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1. Inscrição para processo seletivo termina sexta-feira, 28 de agosto
As inscrições para o processo seletivo
para vaga de Auxiliar Administrativo do
Consulado-Geral terminam na sextafeira, dia 28 de agosto.
Para participar, os candidatos deverão
comprovar
situação
regular
de
residência e de permissão legal de
trabalho, nos termos da legislação
norte-americana, no caso de brasileiros
ou de nacionais de terceiros países.
Entre os requisitos básicos, é preciso ter
nível médio ou universitário, fluência
em português e inglês (falada e escrita), idade mínima de 18 anos, atestado de bons
antecedentes e aptidão física e mental.

Não é cobrada taxa de inscrição. O salário bruto oferecido é de US$ 2,310.00 (dois mil
trezentos e dez dólares) e a carga horária é de 40 horas semanais. Para mais informações,
acesse o Edital 06/2015 e o Formulário de Inscrição.

2. Tempestade Tropical Erika aproxima-se do sul da Flórida

O Centro Nacional de Furacões dos EUA alerta para a possível chegada da tempestade
tropical Erika ao sul da Flórida para os próximos dias.
Por esse motivo, recomenda-se vivamente a leitura do Guia de Preparativos para a Temporada
de Furacões, publicado pelo Consulado-Geral, e que cada família elabore seu próprio plano de
contingência.
O
Guia
está
disponível
em
http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/preparativos_para_a_temporada_de_furacoes.xml
É fortemente recomendável a elaboração de um plano preventivo, tendo em vista as
dificuldades normalmente encontradas pelos agentes dos serviços oficiais de emergência e da
defesa civil em prestar socorros a elevado número de pessoas logo após a passagem de um
furacão de grande escala ou de qualquer outro desastre natural similar. Não deixe para
preparar um plano quando um furacão já estiver em curso.

A Divisão de Gerenciamento de Emergências do Estado da Flórida possui aplicativo “on-line”
que permite a rápida criação de planos de emergência em poucos passos para famílias e
empresas. O acesso pode ser feito por meio da página eletrônica http://flgetaplan.com.
O Consulado-Geral também aconselha os cidadãos brasileiros a manterem-se informados
sobre o plano preventivo elaborado pelo Condado de Miami-Dade, disponível na página
eletrônica www.miamidade.gov/hurricane/. Além de inteirar-se sobre os cuidados necessários,
o brasileiro poderá, por meio daquela página, inscrever-se para receber alertas em seu
aparelho celular, obter rotas de evacuação, entre outros.
Verifique, ainda, se sua residência localiza-se em área de risco de inundação em
“http://gisweb.miamidade.gov/communityservices/”.
Recomendações importantes
Antes da chegada da tempestade
• prepare um "kit" de emergência (veja abaixo o que incluir no "kit");
• verifique, com antecedência, a validade e a cobertura da sua apólice de seguro;
• combine antecipadamente com familiares e amigos que vivam em outras áreas da cidade a
possibilidade de hospedagem, na hipótese de sua residência estar localizada em região de
evacuação (http://www.floridadisaster.org/publicmapping/ ou
http://gisweb.miamidade.gov/communityservices);
• tenha sempre registrado um número de telefone de fora do Estado da Flórida, para
comunicação com amigos e familiares;
• acompanhe permanentemente os noticiários locais ou registre-se para receber alertas sobre
furacões ou tempestades tropicais;
• obedeça fielmente às instruções dos órgãos oficiais, transmitidas via
rádio/TV/jornais/internet;
• mantenha sua família informada de todos os acontecimentos e instruções;
• em caso de alerta de furacão, mantenha dinheiro e documentos acondicionados em bolsas ou
embrulhos de plástico, para evitar que sejam danificados por excesso de umidade;
• em caso de alertas de furacão, mantenha cheia d’água a banheira e outros recipientes de
grande volume para uso comedido durante e após a tempestade;
• cumpra as determinações de evacuação;
• informe-se antecipadamente sobre os abrigos públicos mais próximos de sua casa, por meio
da página http://floridadisaster.org/shelters/;
• providencie, com antecedência, um lugar para deixar os animais domésticos (animais
domésticos não são permitidos nos abrigos da Cruz Vermelha, nem na maioria de abrigos de
outras instituições);
• apare as árvores de sua propriedade – árvores bem aparadas resistem melhor às ventanias;
• mantenha sempre cheio o tanque de combustível do seu veículo;
• não instale geradores dentro de sua residência ou em lugar sem ventilação, pois há perigo de
explosão, emissão de gás carbônico, entre outros; e
• retire todo o lixo da residência e do jardim.

