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1. Nota do Itamaraty sobre ataque a casa noturna em Orlando
Leia, abaixo, íntrega da Nota publicada em 12 de junho:
O governo brasileiro recebeu com profunda
consternação e indignação a notícia do ataque a casa
noturna em Orlando, Flórida, que provocou a morte de
mais de 50 pessoas, e deixou dezenas de feridos.
O Consulado-Geral do Brasil em Miami está em estreito
contato com as autoridades locais e com a comunidade
brasileira em Orlando. Até o momento, não há notícia
de brasileiros entre as pessoas vitimadas pelo ataque.
Ao transmitir sua solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo norte-americanos, o
governo brasileiro reafirma seu mais firme repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo. Nenhuma
motivação, nenhum argumento justifica o recurso a semelhante barbárie assassina.
2. Ataque em Orlando não registrou vítimas brasileiras
Não constam vítimas brasileiras na lista final divulgada, em 14 de junho, pela Prefeitura de
Orlando, contendo os nomes das 49 pessoas que faleceram no ataque terrorista e homofóbico em
Orlando.
O Consulado-Geral também não tomou conhecimento de nenhum ferido brasileiro, seja pelos canais
oficiais seja por intermédio da comunidade em Orlando.
Após inteirar-se do ataque terrorista na manhã de 12 de junho último, o Consulado-Geral em Miami
adotou providências imediatas. Manteve estreito contato com as autoridades locais e com a
comunidade brasileira em Orlando com o objetivo de prestar assistência a eventuais vítimas
nacionais. Divulgou, ainda, o contato do plantão consular pelas redes sociais.
O Consulado-Geral lamenta profundamente a trágica perda de vidas humanas nesse ato odiento e
aguarda a plena recuperação dos feridos.
3. Precauções para a temporada de furacões nos Estados Unidos
O Centro Nacional de Furacões ("National
Hurricane Center-NHC"), sediado em Miami, prevê
que a temporada de furacões de 2016, que se
iniciou oficialmente em 1º de junho último, será
próxima da média histórica, em contraste com os
três anos anteriores, considerados abaixo do
padrão. Até 30 de novembro, estão previstas entre
10 a 16 tempestades tropicais, sendo que 4 a 8
podem resultar em furacões.
O NHC admite, no entanto, que a temporada deste ano configura-se mais imprevisível em razão de
alguns fatores climáticos.

Por um lado, a atual temporada poderia confirmar o fim do período de grande atividade de furacões
no Oceano Atlântico, iniciada em 1995, fenômeno conhecido como "Atlantic Multi-Decadal
Oscillation", que dura entre 25 a 40 anos. Isso ocorreria por causa do esfriamento das águas
oceânicas e do enfraquecimento das monções originadas no Oceano Índico, o que vem sendo
confirmado nas medições de cientistas. Tal fato explicaria a baixa atividade dos últimos três anos.
Nesse caso, a atual temporada poderia ficar abaixo da média histórica.
Por outro lado, o fim do fenômeno climático do "El Niño" pode representar o surgimento do "La
Niña", que favorece a ocorrência de furacões. No entanto, permanece a incerteza quanto à força do
"La Niña" neste ano.
Apesar das incertezas, o NHC anunciou diversos investimentos em tecnologia que poderão
incrementar a capacidade do instituto em prever e monitorar a ocorrência de furacões.
Conforme recomendação das autoridades locais, planejar-se com antecedência e manter estoques de
suprimentos vitais para o caso de emergências é fundamental.
O Consulado-Geral do Brasil em Miami elaborou um guia de preparativos para a temporada de
furacões, que pode ser acessado aqui. Recomenda-se a leitura atenta dessas informações.
4. Brazilian Film Festival Summer Series exibe filmes nacionais em Miami Beach
Como parte da celebração dos 20 anos do “Brazilian Film
Festival”, que acontece de 17 a 24 de setembro de 2016, a
produtora Inffinito, responsável pelo evento, lança o projeto
"BRAFF Summer Series", com exibições de filmes brasileiros
em toda 3ª quinta-feira dos meses de junho, julho e agosto no
“O Cinema Miami Beach” (500 71st St.).
A mostra contará com películas que já foram exibidas ao longo
da história do “Brazilian Film Festival”. Para marcar o
lançamento do projeto, acontecerá a festa “Back to The 80’s”,
nesta sexta-feira, 10 de junho, no Able & Baker (920 Alton
Road), em Miami Beach.
Confira a programação de filmes:
• 16 de junho, 21h - O Que é Isso Companheiro (1997) –
direção de Bruno Barreto
• 21 de julho, 21h - A Oeste do Fim do Mundo (2013) –
direção de Paulo Nascimento
• 18 de agosto, 21h - Quanto Tempo o Tempo Tem (2015),
direção de Adriana L. Dutra
Para mais informações, acesse: www.inffinito.com

