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1. Eleições 2014
Informação Geral: data, horário e local
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.
Calendário para eleitores cadastrados no Consulado-Geral do Brasil em Miami:



5 de outubro: Primeiro turno das Eleições 2014
26 de outubro: Segundo turno das Eleições 2014

Clique aqui para acompanhar o calendário completo do Tribunal Superior Eleitoral.

Documentos necessários para votar
Para votar, os eleitores deverão apresentar o título de eleitor original acompanhado de um
documento brasileiro oficial, com foto, que comprove sua identidade (original do passaporte, ainda
que vencido, RG ou carteira de motorista brasileira).
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) 9:30 a 13:30 (horário de atendimento normal) ; e
b) 14:00 a 16:00 (horário especial exclusivo para a retirada dos títulos de eleitor).
c) Além desses horários de atendimento em Miami, o Consulado-Geral também entregará títulos de
eleitor em Margate, no dia 27/9.
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.
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.

Mesários e suplentes
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 mesários e suplentes deverão apresentar-se no local de votação
impreterivelmente a 7:00 da manhã do dia 5 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.
Lista de títulos disponíveis para retirada no Consulado
Para saber se seu título já se encontra disponível para retirada, clique aqui.
Lista de títulos de eleitor indeferidos
Para saber se seu título foi indeferido, clique aqui.
Todos os eleitores que tiveram os títulos indeferidos deverão, tão logo concluídas as eleições 2014,
preencher novo formulário de alistamento eleitoral.
Simulador – Urna Eleitoral
O Tribunal Superior Eleitoral oferece simulador da urna eletrônica em seu portal. Para praticar,
clique aqui.
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.
Suspensão temporária dos serviços de cadastramento e recadastramento eleitoral
Segundo o Artigo 67º do CAPÍTULO V do Código Eleitoral Brasileiro, nenhum requerimento de
inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 100 (cem) dias anteriores à data da
eleição. Está suspenso, portanto, até o término das Eleições 2014, o serviço de alistamento eleitoral
(cadastramento e recadastramento).
Outras informações
Para mais informações sobre as Eleições 2014, acesse o site do Tribunal Superior Eleitoral.
Leia também a Lei 4.737, de 15 de Julho de 1965, que institui o Código Eleitoral Brasileiro.
Acompanhe as atualizações no portal do Consulado-Geral e do TSE até o dia das eleições.
2. 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

3. Inauguração da exposição “Beatriz Milhazes: Jardim Botânico”

O Cônsul-Geral participou, no último dia 17 de setembro, da inauguração da mostra "Beatriz
Milhazes: Jardim Botânico", no Pérez Art Museum Miami (PAMM). Trata-se da primeira grande
exposição exclusiva de um artista latino-americano promovida pelo Museu. Além da artista Beatriz
Milhazes, estavam presentes o empresário e colecionador de arte Jorge Peréz, a presidente do Itaú
Private Banking International em Miami, Frances Sevilla-Sacasa, o Diretor do PAMM, Tom
Collins, o curador da mostra, Tobias Ostrander e a presidente da organização "The Brickellian",
Stella Holmes, entre outros. No dia 18 de setembro, a exposição foi inaugurada para todo o público,
em evento que contou com apresentação da banda "Alma Tropicalia" e do DJ Marcello Bentine.
A exposição no PAMM, que conta com o apoio do Consulado-Geral, reúne 50 obras da artista de
diferentes fases de criação, emprestadas por galerias e colecionadores. A mostra permanecerá aberta
de 19 de setembro a 11 de janeiro de 2015, de terça-feira a domingo, de 10:00 a 18:00; na quintafeira, o PAMM funciona de 10:00 a 21:00. A entrada é gratuita toda primeira quinta-feira de cada
mês e todo segundo sábado de cada mês. O Museu encontra-se no endereço 1103 Biscayne Blvd,
Miami, FL 33132.
Beatriz Milhazes é internacionalmente reconhecida e celebrada por seu trabalho, que, com
vivacidade brasileira, justapõe referências do imaginário cultural nacional e da pintura
contemporânea ocidental. Seus quadros e murais estão entre os mais valorizados entre as obras de
artistas brasileiros da atualidade e já foram exibidos em mostras promovidas em museus de grande
porte, como o MoMA, em Nova York, e o Musée d'Art Moderne, em Paris. Obras suas compõem
ainda coleções permanentes do MoMA, do Guggenheim, do Metropolitan Museum of Art e de
outros centros de referência.
No dia 19 de setembro, o Cônsul-Geral recebeu visita da
artista, que conversou sobre seu trabalho, sobre a
exposição e sobre os eventos relacionados à mostra.
Além de participar da abertura da mostra, Beatriz
Milhazes inaugurou ainda, naquele dia, mural de sua
autoria instalado em condomínio residencial na ilha de
"Key Biscayne".
Para informações sobre a exposição, clique aqui.

4. Cônsul-Geral recebe o Pastor da Igreja Batista Brasileira de Tampa
O Cônsul-Geral recebeu, no último dia
23 de setembro, visita do Pastor da Igreja
Batista Brasileira de Tampa, Wesley
Oliveira. Estiveram também presentes no
encontro os representantes da juventude
atuante naquela instituição, Christian
Melo e Lee Andrew Oliveira.
Durante o encontro, o visitante relatou o
trabalho que desenvolve junto à
comunidade brasileira nas cidades de
Tampa e de Lakeland. A igreja atende
também membros da comunidade
lusófona não-brasileira residente na
região, sobretudo cabo-verdianos. O
Pastor Wesley Oliveira agradeceu as
missões itinerantes enviadas pelo Consulado-Geral a Tampa, organizadas em parceria com outra
instituição naquela cidade, a Primeira Igreja Batista Brasileira.
O Cônsul-Geral conversou ainda com os visitantes sobre possibilidades de iniciativas conjuntas em
prol de brasileiros radicados na região de Tampa e agradeceu seu dedicado trabalho junto à nossa
comunidade.

5. Cônsul-Geral recebe estudantes da Universidade de Caxias do Sul
O Cônsul-Geral recebeu, em 23 de
setembro, grupo de estudantes da
Universidade de Caxias do Sul dos
cursos de Comércio Internacional,
Administração e Contabilidade, que
estavam na cidade para missão
acadêmica. Nos Estados Unidos, os
alunos visitaram empresas no Vale do
Silício, como o Google e o Facebook, e,
em Miami, a Agência Brasileira de
Promoção
de
Exportações
e
Investimentos (APEX).
Durante o encontro no ConsuladoGeral, os estudantes assistiram a
palestras sobre as atividades do Setor de
Promoção Comercial; cooperação educacional entre o Brasil e a Flórida; e procedimentos de
segurança a serem observados por turistas.
Esta é a segunda viagem de estudos organizada pela Universidade de Caxias do Sul à Flórida, que
planeja a terceira edição da iniciativa para o próximo ano.

6. Exposições de arte brasileiras
a) Beatriz Milhazes: “Jardim Botânico”

Para informações sobre a exposição, clique aqui.

b) ArtBrazil

Para informações sobre a exposição, clique aqui.

c) Fernanda Meirelles: Infinite Dimensions

Para informações sobre a exposição, clique aqui.
7. Formulários eletrônicos para solicitação de 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

8. 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.
9. 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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