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1. Lançamento do visto eletrônico
Entrou em funcionamento, em 21 de
novembro, o Programa de Visto de
Visita por Meio Eletrônico - E-VISA
(visto eletrônico), desenvolvido pelo
Ministério das Relações Exteriores. O
Consulado-Geral em Miami participou da implantação do projeto e prestou apoio para a realização
do processo licitatório que selecionou a empresa responsável.
O lançamento do visto eletrônico coincide com a entrada em vigor da nova Lei de Migração (Lei
Nº 13.445), que moderniza a legislação brasileira sobre o tema.
O Programa de Visto de Visita por Meio Eletrônico - E-VISA – estará disponível para cidadãos de
Austrália, Canadá, EUA e Japão nas seguintes datas: 21 de novembro de 2017, para nacionais
australianos; 11 de janeiro de 2018, para nacionais japoneses; 18 de janeiro de 2018, para
canadenses, e 25 de janeiro de 2018, para cidadãos norte-americanos.
Os consulados brasileiros nesses 4 países foram responsáveis, em 2016, por 63,74% da demanda
mundial por vistos de turismo e 58,15% da demanda por vistos de negócios rumo ao Brasil.
A iniciativa possibilitará rapidez e comodidade à solicitação de visto para o Brasil e aumenta a
eficiência na prestação dos serviços consulares. O solicitante estrangeiro poderá requerer o E-visa e
obtê-lo de forma remota, via website (www.vfsglobal.com/brazil-evisa) ou aplicativo em celular ou
tablet.
2. Ministro do Turismo apresenta oportunidades de investimento no Brasil em Orlando
O ministro do Turismo, Marx Beltrão, participou
da exposição anual da Associação Internacional
de Parques e Atrações Turísticas (IAAPA), em
Orlando, nos dias 13 e 14 de novembro.

Greg Hale, presidente da IAPPA, Marx Beltrão, ministro
do Turismo, membro da equipe do Ministério do Turismo,
o e Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio Senna Ganem

Acompanhado do Cônsul-Geral, Embaixador
Adalnio Senna Ganem, o ministro apresentou o
Brasil como uma oportunidade de investimento
para os maiores empresários do setor no mundo.
Entre as vantagens comparativas do Brasil, ele
apontou o clima, a disponibilidade de grandes
áreas para a implantação de parques temáticos, a
cultura amigável a esse tipo de entretenimento e o

mercado consumidor altamente qualificado.
Na ocasião, o ministro destacou que o governo brasileiro tem trabalhado na melhoria do ambiente
de negócios para atrair investidores e facilitar a renovação dos parques já instalados no país.
Durante encontro com Greg Hale, presidente da IAPPA e VP/Chief Safety Officer da Walt Disney
Company, o ministro conversou a respeito da possibilidade de projetos em cooperação com o grupo.
Crédito da foto e texto: Ministério do Turismo

3. Prova do ENCCEJA acontece em Miami pela primeira vez
No domingo, 19 de novembro, aconteceu
pela primeira vez na Flórida a prova do
Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA), na Must University, em
Hollywood.
Promovido pelo Ministério das Relações
Exteriores (MRE) em parceria com o
Ministério da Educação (MEC), o exame
é destinado a jovens e adultos que moram
no exterior e não tiveram a oportunidade
de concluir seus estudos no Brasil.

Bruno Sousa, funcionário do Consulado-Geral,
durante a aplicação do ENCCEJA

A prova fornece o diploma de Ensino
Fundamental ou Ensino Médio. Agendado
originalmente para 10 de setembro, a data
teve de ser adiada por causa da passagem

do furacão Irma pela Flórida.
O exame é realizado anualmente. Nos Estados Unidos, a prova também acontece em Boston e Nova
York. O exame gerou grande interesse da comunidade brasileira. Existe previsão de que nova
edição ocorra em 2018, em data a ser anunciada.
Para dúvidas e mais informações, escreva para o Setor Educacional do Consulado-Geral do Brasil
em Miami (educacional.miami@itamaraty.gov.br) ou acesse a página eletrônica
http://sistemasencceja2.inep.gov.br/exterior/.
4. Brazil-Florida Business Council promove cerimônia de premiação
Na última quarta-feira, 15
de novembro, o BrazilFlorida Business Council
(BFBC),
fundado
e
presidido
por
Sueli
Bonaparte, promoveu o
Brazil-Florida
Business
Award,
no
Tampa
Marriott Waterside Hotel.

