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1. Furacão Irma – Assistência prestada pelo Consulado-Geral

Cônsul-Geral se reúne com a equipe de plantão no escritório temporário montado em Orlando

O escritório temporário do Consulado-Geral funcionou em Orlando no período de 7 a 12 de
setembro em razão da passagem do furacão Irna. A equipe retornou para Miami na manhã do dia 13
de setembro com a reabertura do prédio da sede do Posto. O Consulado-Geral retomou o
atendimento ao público em 14 de setembro.
No período de funcionamento do escritório temporário foram atendidas 508 ligações para o plantão
consular nos 5 números divulgados. Também foram emitidos documentos de viagem em caráter
emergencial. A equipe prestou apoio, ainda, na localização de alguns nacionais e em casos de
problemas de saúde.
2. Alerta - furacão Maria
Na Flórida, ainda não existe certeza se o
furacão Maria provocará algum impacto. É
necessário estar preparado.
Orientação ao Público e Informações Úteis
1) Prepare plano de contingência. Visite
http://flgetaplan.com/
2) Acompanhe os alertas das autoridades
locais em http://www.floridadisaster.org
3) Veja as zonas de evacuação por condado em
http://www.floridadisaster.org/County_EM/county_list.htm# ou pelo telefone 850-921-0217

4) Confira lista de abrigos públicos em http://floridadisaster.org/shelters/
5) Para obter maiores informações durante uma emergência (como vias fechadas, alertas de
evacuação, abrigos disponíveis etc.), contate 800-342-3557
6) Para solicitar auxílio durante uma emergência (polícia, bombeiros, médicos), ligue 911
7) No caso de turistas, por lei cada hotel deve ter seu próprio plano de contingência. Recomenda-se
contatar a gerência do estabelecimento em caso de necessidade.
8) A Cruz Vermelha local administra os abrigos e prepara lista de pessoas desaparecidas. O telefone
de contato é 305-644-1200 ou pelo portal eletrônico http://www.redcross.org/find-help
Para mais informações, leia o Guia de Preparativos para a Temporada de Furacões do ConsuladoGeral em Miami
(http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/preparativos_para_a_temporada_de_furacoes.xml).
3. Reagendamento de Serviços – Furacão Irma
O Consulado-Geral tentará, na medida de suas
possibilidades, reacomodar os brasileiros que
estavam com agendamento marcado nos dias 8, 11,
12, 13 e 14 de setembro, quando o Consulado-Geral
esteve fechado em razão da passagem do furacão
Irma pela Flórida.
Caso tenha feito agendamento nos dias acima, leia atentamente TODAS as instruções abaixo:
1- Tente reagendar o serviço consular para data futura;
2- Considere, em especial nos casos de passaportes, requerer o novo documento por correio;
3- Na impossibilidade de seguir as opções 1 e 2 acima, e caso seu agendamento seja para
passaporte, encaminhe e-mail para o endereço passaporte.miami@itamaraty.gov.br.
Caso seja para outro serviço consular (procuração, registros, autorização de viagem, atestados, fgts,
eleitoral, cpf, militar ou autenticação), encaminhe e-mail para o endereço
consular.miami@itamaraty.gov.br.
As mensagens devem conter obrigatoriamente as seguintes informações:
Assunto: Furacão Irma. Reagendamento.
- Nome da pessoa que realizou o agendamento:
- Nome da pessoa para quem o serviço foi agendado:
- Data do agendamento original:

