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1. ATENÇÃO: Alteração no atendimento do Consulado-Geral
Com o grande aumento da demanda verificado nos últimos meses,
o Consulado-Geral em Miami opera atualmente acima dos limites
de suas capacidades com o risco iminente de comprometer a
qualidade da prestação de serviços ao público.
Além da adoção de medidas para reforçar o quadro de pessoal e, no
intuito de manter o prazo de entrega de documentos, melhor
atender emergências e não prejudicar prestação dos demais
serviços consulares, foram adotadas, provisoriamente, as seguintes
medidas:
- novo horário de distribuição de senhas: entre 9h e 12h. Após as 12h não serão distribuídas
mais senhas. Todas as senhas distribuídas serão atendidas no mesmo dia;
- há número limitado de senhas para os seguintes serviços, a serem distribuídas por ordem de
chegada:
Passaportes – 80 senhas diárias
Procurações – 35 senhas diárias
Além disso, no caso de Autorizações de viagem de menor, há limitação de duas autorizações
de viagem por criança para cada senha distribuída.
O Consulado-Geral recorda que pedidos de passaportes de crianças e adultos podem ser solicitados
por correio. Verifique a documentação exigida na página: http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/passaporte.xml
O Consulado-Geral avaliará de forma contínua o efeito prático das novas medidas, de forma a
assegurar o melhor atendimento à comunidade brasileira.
2. Nota do Governo brasileiro sobre a qualidade da carne brasileira
O Governo brasileiro divulgou nota à imprensa sobre as medidas que estão sendo tomadas pelas
autoridades brasileiras para assegurar a qualidade da carne produzida no Brasil.
Em vídeo publicado no Youtube, pelo Ministério das Relações Exteriores, também são divulgadas
mais informações sobre o processo de auditoria em andamento nos frigoríficos investigados pela
Polícia Federal.
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/15917-nota-a-imprensa-da-presidencia-darepublica
https://www.youtube.com/watch?v=WIdWWPv4akA

3. Fundação Vamos Falar Português cria projeto em parceria com o artista Rogério Peixoto
Em conjunto com o artista plástico Rogério Peixoto,
a Fundação Vamos Falar Português lançou um novo
projeto para as crianças do sul da Flórida: “Fazendo
Arte com a VFP e R. Peixoto”.
Mais de 70 crianças se inscreveram para o
programa, que é oferecido no núcleo de Boca Raton
e teve início no último dia 4 de março. “As crianças
têm a chance de conhecer a nossa cultura de outra
forma, envolverndo arte e educação”, afirma
Cristiane Martins, presidente da FVP. “O primeiro
dia de aula foi emocionante! Poder levar nomes da
nossa arte a essa criançada está sendo muito
gratificante. Elas estão realmente entusiasmadas”,
conta Peixoto.
O programa piloto continuará na VFP Boca Raton
até final de maio. Planos de expansão já estão sendo
O artista plástico Rogério Peixoto e os alunos da Fundação
discutidos entre a entidade e o artista.“Tenho certeza
Vamos Falar Português do núcleo de Boca Raton
que em breve estaremos levando o curso para outros
locais e atendendo mais crianças”, garante Cristiane.
A FVP é uma instituição não-governamental, não-partidária e sem fins lucrativos, que foi criada
com a missão de propagar a língua portuguesa e promover a manutenção das heranças culturais
brasileiras nos Estados Unidos. Atualmente, além de Boca Raton, a organização conta com outros
três núcleos: Fort Lauderdale, Pompano Beach e Downtown Miami. A fundação oferece aulas de
Português gratuitas, aos sábados pela manhã, para crianças de 2 a 15 anos de idade. Para mais
informações, acesse: http://vamosfalarportugues.org/.
4. Você gostaria que seu filho aprendesse Português na escola?
O Consulado-Geral do Brasil está
fazendo uma pesquisa para poder
entender melhor as necessidades das
crianças brasileiras ou filhas de pais
brasileiros que vivem no sul da
Flórida. Você gostaria que seu filho
tivesse aulas de português na escola
onde estuda? Se sim, ajude o
Consulado-Geral a mapear onde se
encontram as crianças que precisam
de escola respondendo a enquete
eletrônica no seguinte endereço
eletrônico:

http://formularios.itamaraty.gov.br/miami/forms/enquete-eletronica. É importante lembrar que toda
criança tem direito à educação, independentemente de seu status imigratório.
5. 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

6. 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/web/guest/encceja

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, em endereço eletônico que será
oportunamente divulgado. Para efetuar a inscrição, os brasileiros residentes no Exterior deverão
informar obrigatoriamente o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), ou do Protocolo de
Inscrição no CPF, e o número do Passaporte.
7. Must University oferece material de estudos para o ENCCEJA
A Must University está oferecendo material de estudo
gratuito para o Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).
A inscrição para ter acesso ao conteúdo pode ser feita
pelo site da instituição: http://mustedu.com/encceja/

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 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.
9. 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

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 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).
11. 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

12. 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/

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 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.

