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1. Consulado-Geral em Miami passa a atender exclusivamente por agendamento e amplia
horário de atendimento ao público
A partir de 13 de junho, o Consulado-Geral em
Miami passará a atender o público exclusivamente
com horário agendado. A nova regra será válida
para todos os serviços consulares prestados
(incluindo passaportes, registros, atos notariais,
procurações, documentos militares e eleitorais, e vistos). Será recusado o atendimento de quem não
houver agendado previamente.
O horário de atendimento no Consulado-Geral também será ampliado: segundas a sextas-feiras,
entre 9h e 14h.
A partir do dia 31 de maio, terá inicio o agendamento dos serviços por meio de link disponível no
endereço eletrônico e nas redes sociais do Consulado-Geral (http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/Main.xml
e
https://www.facebook.com/Consulado-Geral-do-Brasil-em-Miami206547676032829/ . A agenda para reserva de datas estará sempre aberta para os 30 dias seguintes.
Para completar o agendamento, o usuário terá de preencher: nome, telefone e endereço de e-mail
válido. Atenção: é importante que sejam informados corretamente os dados de contato, pois a
confirmação do agendamento será enviada por e-mail.
O agendamento será intransferível e válido apenas para o cidadão indicado no formulário de
agendamento. Não serão processados serviços de pessoas que não estiverem registradas no
agendamento. No documento consular a ser solicitado, deverá constar o mesmo nome informado no
agendamento.
Exclusivamente para passaportes será possível agendar para o titular e membros de sua família. No
formulário de agendamento, deverão ser listados os nomes de todos os requerentes, grau de
parentesco e documentos a serem solicitados.
O solicitante deverá comparecer ao Consulado-Geral com antecedência mínima de 15 (quinze)
minutos ao horário agendado. Não serão tolerados atrasos. Caso não possa comparecer no horário
agendado, o requerente poderá remarcar o agendamento com até 24 horas de antecedência. O
cancelamento poderá ser feito até 2 horas antes.
É fundamental verificar na página eletrônica do Consulado-Geral a lista de documentos exigidos
para a realização de cada um dos serviços solicitados. Não serão atendidos usuários que não
apresentarem a documentação completa exigida para cada serviço ou o pagamento com "money
order” dos correios norte-americanos.
Para adaptar-se às novas mudanças, o Consulado-Geral estará fechado para atendimento ao público
nos dias 9 e 12 de junho. Nos dias, 10 e 11 de junho também será realizado consulado itinerante em
Orlando.

2. Criação de Consulado Honorário em Orlando
Por iniciativa do Consulado-Geral em Miami, com apoio do
Conselho de Cidadãos da Flórida, o Ministério das Relações
Exteriores autorizou a criação de Consulado Honorário em
Orlando. O Dr. Joel Stewart, atual assessor jurídico do
Consulado-Geral, irá assumir, a partir de junho, as funções de
Cônsul-Honorário.
O Cônsul-Honorário tem como objetivo principal a defesa
dos direitos e a assistência, emergencial ou não, dos membros
da comunidade brasileira em sua jurisdição, residentes ou de
passagem. Cabe ressaltar que não se trata de Repartição
Consular com atendimento regular ao público e emissão de
documentos consulares, função que continuará sendo
exercida pelo Consulado-Geral em Miami.
Dr. Joel Stewart e Embaixador Adalnio Senna
Ganem

O Cônsul-Honorário prestará atendimento em Orlando,
exclusivamente por agendamento, a cada duas semanas. Em
cada visita, está previsto que ele permaneça dois a três dias na cidade. O calendário de atendimento
será divulgado com antecedência mínima de um mês. Sempre que for divulgado nova data de
visita, será aberta a agenda para atendimentos. Terão prioridade de atendimento idosos e pessoas
com dificuldade de locomoção. Por esse motivo, o agendamento para apoio em serviços consulares
dependerá de triagem prévia por e-mail.
Na página eletrônica do Consulado-Geral estarão disponíveis as datas previstas para atendimento do
Cônsul-Honorário, horário, dados de contato e o endereço eletrônico para agendamento dos
serviços. Acesse: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/consulado_honorario.xml
No exercício de suas funções, o Consul-Honorário irá prestar, inicialmente, os seguintes serviços:
- Assistência Consular;
- Orientação Jurídica;
- Apoio para serviços consulares (exclusivamente procurações e atestados).
Atenção: O Cônsul-Honorário não emite documentos consulares (inclusive passaportes, registros,
vistos, documento militar, e título de eleitor) e também não fará recolhimento de documentos para
serviços que possam ser feitos pelo correio. (veja lista em anexo)
O primeiro atendimento do Cônsul-Honorário será realizado nas seguintes datas:
27 de junho (terça-feira) de 12h a 16h
28 de junho ( quarta-feira) de 9h a 16h
29 de junho (quinta-feira) de 9h a 16h
Endereço:
Beshara P.A (555 Winderley Pl #300, Orlando, FL 32751)
Tel: 786-464.8600

