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1. Mensagem de fim de ano do Cônsul-Geral
Neste primeiro ano de minha missão como Cônsul-Geral,
iniciada em setembro passado, gostaria de ressaltar minha
disposição em trabalhar nos projetos em benefício da
comunidade brasileira, em parceria com o Conselho de
Cidadãos da Flórida e das instituições comunitárias, e
também de buscar soluções para o atendimento consular
dos brasileiros que moram distante de Miami.
Conto, no próximo ano, com a colaboração de todos para
que possamos elevar a representatividade de nossa
comunidade, que tanto contribui para o desenvolvimento
da Flórida e do relacionamento bilateral por meio de
ações relevantes nas áreas cultural, educacional e
empresarial.
Gostaria de transmitir a todos os brasileiros na Flórida os meus votos, e de minha equipe, de boas
festas e de feliz ano novo.
2. Lançamento do Guia do Empreendedor na Flórida
O Consulado-Geral realizará, em parceria com o Conselho de Cidadãos da Flórida e outras
entidades, o lançamento do Guia Como Empreender na Flórida. A publicação tem por objetivo
ajudar o pequeno e médio empresário brasileiro em seus negócios na Flórida.
Serviço:
Lançamento do Guia do Empreendedor na Flórida
Onde: Primeira Igreja Batista no Sul da Flórida (1101 NE 33rd St, Pompano Beach, FL 33064)
Quando: 16 de fevereiro, 18h
Inscreva-se gratuitamente em: http://formularios.itamaraty.gov.br/miami/forms/eventos

3. Consulado-Geral não funcionará nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro
O Consulado-Geral não funcionará nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, em observação aos
feriados do Natal e Ano Novo.
Será mantido serviço de plantão EXCLUSIVAMENTE para os casos de comprovada emergência
(falecimento, hospitalização e prisão), por meio do telefone 305-801-6201.
Para mais informações, acesse: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/
4. Feira de Educação e Saúde em Pompano Beach
Ocorreu, em 17 de dezembro, a feira de
educação e saúde, reunindo cerca de 350
pessoas, que puderam assistir a palestras
sobre educação, receber atendimento médigo
gratuito e conhecer empresários brasileiros
locais. A feira foi organizada pelo Centro
Comunitário Brasileiro na Igreja “New Life”
em Pompano Beach, com apoio do
Consulado-Geral e do Conselho de
Cidadãos.
O Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio Senna
Ganem, abriu as palestras, tendo destacado
sua missão de reforçar a representatividade
da comunidade brasileira na Flórida e implementar projetos de 2ª geração, em parceria com o
Conselho de Cidadãos e instituições comunitárias locais. Compareceu, também, ao evento o
prefeito de Pompano Beach, Lamar Fisher, que ressaltou a importância da comunidade brasileira na
cidade.
Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio Senna Ganem, na abertura do
evento

As palestras sobre educação abordaram temas como
critérios para ingresso em universidades norteamericanas; opções de curso de português como língua
de herança no sul da Flórida; esclarecimentos sobre
vistos para estudantes e principais problemas; e como
lidar com “bullying” nas escolas. As apresentações
foram encerradas pela professora Ivian Destro, que
lançou livro com orientações aos pais sobre o ensino
do português como língua de herança, publicado com
apoio do Consulado-Geral e de empresários brasileiros
locais. Vídeo das palestras encontra-se disponível em
https://www.facebook.com/CentroComunitarioBrasilei
ro
O livro Como Manter e Desenvolver o Português como

Na área de saúde, foram realizados exames completos
Língua de Herança, distribuído gratuitamente
de sangue, para verificar pressão alta e para detectar
câncer de mama. Médico brasileiro licenciado na Flórida também atendeu o público gratuitamente.
Nova feira dedicada exclusivamente à educação está prevista para ocorrer em 29 de abril de 2017.

