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1. Consulado-Geral emite passaporte de 10 anos com prazo de entrega de 20 dias
Desde segunda-feira, 9 de novembro, o
Consulado-Geral iniciou a emissão do
novo passaporte com validade máxima
de 10 anos.
O prazo para a entrega ao requerente do
novo documento também sofreu
alteração. Ao invés de 30 dias, a espera
máxima para a emissão do novo
passaporte foi reduzida para 20 dias
corridos, quando o passaporte é
solicitado no Consulado-Geral, e, ao
invés de 45 dias, o prazo máximo para
solicitação por via postal passou a ser de
30 dias .
Não é preciso agendamento prévio para
a solicitação de documentos no
Consulado-Geral
em
Miami.
A
Repartição atende a todos os cidadãos
que comparecem ao salão de
atendimento entre 9h da manhã e 1h da
tarde, de segunda a sexta-feira. Para
maiores de 18 anos, o valor para a

emissão do documento passou a ser de US$ 120.
Todos os passaportes solicitados até o dia 30/10 estão prontos e podem ser retirados ou
enviados pelo correio a partir de quinta-feira, 12 de novembro. Conforme instrução do
Ministério das Relações Exteriores, não há qualquer possibilidade de ressarcimento ou
alteração de pedidos de passaportes já apresentados. Em razão do esgotamento do estoque das
cadernetas antigas (modelo “Brasão da República”), parte dos pedidos de passaportes
recebidos até o dia 30/10 foi impressa em cadernetas novas (modelo “Cruzeiro do Sul”), com
o prazo de validade máximo de 5 anos.

Confira os novos prazos para o passaporte de 10 anos:

- ATÉ 20 (vinte) dias corridos, para pedidos apresentados na sede do Consulado-Geral.
- ATÉ 30 (trinta) dias corridos, para pedidos apresentados por correio ou em consulados
itinerantes (O prazo de entrega refere-se à data em que o passaporte será postado no correio).
O emolumento consular do novo passaporte será diferenciado para crianças e menores de 18
anos. A nova tabela de emolumentos é a seguinte:

Emolumento consular
Até 1 ano
incompleto

de

idade

1 a 2 anos
incompletos

de

idade

2 a 3 anos
incompletos

de

idade

3 a 4 anos
incompletos

de

idade

4 a 18 anos
incompletos

de idade

MAIORES DE 18 ANOS

USD 40.00

USD 40.00

USD 40.00

USD 40.00

USD 80.00
USD 120.00

Validade
1 ano de validade

2 anos de validade

3 anos de validade
4 anos de validade

5 anos de validade*

10 anos*

* A fim de que o novo passaporte tenha validade máxima, é obrigatória a apresentação do
passaporte anterior válido. Caso o documento anterior não seja apresentado, o prazo
máximo de validade será de 4 anos.

Verifique no site do Consulado-Geral os documentos exigidos para obtenção do
passaporte: miami.itamaraty.gov.br

2. Cônsul-Geral comparece à exposição Sports in Art/Speed & Motion

O Cônsul-Geral compareceu à abertura da exposição Sports in Art/Speed & Motion, que
ocorreu na Agência Brickell do Banco do Brasil Américas, na última segunda-feira, 9 de
novembro. A exposição marca a quinta e última mostra da série de Eventos Culturais do BB
Américas em 2015.
O evento reúne trabalhos de cinco artistas: Rod Davila, Jotape, Sami Akl e Soco Freire. Todas
as obras são inspiradas em esportes, velocidade e movimento. "Começamos esta Série como
uma forma de dar continuidade à missão cultural do Banco, que visa a apoiar artistas locais e
participar do crescimento da comunidade", explica Antônio Cassio Segura, presidente e CEO
do BB Américas.
O piloto Hélio Castroneves, com 22 vitórias na IndyCar e 33 poles positions, foi a inspiração
para uma escultura de Rod Davila. A peça é um dos destaques da mostra.
Há 25 anos, o Banco do Brasil estabeleceu a missão de promover artistas locais e a
diversidade comunitária criando os CCBBs - Centros Cultural Banco do Brasil - em Belo
Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Os CCBBs já serviram de palco para 3.500
projetos, 12 mil eventos e mais de 60 milhões de visitantes no Brasil. A Série Cultural em
Miami é uma iniciativa do BB Américas.
Serviço:
Exposição Sports in Art/Speed & Motion – 5th BB Americas Cultural Series
Endereço: BB Americas Brickell Branch - 800 Brickell Avenue, Suite 103, Miami 33131
Horário: Segunda a sexta-feira, 9h – 16h. Até 29 de janeiro de 2016.
Para mais informações, visite: www.bbamericas.com.