ATENÇÃO:
- Todas as solicitações de reagendamento devem ser encaminhadas até o dia 20 de setembro, quartafeira.
- Solicitações sem as informações solicitadas acima serão desconsideradas.
- O pedido de reagendamento será respondido por meio de mensagem do sistema de agendamento,
que informará o dia e horário do novo horário.
- Somente compareça ao Consulado-Geral se receber a mensagem do sistema de agendamento.
O Consulado-Geral agradece pela compreensão e reitera seu compromisso em melhor atender à
comunidade brasileira nesse momento de grande dificuldade para o estado da Flórida.
4. Mudança de datas dos eventos da série Brazil – A Journey Through Brazilian Experiences
Em decorrência da passagem do furacão Irma pela Flórida, o ConsuladoGeral anuncia as novas datas dos eventos da série “Brasil – A Journey
Through Brazilian Experiences”, que acontecerão até o mês de
dezembro.
Envolvendo as mais diversas áreas, como arte, arquitetura, cinema,
dança, educação, moda, história, literatura, música e esportes, os eventos
pretendem mostrar a relevância da influência brasileira no estado. A intenção é integrar diversas
ações para promover a cultura brasileira, a economia e a língua portuguesa, apresentando para os
moradores da Flórida e para toda a comunidade internacional residente no estado um pouco do
Brasil.
Para mais informações, acesse: http://brazilianexperiences.com/
AGENDA:
21st Brazilian Film Festival Miami
Data: Até 23 de setembro
Local: Wallcast da New World Symphony, Miami Beach Cinematheque, Regal Cinemas, em
Miami Beach, e Savor Cinema, em Fort Lauderdale
http://www.inffinito.com/
ArtBrazil
Data: Até 30 de setembro
Local: Galeria ArtServe, em Fort Lauderdale
http://artbrazil.net/
Doral ♥ Brazil
Data: 26 de setembro, às 19h
Local: Prefeitura de Doral, Doral
https://www.cityofdoral.com/
Ballet Beyond Borders: Dia da Dança
Data: 28 de setembro, às 19h
Local: Miami City Ballet, Miami Beach
https://www.miamicityballet.org/

Campeonato de Futebol de Salão
Data: 24 de setembro, às 14h
Local: Ronaldo Academy, Orlando
http://r9aorlando.com/
Brazilian Orlando Day
Data: 1º de outubro, das 12h às 20h
Local: Lake Eola, Downtown Orlando
https://www.facebook.com/brazilianDayOrlando/
Focus Brasil Orlando
Data: 29 de outubro, às 19h
Local: I-Drive Nascar, Orlando
http://www.focusbrasil.org/orlando-2017/
Brazil Fashion: “Tropical Society”
Data: 28 de outubro, às 17h
Local: Faena Forum, Miami Beach
http://www.facebook.com/brazilfashionmiami
Jantar de gala da Independência
Data: 18 de novembro, às 20h
Local: Hotel Four Seasons, em Miami
http://www.brazilchamber.org/
Geração Brasil – 50 anos de Arte
Data: 28 de novembro
Local: Duo Art Gallery, Miami
http://www.duoartgallery.com/
Brazilian Voices Day: “Concert Cabaret”
Data: 1o de dezembro, às 19h30
Local: Broward Center for the Performing Arts, Fort Lauderdale
http://www.brazilianvoices.org/

5. Consulado-Geral realiza seminário A Presença Brasileira na Flórida

Gary Spulak, Presidente da Embraer USA, Manoel Suhet, Vice-Presidente Executivo da BACCF, Vinicius Lummertz, Presidente
da Embratur, e Cassio Segura, Presidente do BB Americas, participam do seminário A Presença Brasileira na Flórida, realizado
no Miami-Dade College

Em parceria com o Miami-Dade College e o Centro Cultural
Brasil-Estados Unidos, o Consulado-Geral realizou o
seminário A Presença Brasileira na Flórida, no último dia 6
de setembro, no Wolfson Campus, em Miami. Com abertura
do presidente do Miami-Dade College Eduardo Padrón e do
Embaixador Adalnio Senna Ganem, o evento contou com a
participação do presidente da Embraer Gary Spulak, do
presidente da Embratur Vinicius Lummertz, do presidente do
Banco do Brasil Americas Cassio Segura e do vice-presidente
Executivo da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos da
Flórida (BACCF) Manoel Suhet no painel "Oportunidades
para expansão dos negócios entre Brasil e Flórida".
Durante o evento, ainda aconteceram outros dois painéis: “A
presença imaterial brasileira na Flórida: contribuições
Embaixador Adalnio Senna Ganem
culturais brasileiras para a comunidade multicultural do sul da
Flórida”e “Arquitetura brasileira em Miami: ícones urbanos e influências duradouras”.
Na mesma data, o presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, declarou que o sistema de utilização
de vistos eletrônicos para entrada de turistas no Brasil começa a funcionar no final de 2017. Pelo
cronograma acertado com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Turismo, o
procedimento deverá ser implantado para os cidadãos norte-americanos. Com a nova metodologia, a
expectativa é de um crescimento do fluxo de turistas internacionais em direção ao Brasil.
6. Inauguração da exposição ArtBrazil na galeria ArtServe em Fort Lauderdale