3. Cônsul-Geral comparece à Conferência CEO Series da BACCF

Gary Spulak, presidente da Embraer USA, Eduardo Santos, diretor do BACCF, Embaixador Hélio Ramos e
David Neelman, presidente da Azul Airlines

O Cônsul-Geral compareceu, na última terça-feira, 25 de agosto, à conferência CEO Series
organizada pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos da Flórida (BACCF). Nesta
edição, palestraram o Presidente da Embraer USA, Gary Spulak, e o CEO da Azul Linhas
Aéreas, David Neeleman.
Participaram cerca de 120 representantes da comunidade empresarial do sul da Flórida, além
de Diretores dos Aeroportos Internacionais de Miami e Fort Lauderdale, e da Enterprise
Florida e do Beacon Council, agências público-privadas de fomento ao investimento no
estado e no condado de Miami-Dade, respectivamente.
Neeleman apresentou o lançamento de novo pacote de viagens da empresa para consumidores
nos Estados Unidos. Ao longo de todo o evento, o Presidente da companhia aérea reforçou a
necessidade de incentivar o turismo de norte-americanos ao Brasil. Elogiou os principais
destinos turísticos do país, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Fernando de Noronha e Foz do
Iguaçu.
Diante da presença do Presidente da Embraer nos Estados Unidos, realçou o fato de a
companhia Azul ser a única empresa aérea brasileira a utilizar as aeronaves fabricadas pela
Embraer.
Gary Spulak iniciou sua exposição dando destaque ao programa militar da empresa brasileira
em curso junto à Força Aérea norte-americana. Para ele, a venda dos Super-Tucanos, em
2013, é fruto de longos anos de negociação com os Estados Unidos.
No que se refere à aviação comercial, Spulak informou que, hoje, cerca de 2/3 dos pedidos de
novas aeronaves da Embraer advêm do mercado norte-americano.

4. Revista Invest: Miami 2015
Publicada pela Capital Analytics, a revista Invest:
Miami 2015 traz reportagens para quem tem
interesse de investir e fazer negócios em Miami.
A publicação entrevistou mais de 200 executivos,
empresários, políticos e investidores de diversos
setores, como o Governador da Flórida, Rick Scott;
o Secretário de Comércio do Estado, Bill Johnson,
Brian Keeley, presidente e chefe-executivo do
Baptist Health South Florida, além do Cônsul-Geral
do Brasil para traçar um elaborado panorama de
potenciais negócios na região.
No endereço eletrônico abaixo é possível se
cadastrar e ter acesso gratuito a uma parte do
conteúdo.
http://investmiami2015.com/consulado-geral-dobrasil-em-miami/
5. Consulado-Geral publica Cartilha ao Cidadão Brasileiro Detido
O Consulado-Geral publicou Cartilha ao Cidadão Brasileiro Detido, que contém informações
sobre o que o Governo brasileiro pode fazer em caso de prisão de nacionais no exterior.
O texto também explica os direitos dos cidadãos detidos em prisões norte-americanas, como a
possibilidade de efetuar ligações telefônicas e ser submetido a exames médicos em caso de
doença.
No final da Cartilha estão disponíveis os contatos do Setor de Assistência a Brasileiros do
Consulado-Geral. O Consulado-Geral dispõe de assessor jurídico, que poderá oferecer
gratuitamente orientações gerais de natureza jurídica. A contratação de advogado para
representação de interesses particulares, no entanto, deverá ser sempre custeada pelo
interessado. O Consulado-Geral também oferece o serviço de orientação e aconselhamento
psicológico com a doutora Rosane Wechsler.
O principal alvo da cartilha são os brasileiros detidos pelas autoridades migratórias, em casos
como fraude de visto (“mentirinha”), e que ficam presos até o momento da deportação. Tratase de um público vulnerável e que, em geral, nunca cometeu um crime.
A cartilha será enviada para os brasileiros presos na Flórida e sempre que ocorrer novo caso
de detenção.
O documento encontra-se disponível na página eletrônica do Consulado-Geral no seguinte
endereço:
http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/cartilha_ao_cidadao_brasileiro_detido_r_informacoes_gerais.xml.