Muthar Kent, Presidente do Conselho de Administração da Coca-Cola, José Luis Cutrale,
Presidente do Conselho da Administração do Grupo Cutrale, Sueli Bonaparte, PresidenteFundadora do Brazil-Florida Business Council, Bob Buckhorn, Prefeito de Tampa, e o
Cônsul-Geral do Brasil em Miami, Embaixador Adalnio Ganem

José
Luis
Cutrale
presidente do Conselho da
Administração do Grupo
Cutrale, recebeu o prêmio
principal
por
sua
contribuição às relações

econômicas Brasil-Flórida. A homenagem foi entregue por Muhtar Kent, presidente do Conselho
da Administração da Coca-Cola.
O Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio Senna Ganem, abriu o evento e, em seu discurso, mencionou
o atual cenário brasileiro e as perspectivas de um ciclo econômico positivo. Cerca de 300
empresários e autoridades da Flórida, como o prefeito de Tampa, Bob Buckhorn, estiveram
presentes.
Para mais informações, visite www.brazilfloridabusiness.com.
5. Câmara de Comércio Brasil-EUA da Flórida realiza jantar de gala
A Brazilian-American Chamber of
Commerce of Florida (BACCF) promoveu
no último sábado, dia 18 de novembro, o
tradicional Independence Gala Dinner,
realizado anualmente em homenagem à
Independência do Brasil, no Hotel Four
Seasons, em Miami.
O jantar faz parte da série de eventos
“Brasil – A Journey Through Brazilian
Experiences”, promovida pelo ConsuladoGeral. Em razão da passagem do furacão
Irma pela Flórida, a data do evento deve
ter ser alterada de setembro para
novembro.
Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio Senna Ganem, apresentadora
Fernanda Pontes, Manoel Suhet, vice-presidente executivo da
BACCF, e Ericson Reis, presidente da BACCF

A noite teve uma apresentação do
humorista Leandro Hassun e show da
cantora Rose Max, entre outras atrações.

Para saber mais, acesse brazilianexperiences.com
6. Conselho de Cidadãos da Flórida e CFBACC realizam evento sobre empreendedorismo
O Conselho de Cidadãos da Flórida e a Central Florida Brazilian
American Chamber of Commerce (CFBACC) promoveram o evento
“Como Empreender na Flórida”, na última terça-feira, 14 de novembro,
na I-Drive Nascar, em Orlando.
O Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio Senna Ganem, fez a abertura da
noite e o lançamento em Orlando do Guia do Empreendedor, elaborado
pelo Setor Econômico e de Promoção Comercial do Consulado-Geral.
Elisiane Ramos, membro do Conselho e coordenadora do evento, Eraldo
Manes, presidente da CFBACC, Jairo Batista, “Adviser & Marketing
Manager da SBDC”, e Marcelo Silva, “Central Florida Regional Market
Manager” do Banco do Brasil Americas participaram de painel sobre planejamento empresarial,
incentivos governamentais e empréstimos.

A partir de 2018, o Conselho de Cidadãos iniciará um projeto de consultoria empresarial e
promoção de eventos para empreendedores brasileiros na região da Flórida Central.
O
Guia
do
Empreendedort
pode
https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/ptbr/file/Como_Empreender_Florida_Digital.pdf

ser

acessado

em:

7. Recadastramento eleitoral
Neste ano, o Consulado-Geral do Brasil em Miami
disponibilizou novo sistema de recadastramento de eleitores
do Tribunal Superior Eleitoral, denominado Título Net.
O Título Net possibilita que a Justiça Eleitoral elabore
mapeamento da localidade de residência dos eleitores no
exterior, o que permitirá uma definição mais acurada dos
locais de votação e consequente redução dos níveis de abstenção nas eleições de 2018.
Todos os brasileiros residentes na jurisdição do Consulado-Geral em Miami (Flórida, Ilhas Virgens
Americanas e Porto Rico), mesmo aqueles em situação eleitoral regular, devem fazer o
recadastramento no novo sistema a partir do dia 22 de novembro de 2017. Em razão da proximidade
das eleições, o recadastramento somente estará disponível até o início de maio de 2018.
Tendo em vista o crescimento da comunidade brasileira na região de Orlando, o Consulado-Geral
em Miami está trabalhando na abertura de seção eleitoral naquela cidade. O recadastramento dos
eleitores residentes na região de Orlando é essencial para viabilizar esse objetivo.
Informações detalhadas sobre o preenchimento do Título Net podem ser encontradas no endereço
(http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/eleitoral_r_titulo_net_.xml)
8. Consulado itinerante em Orlando com agendamento de atendimento (9 e 10 de dezembro)
O Consulado-Geral realizará Missão Itinerante nos dias 9 e 10 de dezembro de 2017 na cidade de
Orlando, com o apoio de I-Drive Nascar – AMP Group.
Assim como no último consulado itinerante, realizado em outubro último, o atendimento será feito
exclusivamente mediante agendamento prévio.
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 é pessoal e INTRANSFERÍVEL.
ATENÇÃO: Será recusado o atendimento de quem não houver agendado previamente. NÃO
COMPAREÇA SEM TER AGENDADO SEU ATENDIMENTO PREVIAMENTE.
O agendamento somente pode ser feito pela internet, no período de 16 a 29 de novembro, sujeito à
disponibilidade de vagas. O endereço da página eletrônica para efetuar o agendamento é
https://orlando.appointy.com. Não é possível agendar atendimento por outra forma (telefone, email, etc.).

