Boletim
26 de abril de 2017
Sumário
1. BACCF promove evento com Embaixador Roberto Jaguaribe, Presidente da APEX-Brasil ... 2
2. Cônsul-Geral convida para Feira de Educação em 29 de abril .................................................. 2
3. Consulado itinerante em Orlando - 29 e 30 de abril .................................................................. 3
4. Serviços eleitorais serão facilitados, a partir de 1º de maio – Entenda as mudanças ................ 4
5. Febre Amarela no Brasil ............................................................................................................ 5
6. Informações sobre direitos dos imigrantes nos Estados Unidos ................................................ 5
7. Aviso: Possível atraso na retirada de passaportes prontos ......................................................... 6
8. Programe-se para evitar os dias de maior demanda no Consulado-Geral.................................. 6
9. Atendimento do Consulado-Geral: distribuição de senhas ........................................................ 6
10. Você gostaria que seu filho aprendesse Português na escola? ................................................. 7
11. Realização do ENCCEJA na Flórida ....................................................................................... 7
12. Opções de estacionamento para o Consulado-Geral ................................................................ 8
13. Evite pagar mais pelos serviços do Consulado-Geral .............................................................. 8
14. Guia sobre solicitação de serviços via correio dos EUA ......................................................... 9
15. Consulado-Geral nas redes sociais ......................................................................................... 10
16. Ouvidoria Consular ................................................................................................................ 10

1. BACCF promove evento com Embaixador Roberto Jaguaribe, Presidente da APEX-Brasil
A Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos da
Flórida promove o evento “CEO Series Opportunities
and Prospects for Commercial Relations between
Brazil and the United States”, com o Embaixador
Roberto Jaguaribe Presidente da APEX-Brasil, dia 28
de abril, a partir das 12h. O evento conta com o apoio
do Consulado-Geral.
Diplomata e engenheiro graduado pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Roberto
Jaguaribe exerceu recetemente o cargo de Embaixador
do Brasil na China e Mongólia de 2015 a 2016. Entre
2010 a 2015, foi embaixador do Brasil junto ao Reino
Unido e Irlanda do Norte. Outros cargos de destaque
que ocupou no governo brasileiro foram presidente do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
(2005 a 2007), Secretário de Tecnologia Industrial do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (2003 a 2005) e secretário de Assuntos
Internacionais do Ministério do Planejamento e
Orçamento (1995 a 1998).
Serviço:
CEO Luncheon com Embaixador Roberto Jaguaribe, Presidente da APEX-Brasil
Onde: InterContinental Miami - Chopin Ballroom (100 Chopin Plaza, Miami, FL 33131)
Data: 28 de abril
Horário: 12h às 14h
Informações: www.brazilchamber.org ou pelo telefone (305) 579-9030
2. Cônsul-Geral convida para Feira de Educação em 29 de abril
O Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio Senna Ganem, convida
para a Feira de Educação, que acontece neste sábado, dia 29 de
abril, em Pompano Beach.
Confira o vídeo no canal do Consulado-Geral no YouTube:
https://youtu.be/9dpxvXNhBEc
A entrada é gratuita.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DE EDUCAÇÃO
9:00 - 10:30 - Acesso livre do público aos materiais informativos
da feira
10:30 - 10:50 - Palestra sobre Ingresso em Universidades
Americanas - Virginia Gomes Engestrom, Orientadora para