6. Brasileira participa de exposição na Cisneros Fontanals Art Foundation
A artista brasileira Alice Miceli exibirá seu mais recente trabalho: In Depth (Landmines) /
Colombian Series, na exposição Intersections (after Lautréamont), da fundação Cisneros
Fontanals, que abre no dia 3 de setembro, 18h. O evento é aberto ao público, mas é necessário
confirmar presença. A mostra fica em cartaz até 1o de novembro.
A série de fotografias feitas por Alice discute o fenômeno dos espaços ainda impenetráveis e
inacessíveis que, mesmo em um mundo globalizado, permanecem por diversos motivos fora
do mapa. O “making of” do projeto pode ser visto no link: https://youtu.be/jvBy0KVo8zA.
Alice foi uma das artistas selecionadas para receber o prêmio Grants & Commissions
Program, da CIFO. Entre os 10 latino-americanos selecionados, ela é a única representante do
Brasil. Nascida no Rio de Janeiro, ela é formada pela École Superieure d’Études
Cinematographiques, de Paris, e em História da Arte e Arquitetura, pela PUC do Rio de
Janeiro. A artista já fez exposições solo na galeria Nara Roesler, de São Paulo, e Max
Protetch, em Nova York, além de ter participado de festivais no Japão, México, Bélgica,
Polônia, Alemanha, Austrália e Estados Unidos.
Serviço: Exposição Intersections (after Lautréamont)
Abertura: 3 de setembro – 18h
4 de setembro – 1º de novembro
De terça a sexta-feira – 12h – 18h
Sábados e domingos – 10h -16h
CIFO Art Space (1018 North Miami Avenue, Miami)
(305) 415-6343
7. Apresentação da cantora lírica Alexandra Marie
A cantora lírica argentina Alexandra Marie
fará uma apresentação de seu novo show,
intitulado
“Amadas
Melodias
das
Américas”, em parceria com o pianista e
maestro Sergio Ouig. A apresentação
acontece no dia 12 de setembro, 16h, no
auditório da biblioteca pública de
Downtown Miami (101 West Flager St.). A
entrada é gratuita.
O concerto é uma homenagem a
compositores
latino-americanos,
especialmente o nosso Heitor Villa-Lobos
(1887-1959). No repertório, a soprano
apresentará as “Bachianas Brasileiras”.
Alexandra Marie também levará para o
público composições do mexicano Augustín Lara (1897 – 1970) e dos argentinos Alberto
Ginastera (1916-1983) e Astor Piazzola (1921-1992), além de músicas de seu último CD
“Essência de Mulher”.
Mais informações no site da soprano: www.alexmarie.com

8. Setembro – Mês do Brasil na Flórida
Setembro é o mês do Brasil na Flórida. Como parte das comemorações do mês da
Independência, o Consulado-Geral apoiará e realizará os seguintes eventos:

4 a 25 de setembro - ArtBrazil
Primeira e única feira na Flórida dedicada à arte contemporânea brasileira com a participação
de mais de 50 profissionais.
Local: Artserve (1350 E Sunrise Blvd., Fort Lauderdale, FL 33304)
Horário: Segunda a sexta-feira, 9h – 20h, sábados, 10h – 15h Entrada gratuita A abertura da
mostra ocorrerá 10 de setembro, 18h. O evento é aberto ao público.
Mais informações: www.ArtBrazil2015.com, www.ArtServe.org ou pelo telefone (954) 4628190

12 de setembro - Baile de Gala da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos da
Flórida
Tradicional evento promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos da Flórida
em homenagem ao Dia da Independência do Brasil. O Baile Black-Tie acontece no Hotel
Four Seasons.
Local: The Four Seasons Hotel (1435 Brickell Ave, 6th Floor, Grand Ballroom)
Horário: 20h
Membros: US$ 200 por pessoa
Não-membros: US$ 250 por pessoa
Mais informações: www.brazilchamber.org ou pelo telefone (305) 579-9030

12 e 13 de setembro - Consulado itinerante em Pompano Beach
Consulado itinerante em comemoração à Data Nacional. A população poderá solicitar
documentos como passaporte, atestado de vida, autorização de viagem para menor, registro de
casamento, registro de nascimento e procurações.
Local: Primeira Igreja Batista Brasileira do Sul da Flórida (1103 NE 33rd Street, Pompano
Beach, FL 33064)
Horário: 9h30 – 13h30
Mais informações: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/consulados_itinerantes.xml

12 a 19 de setembro - 19o Festival de Cinema Brasileiro de Miami
O Brazilian Film Festival Miami exibirá 14 trabalhos da recente produção audiovisual
brasileira, entre documentários, comédias, dramas e biografias.

