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1. Recadastramento do INSS: prazo final até 28 de fevereiro
Dos mais de 34 milhões de beneficiários do INSS, quase 30 milhões já realizaram a comprovação
de vida. Até janeiro de 2018, 4,7 milhões de beneficiários ainda não compareceram aos bancos
pagadores de seu benefício para realizar o procedimento. A prova de vida é obrigatória para todos
os beneficiários do INSS que recebem por conta corrente, conta poupança ou cartão magnético.
Quem não fizer a comprovação de vida no tempo previsto poderá ter seu pagamento interrompido.
O prazo para o comparecimento das pessoas que ainda não fizeram a prova de vida em 2017
terminaria em 31 de dezembro de 2017, mas, por causa do grande número de beneficiários que
ainda não realizou o procedimento o prazo foi estendido até 28 de fevereiro de 2018.
Brasileiros no Exterior
Os segurados que residem no exterior podem realizar a comprovação de vida por meio de
documento de prova de vida emitido por Consulado- Geral. Para saber mais sobre o Atestado de
Vida, acesse: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/atestado_de_vida.xml. É necessário agendar
horário no Consulado para solicitar o documento.
Quem não conseguir agendar ou não puder se deslocar até o posto tem a opção de utilizar o
Formulário Específico de Atestado de Vida para o INSS. O Formulário tem de ser preenchido,
assinado na presença de um notário público local (“notary public”) e então deverá ser apostilado
pelas autoridades norte-americanas.
Após esse procedimento, o formulário será considerado válido no Brasil e deverá ser encaminhado
diretamente ao órgão competente. Acesse o Formulário de Atestado de Vida específico para o
INSS: https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/pt-br/file/Atestado%20de%20vida%20%20Formul%C3%A1rio_1_Atestado_INSS.pdf
Para mais informações a respeito de apostilamento, visite http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/apostilamento_de_documentos_publicos_estrangeiros_r_informacoes.xml
Fonte: Assessoria de Comunicação INSS

2. Alerta: Furtos a Turistas Brasileiros em 2017
O Consulado-Geral registra, com frequência, relatos de viajantes brasileiros que tiveram pertences e
documentos furtados durante sua estada na Flórida.
Em 2017, o Consulado tomou conhecimento de 245 furtos de turistas brasileiros. Em 2016, foram
269 furtos. As cidades com o maior número de casos são Miami, Orlando e Miami Beach. Boa parte
dos furtos acontece em estacionamentos de shoppings, supermercados e restaurantes.
No entanto, os números de furtos registrados indicam que a incidência é pequena em face do
volume absoluto de visitantes brasileiros na Flórida. Segundo dados do Visit Florida (organização
de natureza público-privada vinculada ao governo estadual), o estado norte-americano recebeu
1.051 milhão de brasileiros em 2016. Dados de 2017 ainda não estão disponíveis.
É importante ter presente que nem todos os brasileiros vítimas de furtos registram seus casos no
Consulado-Geral. Além de prestar assistência consular cabível, o Consulado-Geral mantém contato
direto com autoridades policiais locais e instituições ligadas ao turismo a fim de, em coordenação,
prevenir e assistir os viajantes vítimas de furtos na Flórida.