Antes de agendar seu atendimento, verifique atentamente os requisitos e a documentação exigida
para o serviço pretendido em nossa página eletrônica http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/solicitacao_de_servicos.xml.
IMPORTANTE: Para aqueles que pretendem requerer PROCURAÇÃO, É OBRIGATÓRIO o
preenchimento do formulário eletrônico, ATÉ O DIA 30 DE NOVEMBRO, disponível na página
eletrônica http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/procuracoes.xml.
O não preenchimento do formulário eletrônico até a data acima poderá incorrer no cancelamento do
agendamento.
SERVIÇO QUE SERÃO PRESTADOS
- Atestado de vida
- Autorização de viagem para menor
- Autorização para emissão de passaporte para menor
- Documento Militar
- Recadastramento eleitoral
- Procuração pública
- Registro de óbito*
- Registro de nascimento*
- Registro de casamento*

*AS SOLICITAÇÕES DE REGISTROS DEVEM SER ENVIADAS PREVIAMENTE POR EMAIL.

Aqueles que agendarem atendimento para registros devem, até o dia 30 de novembro, seguir
os passos abaixo:
1Ler atentamente as informações disponíveis nas páginas eletrônicas, conforme o registro a
ser requerido:
a.

Nascimento: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/registro_de_nascimento.xml

b.

Casamento: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/registro_de_casamento_.xml

c.

Óbito: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/registro_de_obito.xml

2Preencher o respectivo formulário de solicitação, assinar e enviar cópia digitalizada para o email notarial.miami@itamaraty.gov.br
3-

Enviar, para o endereço de e-mail acima, imagem dos seguintes documentos:

a.

Documento de identificação brasileiro válido dos requerentes;

b.

Certidão americana a ser registrada (nascimento, casamento ou óbito).

RECADASTRAMENTO E ENTREGA DE TÍTULOS ELEITORAIS
Caso solicitado até o dia 6 de dezembro, a entrega de títulos eleitorais disponíveis para retirada
poderá ser feita no consulado itinerante, sem a necessidade de agendamento do atendimento.
Para
solicitar
a
retirada
do
título
de
eleitor,
acesse:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxps_MgKZTw6p0nLrLR8JANFEnPOzLgv5_dx2jC
T-Q8nJJHg/viewform?c=0&w=1
Caso solicitado até o dia 6 de dezembro, o serviço de recadastramento eleitoral estará disponível no
consulado itinerante, sem a necessidade de agendamento do atendimento.
Informações detalhadas sobre o preenchimento do Título Net podem ser encontradas no endereço
(http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/eleitoral_r_titulo_net_.xml)

SERVIÇOS QUE NÃO SERÃO PRESTADOS NO ITINERANTE
- Passaportes de adultos*
- Passaportes de menores de 18 anos*
- FGTS
- Carteira consular
- 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:

FORMA DE PAGAMENTO
A única forma de pagamento da taxa consular é por meio de ‘money order’ do correio norteamericano (USPS money order), a qual deve ser obtida previamente em qualquer agência do
correio, e apresentada ao agente consular durante o atendimento. NÃO ENVIE A MONEY ORDER
POR CORREIO.
Modelo de preenchimento da money order do correio norte-americano:

LOCAL E ENDEREÇO:
I-Drive Nascar - AMP GROUP
5216 Vanguard St
Orlando, Flórida, 32819
*NÃO COMPAREÇA SEM TER AGENDADO PREVIAMENTE SEU ATENDIMENTO*
9. Ampliação da oferta de serviços consulares para brasileiros
Com a aproximação da temporada de férias de final
de ano, a demanda por serviços consulares vem
crescendo significativamente, o que gera maior
demanda para o agendamento desses serviços. Ciente
desse quadro, o Consulado-Geral está racionalizando
o uso da mão-de-obra, com vistas a aumentar a oferta de serviços consulares, por meio da
ampliação do horario de atendimento a partir do dia 15 de novembro.
O objetivo é dar prioridade ao antedimento aos cidadãos brasileiros já que a medida possibilitará
aumentar a oferta dos serviços mais procurados em até 30%. Verifique os novos horários no site de
agendamentos https://cgmiami.appointy.com.
10. O agendamento de serviços consulares não está à venda!
Têm sido observados casos de venda de
horários de agendamento dos serviços
consulares. Esses casos configuram crime de
estelionato, já que o agendamento é o sistema
de distribuição de serviços públicos e não está à venda.
Essa prática prejudica a comunidade brasileira, pois muitos dos horários de agendamento,
disponibilizados gratuitamente, são tomados por pessoas e empresas que vendem ilegalmente as de
vagas para a comunidade.
O Consulado-Geral está coletando dados sobre pessoas e empresas que compram e vendem horários
de atendimento, com a finalidade de aplicar as medidas legais cabíveis, tanto no Brasil, quanto nos
Estados Unidos. Além disso, o atendimento consular será recusado a quem se apresentar com vaga
comprada.
Não compre de terceiros vaga de atendimento consular. Caso seja oferecida a compra de vaga,
denuncie pelo e-mail consular.miami@itamaraty.gov.br.
11. Sistema de agendamentos do Consulado-Geral é aprovado por 95% do público
Em vigor há quatro meses, o sistema de
atendimento por agendamento do Consulado-Geral
recebeu 95% de aprovação do público. De 1.535
comentários postados no site de agendamentos,
1.346 elogiaram o novo sistema, 123 se disseram