Noite de abertura: 12/09 - New World Symphony Soundscape (500 17th Street, Miami
Beach), 19h. Entrada gratuita Mostra Paralela: 13 a 15/09 – Miami Beach Cinematheque
(1130 Washington Ave, Miami Beach), 19h e 21h. Ingressos: $11(geral), $ 5 (membro e
estudante) e $9 (militar e senior) Mostra Competitiva: 16 a 19/09 – Colony Theatre (1040
Lincoln Road, Miami Beach), 19h e 21h. Ingressos: $11 (geral), $5 (membro e estudante) e
$8 (militar e senior) Noite de Encerramento: 19/09 – Colony Theatre (1040 Lincoln Road,
Miami Beach). Ingressos: $20 (geral) e $10 (membro, estudante, militar e senior) Mais
informações: http://www.brazilianfilmfestival.com ou pelo telefone (305)-600-3347

12 de setembro - Brazilian Beat 2015
Em comemoração à Independência do Brasil, a cidade de Boca Raton sediará evento especial
para a comunidade brasileira. Na programação, números de dança, capoeira, percussão, shows
com as bandas Alma Tropicalia e Batuke Samba Funk, além pratos típicos da culinária
brasileira.
Local: Sanborn Square (72 N. Federal Highway, Boca Raton, FL)
Horário: 18h – 23h
Entrada gratuita
Mais informações: http://www.downtownboca.org/events-detail.php?url=brazilian-beat-2015
9. Décimo Nono Festival de Cinema Brasileiro de Miami
Em sua 19º edição, o Brazilian Film Festival Miami exibirá 14 filmes da recente produção
audiovisual brasileira, entre documentários, comédias, dramas e biografias. O evento é uma
realização da Inffinito, das diretoras Adriana Dutra, Cláudia Dutra e Viviane B. Spinelli, e
conta com o apoio do Consulado-Geral.
O festival começa 12 de setembro no New World Symphony Soundscape. De 12 a 15 de
setembro, acontece a Mostra Paralela do BRAFF, na Miami Beach Cinematheque. Já a
Mostra Competitiva do BRAFF será realizada de 16 a 19 de setembro, no Colony Theater.
Confira parte da programação do Festival:
Noite de Abertura:
12 de setembro
Trinta, de Paul Machline
Baseado em fatos reais, Trinta conta a história de Joãosinho
Trinta, um artista autodidata e um frustrado dançarino de ballet
que revolucionou o desfile de carnaval do Rio de Janeiro durante
os anos 1970 e 1980.

Mostra Paralela:

13 de Setembro
Samba & Jazz, de Jefferson Mello - 19h
O documentário busca evidenciar a sinergia entre o samba e o jazz
e as cidades do Rio de Janeiro e de Nova Orleans (a qual é
considerada o berço do jazz).

Democracia em Preto e Branco, de Pedro Asbeg – 21h
Em 1982, a ditadura militar completava 18 anos de opressão e
censura e a MPB sobrevivia de metáforas. O Clube Corinthians, dos jogadores Sócrates e
Casagrande, era dominado pelo mesmo presidente. O filme fala desse período de sonhos,
conquistas, utopias e desilusões.
14 de Setembro:
Últimas Conversas, de Eduardo Coutinho – 19h
Realizado a partir de entrevistas feitas com jovens
estudantes brasileiros pelo cineasta Eduardo Coutinho
antes de sua morte (em fevereiro de 2014), o filme
busca entender como pensam, sonham e vivem os
adolescentes de hoje.
15 de Setembro:
Dominguinhos, de Mariana Aydar, Eduardo Nazarian
e Joaquim Castro – 19h
Através de raras e preciosas imagens de arquivo, o filme revela a história de um dos mais
importantes nomes da música brasileira, criador de uma obra autêntica, universal e
contemporânea

Cássia Eller, de Paulo Henrique Fontenelle – 21h
Filme narra a trajetória dessa cantora icônica dos anos 1990 e da
marca deixada por ela na cultura e na história do Brasil.

