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1. Assistência a Brasileiros em Porto Rico - Informações
O Consulado-Geral encontra-se em contato com o
Departamento de Estado norte-americano para apoio
na prestação de assistência a brasileiros em Porto
Rico. Em 1ª de outubro, o Departamento de Estado
deslocou força-tarefa para prestar assistência a
cidadãos estrangeiros em Porto Rico.
Cidadãos brasileiros que se encontrem em Porto Rico ou nas Ilhas Virgens em situação de
necessidade médica, com carência de produtos de necessidade básica ou que desejam sair das ilhas
devem informar o Consulado-Geral pelo e-mail assistência.miami@itamaraty.gov.br ou por
mensagem de Facebook. É importante informar nome completo, data de nascimento, telefone,
endereço e tipo de solicitação.
Atenção: o apoio do governo norte-americano na partida de cidadãos estrangeiros de Porto Rico tem
sido feita por meio de voos comerciais. Não existe previsão de evacuação por avião custeado pelo
governo.
Para obter informações sobre locais com distribuição de comida e água, bem como lista com
hospitais, farmácias, bancos, caixas eletrônicos, supermercados e postos de gasolina abertos, acesse:
http://status.pr/Home
Recomenda-se aos brasileiros em Porto Rico que necessitam de mantimentos, que procurem o
abrigo mais próximo.
- Lista de abrigos em Porto Rico (muitos contam com fornecimento de comida e água):
https://sistemas.mre.gov.br/…/Lista%20de%20Abrigos%20Porto%…
http://www.redcross.org/…/disaster-rel…/find-an-open-shelter
O Consulado-Geral tem trabalhado em regime de plantão para atender os brasileiros afetados pela
passagem do furacão Maria por Porto Rico e Ilhas Virgens.
Para casos de comprovada emergência, inclusive localização de brasileiros, estão disponíveis os
seguintes números:
305-801.6201 / 305-285.6208 / 305-285.6258/ 305-285.6251
E-mail: assistencia.miami@itamaraty.gov.br
No Brasil, encontram-se disponíveis os seguintes números telefônicos:
Núcleo de Atendimento a Brasileiros: 55-61-2030-8804
Plantão da Assistência Consular em Brasília: 55-61-98197-2284
ATENÇÃO:
A temporada de furacões estende-se até 30 de novembro.
A despeito dos acontecimentos recentes, não é possível prever, com segurança, quando outro
furacão passará pelo estado da Flórida. É necessário, portanto, estar preparado.
Recomendamos consulta ao Guia “Preparativos para a Temporada de Furacões”, disponível na
página eletrônica do Consulado-Geral: http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/preparativos_para_a_temporada_de_furacoes.xml

2. Consulado Itinerante em Orlando nos dias 21 e 22 de outubro com agendamento
O Consulado-Geral realizará Missão Itinerante nos dias 21 e 22 de
outubro de 2017, na cidade de Orlando, com apoio da Primeira Igreja
Batista de Orlando (PIBBO).
Com vistas a melhor servir os cidadãos brasileiros, o ConsuladoGeral do Brasil em Miami está implementando, nesta missão
itinerante, o atendimento por horário marcado. A medida tem o
objetivo de evitar filas, garantindo mais conforto, segurança e
eficiência para a comunidade brasileira.
Para que um maior número de cidadãos possa fazer uso dos serviços, cada requerente poderá
agendar até dois serviços consulares. Caso seja identificado o agendamento de mais de dois serviços
por pessoa, todos os horários poderão, a critério do Consulado-Geral, ser cancelados.
O agendamento somente pode ser feito pela internet, no período de 2 a 13 de outubro, sujeito à
disponibilidade de vagas. Acesse a página eletrônica do consulado itinerante em Orlando no
endereço https://orlando.appointy.com e efetue o agendamento.
ATENÇÃO: O atendimento será efetuado apenas por agendamento. Não compareça ao local de
atendimento sem agendar horário, pois não haverá encaixes.
Antes de agendar seu atendimento, verifique atentamente os requisitos e a documentação exigida
para o serviço pretendido na página eletrônica http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/solicitacao_de_servicos.xml
Local e endereço:
I-Drive Nascar - AMP GROUP
5216 Vanguard St
Orlando, Flórida, 32819
*NÃO COMPAREÇA SEM AGENDAMENTO PRÉVIO!*
SERVIÇO QUE SERÃO PRESTADOS
Atestado de vida
Autorização de viagem para menor
Documento Militar
Procuração pública*
Registro de óbito*
Registro de nascimento*
Registro de casamento*
*PRÉ-ATENDIMENTO POR E-MAIL: Leia atentamente as instruções abaixo!

