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1. Eleições 2014
Confira aqui o boletim especial com todas as informações das Eleições
2014.

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. Cônsul-Geral recebe proprietário brasileiro do time de futebol "Fort Lauderdale Strikers"
O Cônsul-Geral recebeu, no último dia 24 de
setembro, visita do proprietário do time de
futebol "Fort Lauderdale Strikers", Paulo
Cesso. Empresário do ramo de educação, o
brasileiro recém adquiriu o clube em
sociedade com os empreendores Ricardo
Geromel e Rafael Bertani.
A compra do time fora negociada com a
"Traffic USA" - empresa brasileira de
promoção esportiva que, no intuito de
promover o crescimento da liga "North
American Soccer", decidiu concentrar seu
trabalho no clube "Carolina RailHawks" e
repassar os demais times que estavam sob sua
alçada, a fim de que mais investidores pudessem contribuir com a liga.
Durante o encontro, o visitante conversou sobre o processo de investimento no "Fort Lauderdale
Strikers" e sobre os planos do grupo para o time.
4. 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.

5. Apresentação do comediante brasileiro Eric DaSilva*
*informações sob responsabilidade dos organizadores
O comediante brasileiro Eric DaSilva realizará apresentação, em inglês, do seu show de “stand up
comedy” intitulado "NOT A BEAUTIFUL MIND".
Local: AV Studio
12986 SW 89 Avenue, Miami, FL 33176
18 de novembro a 20:00

Para mais informações clique aqui.
6. 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
7. 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.
8. Ouvidoria Consular do Ministério das Relações Exteriores
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.
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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