10. Mensagem do Comitê Olímpico Internacional (COI)
“No encerramento do nono e penúltimo encontro no Rio de Janeiro (10 - 12 de agosto de
2015), a Comissão de Coordenação do Comitê Olímpico Internacional (COI) elogiou o
Comitê Organizador Rio 2016 e os parceiros governamentais locais pelo esforço de equipe
para entregar os primeiros eventos-teste pré-Jogos. A união entre espírito e missão está
ajudando a fortalecer as operações antes dos Jogos do próximo ano e a estabelecer as bases
para um importante legado Olímpico.
"Faltando menos de um ano para a abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, ficamos
encantados com a união entre espírito e missão que está guiando o "Time Brasil" na entrega
bem-sucedida da primeira onda de eventos-teste. Já vimos eventos excelentes de voleibol,
triatlo, remo e hipismo, e mais competições esportivas emocionantes virão nas próximas
semanas. O desejo compartilhado de alcançar o sucesso está se manifestando por meio de
eventos-teste incríveis, sediados em instalações Olímpicas, assim com nas operações, que
estão recebendo elogios tanto dos atletas quanto das Federações Internacionais. Isto
demonstra a competência dos organizadores e sua capacidade de entregar Jogos Olímpicos
memoráveis no ano que vem. Os Jogos Rio 2016 também irão deixar um legado Olímpico
importante, que será, como afirmou o presidente do COI Thomas Bach durante as
comemorações de um ano para os Jogos, "o maior projeto de revitalização urbana desde os
Jogos Olímpicos Barcelona 1992." O esforço para entregar importantes legados sociais e de
infraestrutura, tais como as instalações, melhorias no transportes público e iniciativas
educacionais continua a todo vapor. Eu, particularmente, acredito que, com certeza, se falará
de um Rio de Janeiro antes dos Jogos e de um Rio de Janeiro após os Jogos", comentou a
presidente da Comissão de Coordenação do COI, Nawal El Moutawakel.
Ainda segundo a presidente da Comissão, “a entrega dos eventos-teste Aquece Rio exigiu
dos organizadores uma mudança de mentalidade importante. Eles agora entraram no período
de preparação, no qual suas atenções estão voltadas para como entregar a experiência mais
inesquecível e alegre para todos que participarem. Os atletas continuam no centro de todos
esses esforços. Também há um planejamento minucioso para oferecer aos espectadores, aos
brasileiros e aos visitantes estrangeiros que participarem dos Jogos uma experiência
igualmente emocionante no ano que vem. De agora até os Jogos, há uma quantidade enorme
de trabalho a ser realizada. Com instalações de ponta começando a ser entregues, a questão
agora é lidar com a entrega oportuna de milhões de detalhes operacionais. A experiência
prática neste quesito é muito importante, por isso esperamos que os organizadores vejam cada
onda de eventos-teste como uma oportunidade para prepararem as instalações a as equipes
para os Jogos."
Após a participação da presidente Dilma Rousseff no evento de um ano para os Jogos Rio
2016 na semana passada, a união e a integração entre o Rio 2016 e os diferentes níveis de
governo se mantêm claras. Eles enviaram representantes as reuniões da Comissão, e tanto o
governador Luiz Fernando Pezão quanta o prefeito Eduardo Paes reafirmaram pessoalmente
seu compromisso com o sucesso dos Jogos. Junto com os membros dos governos estava o
Comitê Olímpico do Brasil, que compartilhou seus pianos para preparar uma delegação
brasileira competitiva para os Jogos do próximo ano e para prolongar o legado esportivo de
elite deixado pelo Rio 2016 para as próximas edições dos Jogos.

Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos Rio 2016, disse: "Esse foi a visita mais importante da Comissão de
Coordenação até agora. Digo isso por causa do estado avançado de nossas preparações e da
integração cada vez maior entre COI, Rio 2016 e nossos parceiros nos governos federal,
estado e municipal."
Na segunda-feira, a Comissão visitou o Parque Olímpico da Barra e o Campo de Golfe
Olímpico, onde os membros puderam ver, em primeira mão, o avanço significativo atingido
pelas instalações desde a última visita, em fevereiro. O legado dos Jogos também ficou claro
quando a Comissão visitou as dependências da Arena do Futuro, cuja estrutura será
desmontada após os Jogos e transformada em quatro escolas no Rio de Janeiro. O Parque
também será transformado na sede do futuro Centro de Treinamento Olímpico Brasileiro,
assim como em uma escola para jovens atletas de talento.
Além disso, a Comissão foi informada sobre outros programas que deixarão um legado por
meio do impacto positivo em milhões de vidas, incluem-se aí as 10.000 vagas gratuitas em
cursos de inglês para motoristas de táxi do Rio e a ampliação nacional do programa de
educação do Rio 2016, o Transforma, que vai beneficiar aproximadamente 7 milhões de
criança em todo o país.
Durante o encontro, a Comissão também recebeu atualizações dos organizadores e de seus
parceiros sobre áreas como serviços para atletas, Comitês Olímpicos Nacionais (CONs),
esportes e Federações Internacionais, operações de mídia, espectadores, transporte, marketing,
tecnologia e Jogos Paraolímpicos.
A Comissão de Coordenação voltará ao Rio de Janeiro pela última vez em abril do ano que
vem. Enquanto isso, o COI continuará dando apoio aos organizadores dos Jogos Rio 2016 por
meio do Project Review e da visita de especialistas”
11. ArtBrazil
Em sua terceira edição, a ‘ArtBrazil’ é a única feira na Flórida dedicada à arte contemporânea
brasileira. De 4 a 25 de setembro, a mostra irá apresentar instalações, fotografias, pinturas e
esculturas e outras formas de manifestação artística.
Mais de 50 artistas participarão do evento. Entre os nomes confirmados: Fernanda Frangetto,
Jotapé, Tom Costa, Didi Marchi, Blima Efraim, Hamilton Aguiar, Carmem Gusmão, Soco
Freire, Carlos Cesar Alves, Marisa Formaginni e Anna Malmann.
O projeto é uma iniciativa da artista e curadora Jade Matarazzo e da jornalista e produtora
Maria do Carmo Fulfaro. As duas são, também, membros do Conselho de Cidadania da
Flórida. “O trabalho desses conceituados artistas está em constante evolução”, destaca
Matarazzo. “A ‘ArtBrazil’ vem crescendo e se aprimorando gradativamente”, afirma Fulfaro.