5. Cooperação entre Consulado-Geral e Condado de Miami-Dade para expansão do ensino do
português
O Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio Senna Ganem, reuniu-se em 12 de dezembro com o
Superintendente das Escolas de Miami-Dade, senhor Alberto Carvalho, acompanhado da professora
Augusta Vono, Diretora do Programa de Português da “Florida International University” (FIU), e
do Chefe do Setor Educacional, Cônsul-Adjunto Lucas Neves.
Na reunião, o Cônsul-Geral discutiu as possibilidades de expansão das classes de português no
Condado de Miami-Dade e a criação de currículo padrão para o ensino da língua portuguesa na
Flórida. Outros temas abordados foram o desenvolvimento de projeto de treinamento de professores
de português como língua estrangeira e língua de herança, bem como a aquisição de livros e a
criação de biblioteca para apoiar professores e alunos.
O Cônsul-Geral comprometeu-se a verificar a possibilidade de apoio do Ministério da Educação do
Brasil para a expansão do ensino de português na Flórida e a doação de livros didáticos e de
literatura. As iniciativas discutidas também estão contempladas em programa do “Latin American
and Caribbean Center” da FIU, a cargo da professora Augusta Vono.
6. Visita à “Downtown Doral Charter Elementary School”
Em 15 de dezembro, o Cônsul-Geral,
Embaixador Adalnio Senna Ganem, visitou
a “Downtown Doral Charter Elementary
School”, segunda escola no Condado de
Miami-Dade a oferecer ensino com
currículo bilíngue (inglês-português). O Cônsul-Geral foi recebido pela Diretora Jeannette
Acevedo-Isenberg, tendo conhecido as instalações da escola e os professores de português.
Durante o encontro, foram discutidos futuros eventos para levar a arte e a cultura brasileira aos
alunos, como apresentação de dança folclórica, exposição de fotografias e feira de artesanato. Em
janeiro próximo, será organizado encontro entre a diretoria da escola e artistas brasileiros no
Consulado-Geral para discutir possível calendário de eventos.
7. Consulado-Geral incentiva regularização da situação eleitoral dos brasileiros na Flórida
Com o objetivo de facilitar o exercício do voto
pelos brasileiros na Flórida, é possível optar, no
momento da inscrição eleitoral no exterior,
entre a zona eleitoral em Miami ou em Orlando.
Na próxima eleição presidencial, o Tribunal
Superior Eleitoral deverá aprovar a realização
da votação em ambas as cidades.
O Consulado-Geral recorda a importância da
inscrição eleitoral e da manutenção da situação
regular perante a Justiça eleitoral. Trata-se de
dever cívico do cidadão brasileiro, pois o voto representa o exercício da cidadania.
Em 2015, foi aprovada mudança no Código Eleitoral Brasileiro, que passou a permitir,
exclusivamente para fins de identificação e retorno ao Brasil, a concessão de passaporte ao

brasileiro residente no exterior, independentemente de comprovação de quitação com as obrigações
eleitorais.
No entanto, essa alteração não significa que todo e qualquer nacional residente no exterior encontrase isento de manter situação regular perante a Justiça Eleitoral. O Código Eleitoral elenca diversos
direitos e prerrogativas do cidadão que, para serem exercidos, exigem quitação.
Por exemplo, a situação eleitoral regular é exigida para a emissão e regularização do CPF, sem o
qual no Brasil não é possível manter contas bancárias, realizar operações imobiliárias, etc. O
Consulado-Geral tem recebido diversas consultas de cidadãos brasileiros com pendências eleitorais
e que, por esse motivo, encontram dificuldades para efetuar a declaração de imposto de renda.
Demais restrições estão previstas na Lei Nº 4.737/1965.
Para consultar seu título e domicílio eleitoral, clique aqui.
Para maiores informações sobre como se alistar, transferir ou regularizar seu título, clique aqui.
8. Alerta para grávidas e viajantes em geral: vírus da Zika em Miami
Não existem mais áreas de transmissão
ativa do vírus da Zika em Miami ou em
qualquer outro local da Flórida, conforme
anúncio do Governador da Flórida, Rick
Scott, e do Center for Disease Control and
Prevention (CDC). No entanto, o CDC
mantém alerta para que grávidas
considerem adiar viagens para o condado
de Miami-Dade. Medidas de precaução
para evitar a transmissão do vírus da Zika
devem ser mantidas.
Orientações gerais do CDC:
- O CDC recomenda que gestantes e seus parceiros sexuais preocupados com uma possível
exposição ao Zika devem considerar o adiamento de viagens não essenciais para todas as partes do
condado de Miami-Dade;
- Grávidas e seus parceiros que morem ou viajem para essa área devem seguir estritamente as
recomendações para prevenir picadas de mosquitos;
- Mulheres e homens que residam ou tenham viajado para essa área, e que tenham uma parceira
sexual grávida, devem usar preservativos para evitar uma possível contaminação por via sexual;
- Gestantes que vivem ou viajaram para essa área devem fazer o teste para detectar a doença;
- Mulheres que vivem ou viajaram para essa área devem conversar com um profissional de saúde
sobre planos de engravidar;
- Mulheres planejando engravidar em um futuro próximo devem procurar evitar viagens não
essenciais para essa região;

