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1. Tastes of Brazil fecha a série de eventos Brazilian Experiences
Encerrando a série de
eventos
Brazilian
Experiences,
o
Consulado-Geral
promoveu o jantar
Tastes of Brazil no
restaurante Paris 6, em
Miami Beach.
Com o
empresa

apoio da
Lennar
International,
representada
pelo
vice-presidente Rony
Embaixador Adalnio Senna Ganem no evento Tastes of Brazil
Tamayo e pela gerente
para o Brasil Cristina
Pires, o evento reuniu nomes importantes da comunidade brasileira na Flórida, como Cássio Segura,
presidente do Banco do Brasil Americas, e Ericson Reis, presidente da BACCF. Na ocasião, o
Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio Senna Ganem, fez um balanço positivo da série Brazilian
Experiences e antecipou que novos eventos serão realizados no próximo ano.
2. Espasso traz o design brasileiro para Miami
Na última sexta-feira, 8
de
dezembro,
o
showroom de móveis
brasileiros
Espasso
inaugurou a ampliação
de suas instalações no
Miami Ironside, na
região de Little River.
De propriedade de
Carlos Junqueira, a loja
oferece móveis e peças
de
decoração
de
renomados arquitetos e
designers
brasileiros,
Cônsul-Geral Adjunto Nilo Barroso, a galerista Lúcia Brito, o Cônsul-Adjunto Rodrigo
como Sérgio Rodrigues
Fonseca e o empresário Carlos Junqueira
(1927-2014),
Oscar
Niemeyer (1907-2012), Lina Bo Bardi (1914-1992), Fernando e Humberto Campana, e fotografias
de Leonardo Finotti e Mauro Restiffe. Na ocasião, foram apresentadas novas peças de Rodrigo
Ohtake e Ronald Sasson, além das coleções de móveis para áreas externas de Arthur Casas, Carlos
Motta e Zanini de Zanine. O evento teve apoio do Consulado-Geral em Miami.

3. Artista presenteia o Consulado-Geral com escultura
Em Miami para expor seus trabalhos durante a
feira de arte Context, o artista brasileiro Luca
Benites presenteou o Consulado-Geral com a
escultura 13 Blocos de Cimento, da série
Acumulações.
Arquiteto de formação, Luca já realizou
exposições nos Estados Unidos, China, Coréia
do Sul, Dinamarca, Espanha, Uruguai e Peru.
Seu trabalho faz parte da coleção permanente
do Museu de Arte Contemporânea de Niterói
(MAC), no estado do Rio de Janeiro, além de
estar presente no Parque de esculturas da
Fundação Pablo Atchugarry, em Punta del
Este, e no Parque de esculturas Tierra Garzón,
em Pueblo Garzón, ambos no Uruguai.

O artista brasileiro Luca Benites o Cônsul-Geral Adjunto Nilo
Barroso Neto

Residente atualmente em Barcelona, o
brasileiro participou recentemente de uma
exposição com importantes escultores
contemporâneos espanhóis, como Alberto
Bañuelos, José Ramón Anda e Martín
Chirino. Para mais informações a respeito do

trabalho do artista, acesse www.lucabenites.com
4. Novas normas para facilitar a solicitação de passaporte ainda não são válidas no exterior
O governo brasileiro divulgou que, a partir do mês de dezembro, será necessário passaporte
apresentar um número menor de documentos para solicitar passaporte. No entanto, a medida ainda
não tem data para ser adotada na rede consular brasileira no exterior, incluindo o Consulado-Geral
em Miami. Portanto, é importante checar no site do Consulado-Geral quais são os documentos
necessários para a solicitação de passaporte antes de agendar o serviço. Para mais informações,
acesse http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/passaporte.xml. Para dúvidas, escreva para
consular.miami@itamaraty.gov.br
5. 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.
6. 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
7. 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.
8. 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.
9. 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 dezembro, a próxima data disponível será 10 de janeiro. 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 janeiro). 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 norteamericano).
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.

10. 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.

11. Agenda Cultural e Comunitária

Seeds of Dreams
Exposição solo do artista brasileiro Hilal Sami Hilal
Data: Até 28 de fevereiro
Local: Clima Art Galery (4120 NW 26th Street Miami, FL
33142).
Mais informações: www.climaartgallery.com

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.