satisfeitos e apenas 66 fizeram críticas negativas. Os principais elogios se referem ao atendimento
rápido
e
eficiente.
Os
comentários
podem
ser
acessados
pelo
link:
https://cgmiami.appointy.com/default.aspx. A comunidade brasileira na Flórida é estimada em 300
mil habitantes, uma das maiores dos Estados Unidos, e o Consulado em Miami é posto que mais
emite documentos brasileiros no exterior. A procura por serviços consulares em Miami é elevada e
tem aumentado cada vez mais. No entanto, o Consulado-Geral vem implementando novas soluções
para aumentar a oferta de serviços.
Saiba como agendar com mais facilidade
O sistema de agendamento do Consulado Geral mostra as vagas para os próximos 30 dias. Por
exemplo, se hoje é dia 10 de novembro, a próxima data disponível será 10 de dezembro. Ao virar a
meia-noite, todos os horários para o próximo dia de agendamentos que será aberto tornam-se
disponíveis (no caso do exemplo acima, 11 de dezembro). Portanto, quanto mais cedo tentar
agendar, maiores serão as chances de conseguir um horário. Ou seja, pela manhã é mais fácil
conseguir um horário do que à noite. Não adianta procurar por horários daqui 2 ou 3 meses, pois o
sistema não mostrará datas disponíveis. Além disso, a agenda virtual é constantemente atualizada e
novos horários são disponibilizados de acordo com o fluxo de serviço e eventuais cancelamentos.
Facilidade para solicitar serviços pelo correio norte-americano
Quem não pode vir ao Consulado-Geral ou não conseguiu
agendamento para a data desejada, pode requerer os seguintes
serviços pelo correio dos EUA (US Postal Service): passaporte;
passaporte para menores de idade; 2ª via de Registros de Nascimento;
Casamento e Óbito; reconhecimento de Firmas para brasileiros e/ou
estrangeiros portadores de RNE (desde que a firma já tenha sido
registrada previamente no Consulado); cópia autenticada; atestado de
residência (inclusive para menor); e CPF. No momento, o prazo para
a entrega de passaportes é de 10 dias úteis. No entanto, para que tudo
ocorra sem problemas é extremamente importante checar quais são os
documentos a serem enviados e as taxas a serem pagas (Atenção:
pagamento somente com money order do correio norte-americano).
Para
mais
informações,
acesse
a
página
http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/servicos_pelo_correio.xml.
O
Consulado-Geral preparou também um Guia com passo-a-passo para solicitar serviços pelo correio,
que pode ser acessado pelo link https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/ptbr/file/Guia%20documentos%20pelo%20correio(1).pdf.

12. 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:
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/
13. 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.

14. Agenda Cultural e Comunitária

Crossing Borders - Exibição de pinturas da artista brasileira
Rosangela Loschi
Data: Até a 29 de Novembro

Local: Art & Design Gallery (8650 Biscayne Blvd #2, Miami, FL 33138). Mais informações: Pelo
telefone (305) 762-5896 ou pelo e-mail contact@adgallery.miami

Speakers Series
Evento realizado pelo
The55Project com os
artistas Diego Costa
Peuser, Liana Rivas,
Marcos Amaro, Adriana
Herrera e Willy
Castellanos.
Data: 6 de novembro
Local: The Lab Miami
Wynwood (400 NW
26th St., Miami, FL)
Ingresso: US$ 35.
Informações:
info@the55project.com

Exposição de Aniversário da Ovoo
Obras dos artistas Patricia Secco, Dudu
Garcia, Ricardo Hachiya, Almir Reis,
Fabiano Al Makul.
Data: 7 de dezembro
Horário: 18h às 22h
Local: Ovoo (3650 N Miami Ave.,
Rooftop)
RSVP: ovoomiami@ovoo-original.com

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.

