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1. Festa Junina Ada Merritt K-8 Center
Com o objetivo de difundir a cultura
brasileira, realizou-se, na última sextafeira, dia 24 de fevereiro, a Festa Junina
da Ada Merritt K-8 Center, em Miami. A
escola é pioneira no ensino bilíngue
português/inglês na Flórida.
Celebrada há mais de dez anos, a festa da
escola acontece tradicionalmente em
fevereiro, em virtude das férias de verão.
Em clima de confraternização, com
tradicionais quitutes brasileiros, como
coxinhas e brigadeiros, o evento contou com a participação do Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio
Senna Ganem.
2. Palestra Gestão de Tempo e Produtividade para Mulheres de Negócios em 9/3
O Conselho de Cidadãos da
Flórida convida para palestra
sobre Gestão de Tempo e
Produtividade para Mulheres de
Negócios. O evento acontecerá
em Orlando no dia 9 de Março
às 19h. A palestra tem o apoio
do Consulado-Geral e contará
com a presença do CônsulGeral, Embaixador Adalnio
Senna Ganem.

3. Feira de Educação em 29/4
O Conselho de Cidadãos da Flórida, com apoio do
Consulado-Geral, está organizando feira de educação em
29 de abril. O evento oferecerá palestras com foco em
educação e assuntos sobre imigração.
Os temas das palestras incluirão: como ingressar em
universidades americanas; educação financeira; e como
validar certificados estrangeiros e habilitar-se para
trabalhar nos Estados Unidos.
Serviço:
Feira de Educação
Onde: Primeira Igreja Batista da Flórida (1103 NE 33st
Ct, Pompano Beach, FL 33064)
Data: 29 de abril
Horário: 9h às 14h
Inscreva-se gratuitamente em: https://goo.gl/rZCHYW

4. Prorrogada até 13/3 licitação para contratação de psicólogo ou assistente social
O Consulado-Geral do Brasil em Miami informa da prorrogação de licitação para a contratação de
profissional para prestar assistência psicológica ou social. A entrega de propostas pode occorer até
13 de março.
Para mais informações, acesse o Edital 01/2017 – Segunda Prorrogação.
5. Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos da Flórida promove evento da CEO Series
A Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos da Flórida
(BACCF) promove evento da CEO Series: “Leadership,
Success & Entrepreneurship: A View from the C-Suite”
com Embaixador Roberto Jaguaribe, Presidente da APEXBrasil, segunda-feira, dia 13 de março, a partir do meio-dia,
no Four Seasons Hotel (1435 Brickell Ave, 6th Floor,
Miami, FL 33131). O Consulado-Geral apoia o evento.
O valor do convite para membros é US$ 70. Para futuros
membros, US$ 90. Para mais informações, ligue (305) 5799030 ou acesse www.brazilchamber.org

6. Curso Preparatório para o ENCCEJA
A UNIGRAN está oferecendo curso preparatório gratuito para
o Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (ENCCEJA). É um curso à distância,
disponibilizado através de vídeo-aulas online. A duração do
curso é de 4 meses, com início em 13 de março e encerramento
em 14 de julho.
A
inscrição
pode
ser
feita
http://www.unigranet.com.br/encceja.

pelo

site:

7. Realização do ENCCEJA na Flórida
O Ministério da Educação por meio do INEP (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira) autorizou a realização do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA) em Miami.
Informações sobre inscrição e data de realização da prova
serão divulgados em breve. Para mais detalhes do exame,
acesse http://encceja.inep.gov.br/
O QUE É O ENCCEJA?
O exame é destinado a jovens e adultos que moram no exterior e não tiveram a oportunidade de
concluir seus estudos no Brasil. As provas são elaboradas e aplicadas em Língua Portuguesa,
devendo os participantes demonstrar domínio da norma culta em áreas do conhecimento como
matemática, história, geografia, ciência e artes. A avaliação é voluntária e gratuita.
PARA QUE SERVE?
A prova fornece o diploma de Ensino Fundamental ou Ensino Médio, desde que seja alcançada a
média mínima exigida, que é 100 (de uma escala que vai de 60 a 180).
PARA QUEM É INDICADO?
Podem se inscrever para o ENCCEJA os brasileiros residentes no Exterior que não tenham
concluído o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio.
Para o nível do Ensino Fundamental, é preciso ter no mínimo 15 (quinze) anos completos na data de
realização das provas;

Para o nível do Ensino Médio, é preciso ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data de
realização das provas;
O QUE É PRECISO PARA A INSCRIÇÃO?
A inscrição será gratuita e realizada exclusivamente via internet, no endereço eletônico do Instituto
Nacional de Pesquisa e Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP):
http://portal.inep.gov.br/web/encceja/exterior. Para efetuar a inscrição, os brasileiros residentes no
Exterior devem informar obrigatoriamente o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), ou do
Protocolo de Inscrição no CPF, e o número do Passaporte.
8. Inscrições para o exame Celpe-Bras a partir de março
As inscrições para o Celpe-Bras poderão ser feitas
entre o dia 6 e 20 de março. No estado da Flórida, a
Florida International University (FIU), em Miami, é
responsável pela aplicação do exame.
Após
fazer
o
registro
eletrônico
em
http://celpebras.inep.gov.br/inscricao, o candidato
deverá entrar em contato com a instituição aplicadora e pagar a taxa cobrada pela FIU, de US$ 100,
até o dia 20 de março. O ponto de contato na FIU é a professora Augusta Vono (vonoa@fiu.edu).
Nos Estados Unidos, a prova ainda pode ser feita na University of Califórnia (Davis), na
Georgetown University (Washington DC), na Harvard University (Cambridge) e na Utah Valley
University (Orem).
O exame Celpe-Bras possibilita a Certificação de Proficiência em Língua Portuguesa para
Estrangeiros. Desenvolvido e outorgado pelo Ministério da Educação (MEC), aplicado no Brasil e
no exterior, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores (MRE), é o único certificado de
proficiência em português como língua estrangeira reconhecido oficialmente pelo governo
brasileiro. Internacionalmente, é aceito em empresas e instituições de ensino como comprovação de
competência na língua portuguesa. No Brasil, é exigido pelas universidades para ingresso em cursos
de graduação e em programas de pós-graduação, bem como para validação de diplomas de
profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no país.
Para mais informações, acesse: http://portal.inep.gov.br/celpebras
9. 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 Consulado-Geral 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.html

O Consulado-Geral é ainda servido pela estação de metrô "Douglas Road", para quem preferir
deslocar-se por meio de transporte público.
10. Evite pagar mais pelos serviços do Consulado-Geral
O Consulado-Geral em Miami tem recebido frequentes reclamações de
brasileiros que pagaram mais caro pelos serviços consulares ao contratar a
ajuda de despachantes ou dos 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

11. 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 https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/ptbr/file/Guia%20documentos%20pelo%20correio_2%20de%20mar%C3%A7o.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).
12. Canal de vídeos do Consulado-Geral na Internet
O Consulado-Geral do Brasil em Miami criou

um canal no Youtube. O primeiro vídeo é sobre
o lançamento do Guia “Como Empreender na
Flórida”. Posteriormente serão publicados
vídeos com orientações práticas sobre os
serviços
consulares.
O
link
é
https://www.youtube.com/channel/UCXiYNvT
Gi3ZJsyPEIw3wF1Q

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.