5. Miami Short Film Festival promove sessão especial com curtas-metragens brasileiros
O “Miami Short Film Festival” apresenta o evento “Focus on
Brazil”, uma sessão especial dedicada a curtas-metragens
brasileiros, no dia 29 de junho, 20h, no Cinépolis do Coco
Walk, em Coconut Groove.
Confira a sequência de curtas-metragens:
O Sol Pode Cegar, direção de Toti Loureiro, 16:44 min
A Mão Que Afaga, direção de Gabriela Amaral Almeida, 19
min,
Noite Perdida, direção de Filippo Capuzzi Lapietra
O Amuleto do Dragão, direção de João Paulo Andrade, 17
min
Escher's Taxi, direção de Aleksei Abib, Flavio Botelho, 16 min
O Jogo, direção de Pedro Coutinho, 18:37 min
O ingresso custa US$ 17
https://msff0629.eventbrite.com.
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6. 2ª edição do Guia Aduaneiro para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016
A Receita Federal publicou, nas versões em português, inglês e
espanhol, a 2ª edição do Guia Aduaneiro para os Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016, bem como dois informes destinados à
imprensa internacional e aos atletas e demais membros de delegações
estrangeiras. Os arquivos podem ser acessados no seguinte endereço:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-programas/grandes-eventos/jogos-olimpicos-eparalimpicos/
As informações e orientações nele contidas destinam-se às delegações estrangeiras, profissionais de
imprensa não residentes no Brasil e a outros entes que organizarão e executarão os eventos das
Olimpíadas 2016.
7. Passaportes – Prazo para retirada
O Consulado-Geral recorda que, nos termos da legislação vigente, passaportes concedidos e não
retirados no prazo de 120 (cento e vinte) dias serão cancelados e destruídos, sem qualquer
possibilidade de restituição do emolumento consular correspondente.
8. Opções de estacionamento para o Consulado-Geral
O Consulado-Geral recorda que a administração do edifício Miami Green, prédio de sua sede,
oferece serviço de valet. O valor para até quatro horas de estacionamento é de US$ 8. O ConsuladoGeral não se responsabiliza pelo serviço.

Além disso é possível parar em ruas próximas do ConsuladoGeral pagando as devidas taxas nos parquímetros espalhadas
pelas calçadas ou pelo aplicativo “Pay by Phone”. Mais
informações: https://www.paybyphone.com/ . Atenção: Ao
parar seu carro na rua não deixe objetos de valor, como
carteiras, celulares e documentos importantes, dentro do
veículo.
Uma terceira opção é o estacionamento do shopping Village of
Merrick Park, a um quarteirão do Consulado-Geral. O valor
cobrado é de US$ 3 pelas primeiras duas horas. Cada hora
adicional custa US$ 1. O custo máximo por dia é US$ 10. Mais
informações:https://www.shopsatmerrickpark.com/en/parking.h
tml?intcmp=visit;promotile;parking-information-learn-more
O Consulado-Geral é ainda servido pela estação de metrô
"Douglas Road", para quem preferir deslocar-se por meio de transporte público.
9. Alerta: serviços de Despachante
O Consulado-Geral alerta que serviços de despachante que prometem,
mediante pagamento, processos rápidos de concessão de passaportes,
autorização de viagens de menores, procurações, entre outros, não têm as
prerrogativas necessárias para a prestação desses serviços. Tais empresas
servirão, apenas, como meras intermediárias entre o cidadão e as autoridades
consulares. Por política do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o
Consulado-Geral não autoriza, recomenda ou indica o uso de serviços dessa natureza.
A maneira mais rápida de resolver pendências documentais ou de registro no Brasil é procurar
diretamente o Consulado-Geral do Brasil. Verifique antecipadamente no endereço eletrônico
www.miami.itamaraty.gov.br a documentação necessária. Somente serão aceitos pagamentos feitos
por “money order” do correio norte-americano, que devem ser adquiridas nas agências postais.
10. Alerta: furtos a turistas brasileiros
O Consulado-Geral registra, com frequência, relatos
de viajantes brasileiros que tiveram pertences e
documentos furtados durante sua estada na Flórida.
1. Dicas para prevenir-se de furtos:
a) Estacione seu veículo em local seguro;
b) Jamais deixe pertences no veículo (como
passaportes, sacolas de compras, produtos
eletrônicos);
c) Na praia, não deixe seus pertences desacompanhados;