assuntos de ingresso em universidades
10:55 - 11:15 - Palestra sobre o exame ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos) - Representante do Consulado Geral do Brasil em Miami
11:20 - 11:50 - Palestra sobre validação de diplomas /equivalência de cursos - Noeli J. Rodriguez,
Diretora Adjunta de Avaliações de Diplomas (tradução simultânea será disponibilizada aos
interessados)
11:55 - 12:15 - Apresentação e distribuição da Cartilha Como Manter e Desenvolver o Português
como Língua de Herança - Ivian Boruchowski, Professora
12:20 - 12:50 - Palestra sobre Educação Financeira – Cláudia Vidal Monteiro Fehribach & Gustavo
Couto, Consultores Financeiros
12:55 - 1:15 - Palestra sobre Imigração - Dr. Joel Stewart, Advogado de Imigração
1:15 - 1:35 - Perguntas e Respostas
1:35 - 2:00 - Acesso livre do público aos materiais informativos e bate-bapo com os palestrantes em
suas respectivas mesas.
Serviço:
Feira de Educação
Onde: Primeira Igreja Batista da Flórida (1103 NE 33rd St., Pompano Beach, FL 33064)
Data: 29 de abril
Horário: 9h às 14h
Inscreva-se gratuitamente em: https://goo.gl/rZCHYW
3. Consulado itinerante em Orlando - 29 e 30 de abril
O Consulado-Geral realizará Missão Itinerante nos dias 29 e 30
de abril de 2017 na cidade de Orlando, com apoio da Primeira
Igreja Batista de Orlando (PIBBO).
Local e endereço:
I-Drive Nascar - AMP GROUP
5216 Vanguard St
Orlando, Flórida, 32819
Horário de atendimento:
Sábado e domingo, 29 e 30 de abril, 9h às 18h
*O atendimento é feito por ordem chegada. Serão distribuídas 100 senhas por dia para os serviços
consulares que exigem senha (até duas senhas por pessoa).
Confira os documentos necessários para os serviços consulares no sítio eletrônico
http://miami.itamaraty.gov.br Comparecer com a documentação exigida contribui para maior
celeridade nos atendimentos.
SERVIÇO QUE NÃO EXIGE SENHA

Serão aceitos, sem necessidade de senha, pedidos de passaportes de menores de 18 anos. Verifique
no site do Consulado-Geral a documentação exigida: http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/passaporte.xml
SERVIÇOS QUE EXIGEM SENHA
- Atestado de vida
- Procuração
- Registro de óbito
- Registro de nascimento
- Registro de casamento
- Autorização de viagem para menor
- Militar
- FGTS
SERVIÇOS QUE NÃO SERÃO PRESTADOS NO ITINERANTE
- Carteira consular
- Eleitoral (Caso seu título esteja disponível no Consulado-Geral em Miami e você queira retirar no
consulado itinerante em Orlando, clique aqui para preencher a solicitação. A solicitação de retirada
deve ser preenchida até a quarta-feira anterior à data do itinerante.
- Reconhecimento de firma*
- Passaportes para maiores de 18 anos*
- Autenticação de documentos*
- Atestado de residência*
* Há possibilidade de requerer tais serviços por correio.
Acesse o “Guia para solicitar documentos pelo correio do Consulado-Geral:
https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/ptbr/file/Guia%20documentos%20pelo%20correio_2%20de%20mar%C3%A7o.pdf
4. Serviços eleitorais serão facilitados, a partir de 1º de maio – Entenda as mudanças

A partir do dia 1º de maio, entra em vigor o novo sistema para alistamento e regularização eleitoral,
denominado“Título Net”, que faciitará o atendimento ao público.
O eleitor deverá dar início ao processo pelo preenchimento do formulário na página eletrônica do
Tribunal Superior Eleitoral. O Requerimento de Alistamento Eleitoral eletrônico (Título Net) exige

a digitalização (upload) de imagens de documentos. No momento do preenchimento do formulário,
o eleitor poderá digitalizar ou tirar foto da documentação (o que pode ser feito por meio de seu
celular).
O Consulado-Geral ressalta que somente o atendimento virtual NÃO garante a regularização da
situação do eleitor perante a Justiça Eleitoral. Após preencher o formulário e digitalizar a
documentação, é obrigatório comparecer pessoalmente ao Posto para validação/finalização do
requerimento.
Para mais informações, acesse: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/eleitoral_r_titulo_net_.xml
5. Febre Amarela no Brasil
O Ministério da Saúde recomenda a aplicação da vacina de febre
amarela em pessoas que moram em regiões de risco, ou que irão
viajar para os locais de risco, caso nunca tenham recebido a
vacina ou caso tenham sido vacinados há mais de dez anos. A
vacina contra febre amarela dever ser aplicada com dez dias de
antecedência.
Para lista de locais com de risco de contaminação, acesse:
http://portalsaude.saude.gov.br/febre-amarela/area-comrecomendacao-de-vacina