3. Consulado itinerante em Orlando
O Consulado-Geral realizará Missão Itinerante nos dias 9, 10 e 11
de junho 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:
Sexta-feira, 9 de junho, a partir das 16h (40 senhas)
Sábado e domingo, 10 e 11 de junho, a partir das 8h (100 senhas por dia)
*Atenção: O atendimento é feito por ordem chegada e há número limitado de senhas distribuídas
por dia.
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 SERÃO PRESTADOS
- Atestado de vida
- Procuração
- Registro de óbito
- Registro de nascimento
- Registro de casamento
- Autorização de viagem para menor
- Militar
ATENÇÃO: SERVIÇOS QUE NÃO SERÃO PRESTADOS NO ITINERANTE
- Passaportes de adultos *
- Passaportes de menores de 18 anos*
- FGTS
- Carteira consular
- Eleitoral
- Reconhecimento de firma*
- Autenticação de documentos*
- Atestado de residência*
*Atenção: Alguns serviços não serão mais prestados no Consulado Itinerante, como pedidos de
saques de FGTS e pedidos de passaportes para adultos e para menores de 18 anos. No sítio
eletrônico do Consulado (http://miami.itamaraty.gov.br), é possível verificar a lista de serviços que
podem ser solicitados por correio.
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. Conselho de Cidadãos da Flórida promove encontro com a comunidade brasileira em
Tampa

O Conselho de Cidadãos da Flórida realizará encontro do Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio Senna
Ganem, com a comunidade brasileira residente em Tampa. O encontro acontecerá dia 1º de junho,
de 17:30 às 19:30 na St. Paul Catholic Chuch (12708 North Dale Mabry Highway, Tampa, Fl,
33618).
Para mais informações, entre em contato pelo telefone (813) 464-9497.
5. Consulado-Geral publica guias para imigrantes brasileiros
O Consulado-Geral publicou em sua página eletrônica os
guias "Orientações práticas para imigrantes brasileiros nos
EUA" e "Recomendações migratórias para brasileiros
viajando aos EUA". Os guias podem ser acessados em:
http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/orientacoes_praticas_para_imigrantes_brasileiros_nos_eua
.xml
O primeiro texto é voltado para brasileiros em situação
migratória irregular nos EUA. A segunda publicação, por sua
vez, visa a informar ao brasileiro sobre como se portar nos
postos de controle migratório, bem como desestimular a
imigração irregular para os EUA.
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.

6. Serviços eleitorais facilitados – Entenda as mudanças
A partir do último dia 1º de maio, entrou
em vigor o novo sistema para alistamento
e
regularização
eleitoral,
denominado“Título Net”, que facilitou o
atendimento ao público.
O eleitor deve 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 pode 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
7. Prova do ENCCEJA agendada para dia 10 de setembro
As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) estão
previstas para acontecer de 30 de junho a 15 de julho. A
prova foi agendada para 10 de setembro, na Must
University (1 Oakwood Blvd Suite 120), em Hollywood.
Esta é a primeira vez que o teste acontece na Flórida.
O exame é destinado a jovens e adultos que moram no
exterior e não tiveram a oportunidade de concluir seus
estudos no Brasil. A prova fornece o diploma de Ensino
Fundamental ou Ensino Médio. A avaliação é voluntária e
gratuita. O edital confirmando as datas deverá ser publicado
em 19 de junho.
Acesse a página eletrônica e o Facebook do Consulado-Geral para notícias atualizadas a respeito do
ENCCEJA: http://miami.itamaraty.gov.br/…/prova_do_encceja_-_10_de_se…. Para esclarecer
dúvidas, escreva para educacional.miami@itamaraty.gov.br
8. Agenda Cultural

 21st Brazilian Film Festival of Miami
acontecerá de 16 a 23 de setembro. Para conferir a
programação, acesse: http://www.inffinito.com/



Sounds of Brazil apresenta Paulo Ricardo

Data: 6 de junho
Horário: 20h
Local: Faena Theater ( 3201 Collins Avenue, Miami Beach,
FL)

 Festa Junina em Margate
Data: 10 de junho de 16h às 24h
11 de junho de 9:30h
Local: St. Vicent Catholic Church (6350 NW 18th St.
Margate, FL 33063)
Informação: www.catolicosnaflorida.org ou (954) 972-0434

 Brazilian Folks Festival
Data: 24 e 25 de junho
Local: Pompano Community Park (NE 10th St, Pompano
Beach, FL 33060)

9. 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 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).
10. 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

11. 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.