Segundo o Cônsul-Geral, o apoio à
exposição ‘ArtBrazil’ é uma maneira de
oferecer à comunidade local a oportunidade
de apreciar diversas expressões da cultura e
da alma brasileira, com obras de uma ampla
faixa de artistas brasileiros.
Este ano, a exposição apresentará três temas
especiais: “Amo Noronha”, “Arte Que
Salva” e “The Amazonian Alliance/ EBCF
Rainforest Conservation”.
A abertura oficial da mostra ocorrerá na
quinta-feira, 10 de setembro, a partir das
19h. A noite será presidida pelo CônsulGeral e faz parte do calendário oficial das
comemorações da Festa da Independência
do Brasil na Flórida. O evento é aberto ao
público.
Mais
informações
nos
sites
www.ArtBrazil2015.com
e
www.ArtServe.org ou pelo telefone 954462-8190.
Serviço: ArtBrazil
De 4 a 25 de setembro
Local: ArtServe (1350 E. Sunrise Boulevard,
Fort Lauderdale)
Horário: Segunda a Sexta-feira, 9h – 20h. Sábados, 10h – 15h.
Entrada gratuita

12. Informativo: Solicitação de Passaporte
O Ministério das Relações
Exteriores
divulgou
o
cronograma de lançamento,
no
exterior,
do
novo
passaporte brasileiro com
validade de 10 anos. Em
Miami, o novo documento
passará a ser emitido a partir
do próximo mês de outubro.
O Consulado-Geral, no entanto, orienta os brasileiros na jurisdição que estejam com seus
passaportes vencidos ou a vencer para não esperarem até o lançamento do novo passaporte
para renovar seu documento. Os meses de agosto e setembro são, tradicionalmente, de baixo

movimento no Consulado. Os requerentes, assim, poderão obter seus novos documentos de
maneira mais célere.
Para viajar é preciso estar com o seu passaporte dentro da data de validade. Antes de começar
a planejar seu próximo destino, não deixe de verificar o seu documento de viagem. Caso
precise renová-lo, programe-se para fazê-lo com uma antecedência de, pelo menos, um mês.
Para facilitar o atendimento, o Consulado- Geral do Brasil em Miami possui página eletrônica
com o passo-a-passo do que é necessário para a renovação do passaporte. A lista completa de
documentos para o seu caso específico pode ser encontrada no endereço eletrônico:
http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/passaporte.xml
Pelo sistema eletrônico de preenchimento do passaporte, é possível fazer o “upload” de todos
os documentos necessários. A partir de 24 de agosto próximo, o envio prévio dos arquivos em
formato eletrônico será obrigatório.
No entanto, o cidadão brasileiro também deverá apresentar os documentos no momento da
solicitação. Entre as falhas mais comuns estão: não estar em dia com a Justiça Eleitoral
Brasileira e apresentar formas de pagamento não aceitas pelo Consulado. A única forma de
pagamento recebida é Money Order emitida pelos correios americanos (United States Postal
Office - USPS) por motivo de segurança tanto para Consulado quanto para o usuário em
geral.
13. 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 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.