Evento presente no calendário
oficial da série “Brasil – A
Journey
Through
Brazilian
Experiences”,
a
exposição
ArtBrazil foi inaugurada na
galeria ArtServe (1350 East
Sunrise Boulevard), em Fort
Lauderdale, na última segundafeira, 18 de setembro.
Criado pela fotógrafa Jade
Matarazzo e com o apoio do
Consulado-Geral, a ArtBrazil
apresenta instalações, esculturas,
A fotógrafa Jade Matarazzo e o Embaixador Adalnio Senna Ganem na
pinturas, fotografias e demais
inauguração da exposição ArtBrazil, em Fort Lauderdale
artes visuais de renomados
artistas brasileiros. “A ArtBrazil é um movimento para promover a arte brasileira no Sul da Flórida
e o talento dos nossos artistas. O projeto é a plataforma ideal para quem quer conquistar um espaço
no mercado norte-americano”, afirma Jade Matarazzo.
O escultor Cleber Machado foi o homenageado da noite e recebeu o prêmio de Lifetime Excellence
Award. A exposição fica em cartaz até 28 de setembro. A entrada é gratuita. Para mais informações,
acesse http://artbrazil.net/.
7. Português no “After School” em escola pública de Bay Harbor Islands e Região
Estão abertas as inscrições para aulas de português no “After
School Program” da Ruth K. Broad Bay Harbor K-8 Center
escola pública do condado de Miami-Dade em Bay Harbor
Islands. O programa tem início dia 5 setembro e está aberto
para qualquer criança da comunidade após o horário escolar.
Não precisa ser aluno da escola Ruth K.Broad para participar.
As aulas focam em alfabetização, gramática, leitura, música e
cultura com currículo desenvolvido pela AOTP - American
Organization of Teachers of Portuguese. Esta oportunidade é imperdível para brasileiros que moram
em Miami Beach, North Bay Village, Sunny Isles, Surfside, Bal Harbor e North Miami.
Através de estórias, filmes, música e teatro, os alunos aprenderão gramática, leitura e escrita. O
programa conta também com atividades que incluem apresentações de convidados especiais,
receitas, folclore, e viagens virtuais às regiões do Brasil. As aulas são oferecidas às terças e sextas
de 2:30-3:30PM para alunos de K–1a série, e das 3:30 às 4:30PM para alunos de 2-5a séries.
Para inscrição e custos, basta entrar em contato por telefone (786)647-9970, pessoalmente no
Morris N. Broad Community Center, 1175 95th Street, Bay Harbor Islands, ou pelo site
www.BayHarborIslands-fl.gov/youth-programs.
8. Fique atento: evite intermediários para relacionar-se com o Consulado
D esde a implantação do sistema de

agendamentos, o Consulado-Geral tem
conseguido reduzir o prazo de entrega

de documentos. Passaportes apresentados pessoalmente têm sido entregues no mesmo dia e pedidos
apresentados pelo correio, entre 5 e 10 dias.
Contribua para o bom funcionamento do Consulado-Geral: faça você mesmo o seu agendamento e
traga a documentação completa de casa.
Fique atento:
1- “money orders” do USPS somente devem ser adquiridas em agências dos correios; e
2- não existe a possibilidade de “comprar vaga no agendamento”. Além do risco de incorrer em
penalidades legais, eventual compra ou venda de horário impedirá o atendimento dos envolvidos.
É simples: verifique a documentação exigida no site, faça seu agendamento ou encaminhe seu
pedido pelo correio!
O Consulado-Geral está sempre buscando aperfeiçoar a prestação dos serviços consulares, o que
inclui monitoramento contínuo dos agendamentos para evitar qualquer uso mal intencionado que
possa prejudicar a comunidade brasileira.
9. 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.
10. Agenda Cultural e Comunitária

Capturing Brazzdance – Augusto Soledade Brazzdance Season Photography Exhibit
Carlos ‘Di Roberto’ Martinez

by

Data: Até 27 de Setembro
Local: Deering Estate (16701 SW 72 avenue, Miami, FL 33157)
Horário: 10h às 16h
Informações: www.deeringestate.org

Seu Jorge apresenta o show The Life Aquatic - A Tribute to
David Bowie
Data: 7 de outubro
Local: Broward Center for the Performing Arts – Au Rene
Theater, Fort Lauderdale
Horário: 20h
Ingressos: www.ticketmaster.com ou http://shrty.link/LWqUjD
Realização Owl Master Booking

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 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. 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

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.