Visando a atender um maior número de cidadãos nos consulados itinerantes, o Consulado-Geral do
Brasil em Miami implementou o pré-atendimento por e-mail de alguns serviços. Aqueles que
pretendem requerer procurações públicas e registros devem, em até 48 horas após efetuar o
agendamento, seguir os passos abaixo:
Procuração
Ler atentamente as informações disponíveis na página eletrônica http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/procuracoes.xml;
Preencher o formulário eletrônico, disponível na página eletrônica acima;
Enviar, para o endereço notarial.miami@itamaraty.gov.br, imagem dos seguintes documentos:
Documento de Identidade brasileiro - carteira de identidade ou passaporte válido com foto recente.
Certidão de casamento brasileira - caso os outorgantes sejam casados.
“Money Order” do correio norte-americano (US Postal Service Money Order).
US$ 5,00 para as procurações por instrumento público que tratem de cobrança de pensões,
aposentadoria ou vencimentos de serviço público;
US$ 20.00 para as demais procurações públicas.
Registros de nascimento, casamento e óbito
Ler atentamente as informações disponíveis nas páginas eletrônicas, conforme o registro a ser
requerido:
Nascimento: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/registro_de_nascimento.xml
Casamento: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/registro_de_casamento_.xml
Óbito: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/registro_de_obito.xml
Preencher o respectivo formulário de solicitação, assinar e enviar cópia digitalizada para o endereço
de e-mail notarial.miami@itamataty.gov.br
Enviar, para o endereço de e-mail acima, imagem dos seguintes documentos:
Documento de identificação brasileiro válido dos requerentes;
Certidão americana de nascimento, casamento ou óbito.
Observações:
Não é possível agendar atendimento por e-mail. Entre os dias 2 e 13 de outubro, Clique aqui para
acessar a página eletrônica do consulado itinerante em Orlando.
Ao enviar e-mails ao Consulado-Geral, inclua no campo “assunto” a seguinte mensagem:
“ITINERANTE – OUT/2017”.
Inclua na mensagem as seguintes informações:

Nome completo dos requerentes;
Data de nascimento;
Telefone para contato.
O Consulado-Geral poderá solicitar documentos adicionais.
O agendamento poderá ser cancelado caso as informações solicitadas não sejam enviadas em até 48
horas após o agendamento do atendimento.
ENTREGA DE TÍTULOS ELEITORAIS
Quando solicitado previamente, a entrega de títulos eleitorais disponíveis para retirada poderá ser
feita no consulado itinerante, sem a necessidade de agendamento. Clique aqui para solicitar a
retirada do título de eleitor.
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*
* Há possibilidade de requerer tais serviços por correio.
Acesse o “Guia para solicitar documentos
https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/ptbr/file/Guia%20documentos%20pelo%20correio(1).pdf

pelo

correio

do

Consulado-Geral:

3. Cidade de Doral presta homenagem ao Brasil

A vereadora Claudia Mariaca, o Cônsul-Geral do Brasil em Miami, Embaixador
Adalnio Senna Ganem, e o prefeito de Doral Juan Carlos Bermudez

No último dia 26 de
setembro
aconteceu
a
inauguração da exposição
“Doral Loves Brazil”, no
Doral Government Center.
Celebrando a Independência
do Brasil, comemorada no
dia 7 de setembro, o evento
contou com a participação
de Juan Carlos Bermudez,
prefeito de Doral, do
Cônsul-Geral do Brasil em
Miami,
o
Embaixador
Adalnio Senna Ganem, e de
vereadores. Na ocasião
também foi proclamado o
“Dia do Brasil” pela cidade
de Doral.

Tendo como foco a cultura brasileira, a mostra conta com obras dos artistas e fotógrafos Graziella
Gadia, Di Roberto, Jade Matarazzo, Ivonete Leite, Mariza
Formaggini, Didi Marchi e Clara Piquet. Moradora de Doral,
Fernanda Frangetto exibiu sua mais recente instalação,
intitulada de “Band”.
Durante o coquetel, os alunos Jade Santos, Genesis Guevara
e Giovanna Basso, da escola Ronald W. Reagan, entoaram
os hinos do Brasil e dos Estados Unidos. O Beatriz Malnic
Trio apresentou clássicos da bossa nova.
A exposição, parte da série de “Brasil – A Journey Through
Brazilian Experiences”, promovida pelo Consulado-Geral,
fica em cartaz até o dia 11 de outubro, no primeiro piso do
Doral Government Center (8401 NW 53rd Terrace), das
8h30 às 16h30. O evento foi uma parceria da Cidade de
Doral com a Simply Marketing, de Maria do Carmo Fulfaro.
A artista plástica Fernanda Frangetto com a
sua instalação “Band”