- Mulheres que viajaram para essa região devem esperar pelo menos 8 semanas, independentemente
de terem apresentado os sintomas, antes de tentar engravidar;
- Homens que viajaram para essa região devem esperar pelo menos 6 meses, independentemente de
terem apresentado os sintomas, antes de tentar engravidar suas parceiras.
Para informações a respeito dos kits de prevenção e dos testes gratuitos para grávidas, o telefone de
contato é (305) 324-2400. Para solicitar um repelente, contate o "Miami-Dade County Mosquito
Control" pelo 311. O "Florida Health" ainda criou uma linha para esclarecer dúvidas e passar
informações a respeito do vírus da Zika: 1-855-622-6735.
Recomenda-se o uso de repelentes e de roupas que protejam o corpo para grávidas e para quem
deseja visitar as regiões afetadas. Essas medidas de precaução devem ser observadas em todas as
áreas de Miami ou do sul da Flórida.
Para mais informações em português acesse
http://portugues.cdc.gov/zika/intheus/what-to-do.html
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9. Evite pagar mais pelos serviços do Consulado-Geral
O Consulado-Geral em Miami têm recebido frequentes reclamações de
brasileiros alegando ter pago mais caro pelos serviços oferecidos ao contratar a
ajuda de despachantes ou os chamados “facilitadores”.
O Consulado-Geral alerta que serviços de despachante ou facilitadores que
prometem, mediante pagamento, processos rápidos de concessão de
passaportes, autorização de viagens de menores, procurações, entre outros, não são corretos. Tais
empresas servirão, apenas, como meras intermediárias entre o cidadão e as autoridades consulares e
não possuem capacidade para agilizar serviços. Por política do Ministério das Relações Exteriores
do Brasil, o Consulado-Geral não autoriza, recomenda ou indica o uso de serviços dessa natureza.
O Consulado está aberto a todos brasileiros, sem necessidade de intermediários. A maneira mais
rápida de resolver pendências documentais ou de registro no Brasil é procurar diretamente o
Consulado-Geral pelo e-mail consular.miami@itamaraty.gov.br ou pelo telefone (305) 285-6200.
Atenção: O Consulado-Geral somente aceita pagamentos em "money orders" dos correios
americanos (USPS), que devem ser adquiridas nas agências postais. Não são aceitos pagamentos em
espécie (dinheiro ou cheque) ou cartão de crédito. Verifique antecipadamente no endereço
eletrônico www.miami.itamaraty.gov.br a documentação necessária para cada documento a ser
solicitado.
Confira os valores cobrados pelo Consulado-Geral na tabela abaixo:
Serviço

Valor (em US$)

Passaporte para adultos maiores de 18 anos

120.00

Passaporte para menores de 4 anos completos a 18 anos incompletos

80.00

Passaporte para menores de 0 a 4 anos incompletos

40.00

Autorização de Viagem para Menor

Gratuito

Atestado de Residência

15.00

Atestado de Vida emitido pelo consulado

5.00

Reconhecimento de assinatura

20.00

Reconhecimento de assinatura em atestado de vida

Gratuito

Reconhecimento de assinatura em procuração particular

20.00

Autenticação de cópia de documentos em idioma nacional por página
(para cada documento trazendo a cópia )

5.00

Autenticação de cópia de documentos em idioma nacional por página
(para cada documento com o Consulado-Geral fazendo a cópia)

10.00

Autenticação de cópia de documentos em idioma estrangeiro por página
(para cada documento trazendo a cópia )

10.00

Autenticação de cópia de documentos em idioma estrangeiro por página
(para cada documento com o Consulado fazendo a cópia)

15.00

CPF (cadastramento, regularização e alteração de cadastro)

Gratuito

Procurações Públicas ou subestabelecimentos (para cada outorgante, exceto marido/mulher, irmãos/co-herdeiros) 20.00
Procurações Públicas para o INSS

5.00

2º via de Procurações públicas ou subestabelecimento

10.00

Escrituras e Registros de títulos e documentos (inclusive para revogação de procuração)

15.00

Serviços Eleitorais

Gratuito

Alistamento Militar

Gratuito

Registro de nascimento (1ª Via da certidão)

Gratuito

Registro de casamento (1ª Via da certidão)

20,00

Registro de óbito (1ª Via da certidão)

Gratuito

2ª via de certidão (nascimento, casamento ou óbito)

5,00

10. 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).
11. 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/

12. 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.