d) Não entregue seus pertences a estranhos (ex: ao experimentar roupas em lojas de vestuário, não
permita que o vendedor guarde seus pertences); e
e) Fique ainda mais atento em locais movimentados e frequentados por turistas, como centros de
compras, hotéis, parques temáticos e estacionamentos (pagos ou não).
Os turistas de passagem pela Flórida devem adotar as mesmas precauções que teriam em qualquer
grande centro urbano.
2. Em caso de furto:
a) Contatar a polícia local pelo telefone 911 a fim de registrar queixa ("file a report");
b) Contatar o Consulado-Geral em Miami a fim de comunicar o ocorrido, em especial em caso de
perda de documentos; e
c) Tão logo regresse ao Brasil, comunique o fato também às autoridades policiais brasileiras e aos
órgãos emissores dos documentos furtados.
Após contato com a polícia pelo telefone 911, as vítimas podem comunicar-se com o ConsuladoGeral por intermédio dos telefones (305) 285-6208/6258/6251 ou pelo correio eletrônico
“assistência.miami@itamaraty.gov.br”.
Nos fins de semana, feriados e fora do horário de expediente, o Consulado mantém serviço de
plantão, exclusivamente para os casos de comprovada emergência (falecimento, hospitalização e
prisão), por meio do telefone (305)-801-6201.
11. Alistamento militar é obrigatório para residentes no exterior
O alistamento militar é obrigatório para todo brasileiro
do sexo masculino. Os cidadãos residentes no exterior
devem apresentar-se em repartição consular brasileira
para o alistamento militar no primeiro semestre do ano
em que completarem 18 anos de idade, quando obterão
o Certificado de Alistamento Militar (CAM).
O alistamento deverá ser feito pessoalmente na sede do
Consulado-Geral ou em consulado itinerante. Caso
resida no exterior há pelo menos três meses, o brasileiro
pode, no ato de alistamento, solicitar a dispensa do serviço militar.
O alistamento militar é gratuito e a entrega do Certificado é imediata.
Para mais informações, acesse http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/militar_%28documento%29.xml
ou escreva para consular.miami@itamaraty.gov.br.
12. Guia sobre solicitação de serviços via correio dos EUA
Com o objetivo de facilitar o atendimento aos brasileiros residentes na Flórida, em especial aqueles
que se encontram distantes da sede do Consulado-Geral, foi preparado guia com passo a passo sobre
como solicitar serviços pelo correio dos EUA (USPS).

Para acessar o Guia, clique em http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/ptbr/file/Guia%20documentos%20pelo%20correio.pdf
A medida beneficia principalmente quem necessita solicitar passaportes (exceto passaporte para
menor de idade). O prazo de entrega para os passaportes solicitados por correio é de 20 dias (o
mesmo para documentos requeridos pessoalmente no Consulado-Geral em Miami).
13. 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-Geraldo-Brasil-em-Miami-206547676032829/

14. 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 ConsuladoGeral.