4. Mês da Saúde das Américas 2017 com exames gratuitos

Ao longo do mês de outubro, será promovido o “Mês da Saúde nas Américas 2017” com a
realização de feiras que irão oferecer exames e vacinas gratuitos. A ação tem o apoio institucional
do Consulado-Geral do Brasil em Miami.
As feiras acontecerão nas sedes de Consulados latino-americanos e também nas cidades de
Homestead, Miami, West Palm Beach e Miramar. Entre os serviços oferecidos, exames de

colesterol, pressão, glicose, visão, anemia, densidade óssea, papanicolau, vacinas contra gripe e
testes de HIV. No dia 14 de outubro, na Festa da Saúde de Miami, que acontece no Florida
Department of Health West Dade Clinic (11865 SW 28 St, BLDG. J Suite 2) serão realizados
mamografías e exames de papanicolau gratuitos, para mulheres de 50 a 64 anos, sem plano de
saúde. Os exames devem ser pré-agendados até dia 6 de outubro pelo telefone 305-470-5634.
Acesse
a
programação
completa
das
feiras
e
serviços
no
link:
https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/pt-br/file/Calendario Eventos MSA 2017.pdf
5. 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:
Focus Brasil Orlando
Data: 25 a 29 de outubro
Local: I-Drive Nascar, Orlando
http://www.focusbrasil.org/orlando-2017/
Campeonato de Futebol de Salão
Data: 29 de outubro, às 14h
Local: Ronaldo Academy, Orlando
http://r9aorlando.com/
Brazil Fashion Miami
Data: 3 de novembro, 17h às 23h
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/
Ballet Beyond Borders: Dia da Dança
Data: TBA, às 19h
Local: Miami City Ballet, Miami Beach
https://www.miamicityballet.org/
6. 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.
7. 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.
8. Agenda Cultural e Comunitária
Prevenção do Câncer
de Mama
O Centro Comunitário
Brasileiro (CCB) e a
Med Station em
parceria com o
Conselho de Cidadãos
da Flórida realizam
ação durante o mês de
outubro para oferecer
exames médicos por
valores mais acessíves.
Local: 3402 N Andrews Ave. Ext., Pompano Beach
Preço: Mamografia por US$ 45 e Papanicolau por US$ 50. Telefone: (954) 386-1302

Batuke Samba Funk
Data: 6 de outubro
Local: Arts Garage (94 NE 2nd Ave,
Delray Beach, FL 33444)
Horário: 20h
Ingressos: A partir de US$ 20.
Informações: artsgarage.org ou (561) 4506357

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

Brasileirinhos no Sul da Flórida – Especial
Dia das Crianças
Dia: 7 de outubro
Local: 1103 NE 33rd Street, Pompano Beach, FL
33064
Horário: 9h às 16h30
Idade: 4 – 12 anos
Ingressos: US$ 25
Informações: www.global-foundation.com
Realização: Global Assistance Foundation

Show de Stand Up Comedy com Leo Lins & Murilo
Couto - Comediantes do programa The Noite com
Danilo Gentili, do STB
Datas: 13 de outubro em Miami (Olympia Theater 174 E Flagler St) e 14 de outubro em Orlando (The
Plaza Live - 425 N Bumby Ave)
Horário: 21h
Ingressos: A partir de US$ 24,99.
Informações: www.lolbrazil.com
Realização: Bee Works Production

Turma da Mônica – O Show
Evento parte da série “Brasil – A Journey Through
Brazilian Experiences”
Datas: 21 de outubro em Miami (Olympia Theater 174 E Flagler St) e 28 de outubro em Orlando (Bob
Carr Theater - 401 W Livingston St)
Horário: 16h
Ingressos: A partir de US$ 25.
Informações: http://bisentertainment.com/
Realização: Bis Entertainment

Painel Educação – Focus Brasil Orlando
Data: 28 de outubro
Local: I-Drive NASCAR (5228 Vanguard St.,
Orlando, FL 32819)
Horário: 9h às 13h
Realização: Conselho de Cidadãos da Flórida
em parceria com o Consulado-Geral do Brasil
em Miami
Coordenação: Sandra Freier e Anete Arslanian
Inscrições: info@focusbrasil.org ou (407) 3532799
Informações:
http://www.focusbrasil.org/orlando-2017/

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.