3. Violonista Fabiano Borges faz shows na Flórida
O
violonista
brasileiro
Fabiano Borges apresenta-se
no próximo 14 de novembro
na St. Phillips Episcopal
Church, em Coral Gables, e,
em 17 de novembro, na
Faculdade de Música da
Universidade da Flórida, em
Gainsville. Com o apoio do
Consulado-Geral e patrocínio
da Azul Linhas Aéreas, Wines
of Brasil e Samba Gourmet
Brigadeiros, os shows têm
entrada franca.
Mestre em música pela
Universidade de Brasília,
Fabiano é um dos dirigentes
da Associação Brasiliense de
Violão (BRAVIO). O músico
desenvolve
um
trabalho
solista inovador com o violão
de sete cordas, incorporando
elementos da música de
concerto na música latinoamericana folclórica por meio
de seus arranjos e suas
próprias obras.
Fabiano já se apresentou em
14 países, com destaque para
trabalhos na University of
California
Los
Angeles (UCLA),
XVIII
Festival Internacional de Violões do ICPNA (Lima, Peru), entre outros. Também foi
selecionado entre dez personalidades para receber uma condecoração do Instituto Cervantes
de Brasília em 2010.
Para conhecer o trabalho do músico, veja apresentações de Fabiano Borges no Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=tv5Ib7VQACU
https://www.youtube.com/watch?v=MwgtXNyyJLQ
Serviço:
14 de novembro - St. Phillips Episcopal Church (1121 Andalusia Ave, Coral Gables), 19h
17 de novembro - Faculdade de Música da Universidade da Flórida (Music Building Room
101 - 435 Newell Dr., Gainesville), 19h30.
Entrada gratuita

4. Consulado-Geral prestigia missa em homenagem ao Brasil
Durante outubro, mês das
Américas, a Arquidiocese
de Miami organizou
missas em homenagem
aos países latinoamericanos. Celebrada
pelo padre Heitor
Castoldi, diretor da
Missão N. Sra. Aparecida
e Capelão do Apostolado
Brasileiro da
Arquidiocese de Miami, a
Santa Missa oferecida
para o Brasil aconteceu no
último dia 30 de outubro,
na igreja Ermita de la
Caridad (3609 South Miami Avenue), em Miami. O Consulado-Geral do Brasil foi
representado por dois Cônsules-Adjuntos e uma Vice-Cônsul.
A celebração começou com o Hino Nacional. Com a bandeira do Brasil à frente, uma
procissão levou a imagem de Nossa Senhora do Brasil, padroeira do país, até o altar. O intuito
da missa foi rezar para que a paz, fundada sobre a verdade, justiça, amor e liberdade, reine
sobre o povo brasileiro.
5. Jhonatan Bragança expõe na galeria San Paul em Wynwood
O artista plástico brasileiro
Jhonatan
Bragança
abre
a
exposição “Cartas para Meu Pai”,
na San Paul Gallery, em
Wynwood, na quinta-feira, 12 de
novembro.
A mostra apresenta uma coleção
dos trabalhos de Jhonatan, desde
esboços dinâmicos até suas mais
recentes séries de pinturas que
traçam uma tênue linha entre o
abstrato e o figurativo. Sem
nenhum estudo formal em artes, o
artista de 26 anos explora
diferentes estilos sem restrições,
passando por vivências no Brasil,
Itália e Nova York, sua atual base.
Serviço:
Exposição Cartas para Meu Pai – Jhonatan Bragança
Endereço: San Paul Gallery (2527 NW 2nd Avenue, Wynwood, Miami) Segunda-feira a
sábado, 11h – 18h Para mais informações, acesse www.jhostudio.com

6. Brazilian Voices – Apresentação do Concerto “From Brazil to the World”
O coral Brazilian Voices apresenta-se 19 de novembro, na
Nova Southeastern University, em Fort Lauderdale, com o
concerto “From Brazil to the World”. O evento tem o apoio
do Consulado-Geral.
O programa "Do Brasil para o Mundo" é uma apresentação
musical dinâmica, combinando desempenho vocal e
percussão com imagens multimídia, dança e Capoeira.
Este evento interativo ilustra aspectos da cultura, herança e
desenvolvimento do Brasil por meio de uma vitrine de
gêneros musicais, incluindo Afro-Samba, Bossa Nova,
Tropicália, Rock brasileiro, Forró/Baião, Drum'n Bossa e
Samba.
Para
mais
informações,
http://www.brazilianvoices.org

viste

a

página

Serviço:
Local: Nova Southeastern University
Epstein Center for the Arts
Endereço: 3375 SW 75th Ave
Fort Lauderdale, FL 33314
Data: Quinta-feira, 19 de novembro
Horário: 19h

7. Consulado-Geral publica cartilha para tripulantes de cruzeiros marítimos
O Consulado-Geral em Miami publicou em sua
página eletrônica cartilha de orientações gerais para
tripulantes de cruzeiros marítimos.
O texto busca esclarecer as dúvidas a respeito da
legislação
trabalhista
pertinente
a
esses
profissionais, bem como questões relacionadas a
seguro-saúde, entre outros temas. Indica, ainda,
contatos de entidades de assistência.
O lançamento da Cartilha coincidirá com o início
da alta temporada de cruzeiros marítimos na região.
Cabe ressaltar que os três principais conglomerados
internacionais do setor têm sede na Flórida. O texto
da cartilha pode ser encontrado no link:
http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/ptbr/file/CRUZEIROS%20INTERNACIONAIS%20-%20Manual%20em%20Portugues.pdf

8. Página do Consulado-Geral no Facebook

O Consulado-Geral do Brasil em Miami mantém uma página oficial na rede social Facebook.
Todas as notícias do boletim da Rede de Brasileiros, eventos e ações da instituição são
postadas no perfil. Dê o “like” e passe a acompanhar em primeira mão os informativos e
avisos. Para acessar, é preciso ser cadastrado no Facebook. O link é
https://www.facebook.com/Consulado-Geral-do-Brasil-em-Miami-206547676032829/
9. Ouvidoria Consular
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 até 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.