6. Informações sobre direitos dos imigrantes nos Estados Unidos
O Consulado-Geral elaborou guia sobre os direitos dos imigrantes nos Estados Unidos, conforme
demanda da comunidade brasileira. O guia visa esclarecer a população sobre como proceder em
situações envolvendo autoridades migratórias norte-americanas e pode ser acessada em:
https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/ptbr/file/Recomenda%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20quest%C3%B5es%20migrat%C3%B3rias.pd
f
No sítio eletrônico do Consulado-Geral já existem cartilhas de orientações sobre diversos assuntos,
inclusive orientação jurídica, detenção de brasileiros, e informações sobre imigração.
O Consulado-Geral está à disposição para prestar assistência e orientação jurídica a todos cidadãos
brasileiros, independentemente de sua situação imigratória. O contato do Setor de Assistência a
Brasileiros é (305) 285-6208, (305) 285-6251, e (305) 285-6258, e endereço eletrônico
assistencia.miami@itamaraty.gov.br.
O Consulado-Geral em Nova York elaborou cartilha sobre assuntos imigratórios que está disponível
no link: http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/cartilha_sobre_imigracao.xml.

7. Aviso: Possível atraso na retirada de passaportes prontos
No dia 10/4, ocorreu um vazamento no edifício onde o Consulado-Geral está localizado,
danificando mais de 500 passaportes prontos a serem entregues.
Por esse motivo, os passaportes com retirada agendada até 11/4 deverão ser reimpressos nas
próximas 3 a 4 semanas. A entrega dos passaportes continuará ocorrendo no prazo previsto, mas é
possível que o documento tenha que ser reimpresso na hora da retirada, atrasando o atendimento.
Cabe recordar que o Consulado-Geral processa diariamente uma média de 120 passaportes, tendo
nas próximas semanas o trabalho adicional de reimprimir os mais de 500 passaportes danificados.
Ao solicitar a compressão do público para eventuais atrasos no atendimento, o Consulado-Geral
informa de que fará o possível para normalizar a situação nas próximas semanas. Aconselhamos aos
brasileiros que não tenham urgência, que posterguem, na medida do possível, a vinda ao
Consulado-Geral para retirar seu passaporte.
8. Programe-se para evitar os dias de maior demanda no Consulado-Geral
O Consulado-Geral tem verificado aumento significativo da demanda por serviços consulares desde
o início deste ano. Os dias de maior procura são segundas e sextas-feiras. Caso possível, tente
programar-se para comparecer ao Consulado-Geral em dias de menor movimento, de modo a
assegurar atendimento mais ágil.
Antes de comparecer ao Consulado, é recomendável conferir todos documentos necessários para os
serviços consulares no sítio eletrônico http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/. Comparecer com a
documentação correta contribui para tornar o atendimento mais eficiente.
O Consulado-Geral recorda que diversos serviços consulares podem ser solicitados por correio,
inclusive pedidos de passaportes de crianças e adultos. Verifique a documentação exigida na
página: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/passaporte.xml.
9. Atendimento do Consulado-Geral: distribuição de senhas
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 passaporte e procurações, a serem distribuídas por
ordem de chegada;
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.
10. 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/fo
rms/enquete-eletronica. É importante lembrar que toda criança tem direito à educação,
independentemente de seu status imigratório.
11. 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.
12. 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.
13. 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 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

14. 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).

15. Consulado-Geral nas redes sociais
O Consulado-Geral do Brasil em Miami mantém uma página oficial no Facebook e um canal no
Youtube. Passe a acompanhar em primeira mão os informativos, avisos e eventos da instituição.
Para acessar, é preciso ser cadastrado no Facebook e no Youtube.
O link é https://www.facebook.com/Consulado-Geral-do-Brasil-em-Miami-206547676032829/ e
https://www.youtube.com/channel/UCXiYNvTGi3ZJsyPEIw3wF1Q

16. 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.

