniatura de feira brasileira, com bancas de frutas identificadas em português
e inglês, ademais de outros produtos nacionais (chocolate, paçoca, feijão).
Nos corredores do museu, televisões exibem imagens de paisagens naturais e urbanas do país, bem
como de festas folclóricas e de jogos de futebol. Manequins em trajes gaúchos também foram
agregados à mostra, a par de objetos como chimarrão, estatuetas de jogadores de futebol, miniaturas
artesanais de barcas cearenses e miniaturas de pássaros como papagaio e tucano.
O Banco do Brasil Américas, que também apoiou o
evento, montou ainda miniatura interativa de agência,
com letreiros da companhia, cartões de crédito de
brinquedo, quadros com comparação entre as notas de
Real e de Dólar e cartazes com a história da
instituição.
A exposição não apenas constitui bom exemplo de
integração entre a comunidade brasileira e a
comunidade local, mas também cria oportunidades
para novos projetos conjuntos entre as instituições
engajadas na iniciativa.
Para mais informações sobre a mostra, clique aqui.

8. ArtBrazil – Exposição em Fort Lauderdale

9. 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

10. 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.
11. 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 ConsuladoGeral.
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