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1. Consulado itinerante em Orlando - vagas esgotadas
Em razão da grande procura, as vagas para todos os serviços do Consulado Itinerante estão
esgotadas. O Consulado-Geral solicita que o público não compareça ao local de atendimento sem
ter agendamento prévio, pois não haverá encaixes.
Serão prestados mais de 200 serviços, entre procurações, registros, atestados de vida,
reconhecimentos de firma e documento militar.
Serviços pelo correio: É importante lembrar que solicitações de passaportes de adultos, passaportes
de menores de 18 anos, autenticação de documentos e atestado de residência podem ser feitas 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(1).pdf
2. 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. 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
3. Portal do MEC lança aba "Brasileiros no Mundo"
O Ministério da Educação criou em sua página eletrônica (http://portal.mec.gov.br) a aba
"Brasileiros no Mundo", que tem como objetivo facilitar o acesso a informações referentes à área de
educação para as comunidades brasileiras no exterior, tais como: TV Escola no mundo, Portal do
Professor, Publicações das Secretarias do MEC, Encceja, Legislação de Educação, Perguntas e
Respostas, dentre outros.

4. Mudança de datas dos eventos da série Brazil – A Journey Through Brazilian Experiences
Em decorrência da passagem do furacão Irma pela Flórida, o Consulado-Geral 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/

5. 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.
6. 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.

7. 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 acessíveis.
Local: 3402 N Andrews Ave. Ext., Pompano Beach
Preço: Mamografia por US$ 45 e Papanicolau por US$ 50. Telefone: (954) 386-1302

5th Annual Miami Schools Fair & Conference by BKB Moms
Pelo quinto ano consecutivo, a instituição BKB Moms organiza sua feira de escolas e educação. O
evento oferece a oportunidade para os pais conversarem com representantes de escolas públicas e
particulares de Miami-Dade e tirarem suas dúvidas antes de escolher a escola de seus filhos. A feira
também conta com debates a respeito de educação bilingue, raízes e herança cultural. O Chefe do
Setor de Cooperação Educacional do Consulado-Geral, e Melba Brito, Administrative Director do
Bilingual Education and World Languages do Miami-Dade Public Schools, participam do painel
“Bilingual/Multilingual and Multicultural Education”, que começa às 10h45. A apresentação terá
como mediadora a professora Ivian Destro Boruchowski, autora do livro “Como Manter e
Desenvolver o Português como Língua de Herança: Sugestões para Quem Mora Fora do Brasil”.
Sábado, 21 de outubro
Das 9h às 21h
Local: Bayside Pavilion - Mercy Campus (3641 S Miami Ave, Miami, FL 33133.
Entrada gratuita.
Mais informações: miamischoolsfair.com

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) 353-2799
Informações: http://www.focusbrasil.org/orlando-2017/

8. 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/pt-

br/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).
9. 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

10. 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.