1. Dicas para prevenir-se de furtos:
a) Estacione seu veículo em local seguro;
b) Jamais deixe pertences no veículo (como passaportes, sacolas de compras, produtos eletrônicos);
c) Na praia, não deixe seus pertences desacompanhados;
d) Não entregue seus pertences a estranhos (ex: ao experimentar roupas em lojas de vestuário, não
permita que o vendedor guarde seus pertences); e
e) Fique ainda mais atento em locais movimentados e frequentados por turistas, como centros de
compras, hotéis, parques temáticos e estacionamentos (pagos ou não).
Os turistas de passagem pela Flórida devem adotar as mesmas precauções que teriam em qualquer
grande centro urbano.
2. Em caso de furto:
a) Contatar a polícia local pelo telefone 911 a fim de registrar queixa ("file a report");
b) Contatar o Consulado-Geral em Miami a fim de comunicar o ocorrido, em especial em caso de
perda de documentos; e
c) Tão logo regresse ao Brasil, comunique o fato também às autoridades policiais brasileiras e aos
órgãos emissores dos documentos furtados.
Após contato com a polícia pelo telefone 911, as vítimas podem comunicar-se com o ConsuladoGeral por intermédio dos telefones (305)-285-6208/6258/6251 ou pelo correio eletrônico
“assistência.miami@itamaraty.gov.br”.
Nos fins de semana, feriados e fora do horário de expediente, o Consulado mantém serviço de
plantão, exclusivamente para os casos de comprovada emergência (falecimento, hospitalização e
prisão), por meio do telefone (305) 801-6201.
3. Vai viajar para o Brasil? Saiba mais sobre a Febre Amarela
O Ministério da Saúde recomenda a aplicação da vacina de febre amarela em pessoas que moram
em regiões de risco de febre amarela, ou que irão viajar para os locais de risco, caso nunca tenham
recebido a vacina ou caso tenham sido vacinados há mais de dez anos.
Para quem vai viajar, a vacina contra febre amarela dever ser aplicada com dez dias de
antecedência. Atualmente, a recomendação de vacinação é válida para os seguintes estados: Acre,
Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do
Sul, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No entanto, antes de viajar, verifique a página
eletrônica do Ministério da Saúde para obter dados atuais.
Atenção: a vacina não pode ser administrada em crianças menores de 9 meses de idade; mulheres
amamentando crianças menores de 6 meses de idade; pessoas com alergia grave ao ovo; pessoas
portadoras do vírus HIV; e pessoas em de tratamento com quimioterapia/ radioterapia; pessoas
portadoras de doenças autoimunes; pessoas submetidas a tratamento com imunossupressores (que
diminuem a defesa do corpo).

Veja as recomendações do Ministério da Saúde: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/febreamarela
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4. VII Concurso de Desenho Infantil "Brasileirinhos no Mundo" – inscrições a partir de 29/1
Serão abertas em 29 de janeiro as inscrições para o VII Concurso de Desenho Infantil
"Brasileirinhos no Mundo", para crianças brasileiras entre 6 e 12 anos de idade residentes no
exterior, com o tema "O que eu
quero ser quando crescer". Os
desenhos deverão retratar, de
forma criativa e original, como as
crianças imaginam sua ocupação
profissional no futuro. O
Concurso tem por objetivo
promover e divulgar o interesse
pelo Brasil e pela brasilidade
entre o público infantil brasileiro
residente no exterior.
O período para entrega das
inscrições e dos desenhos será de
29 de janeiro a 7 de maio de
2018. Os concorrentes inscritos no Concurso terão até 7 de maio de 2018 para enviarem seus
desenhos para o Consulado-Geral em Miami, valendo a data de recebimento no Posto como a data
de entrega do trabalho.
Poderão se inscrever cidadãos brasileiros e filhos de cidadãos brasileiros que residam no exterior
nas seguintes categorias:
Categoria I - entre 06 (seis) e 07 (sete) anos de idade;
Categoria II - entre 08 (oito) e 09 (nove) anos de idade;
Categoria III - entre 10 (dez) e 12 (doze) anos de idade.
OBS: será considerada a idade na data da inscrição.
As inscrições deverão ser feitas por e-mail, com assunto (“subject”) "Brasileirinhos no Mundo
2018", para o endereço eletrônico: dbr@itamaraty.gov.br.
As inscrições deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados: Título do Desenho; Nome
completo e idade do Artista; Nome completo do Responsável; Endereço de residência; Cidade;

País; E-mail do Artista e/ou de seu Responsável; Telefone de contato; Número do Passaporte do
menor e/ou do Responsável. Inscrições com informação incompleta serão recusadas.
Caso o participante ou seu responsável não disponham de passaporte válido, será aceito, para fins
de inscrição, o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Carteira de Identidade (RG). Cópia
simples de documentação comprobatória de residência no exterior (qualquer conta ou documento
com nome de um dos pais ou do responsável pela inscrição) deverá ser enviada juntamente com o
desenho ou em versão digital, acompanhando o e-mail de inscrição.
Associações de brasileiros ou escolas com contingente expressivo de alunos brasileiros no exterior
poderão inscrever seus alunos/associados coletivamente. Nesses casos, membro adulto da
associação ou professor de nacionalidade brasileira deverá constar como responsável. O endereço
fornecido poderá ser o da associação/escola. Todas as demais informações individuais relativas ao
autor do desenho (título do desenho, nome completo e idade, telefone, e-mail, passaporte) deverão
constar da inscrição.
Cada concorrente poderá participar com apenas um desenho. Os desenhos poderão ser
desenvolvidos em todas as modalidades (aquarelas, guaches, canetas hidrográficas e outros
materiais) e utilizando todas as técnicas (colagens, tecidos e materiais diversos, entre outros),
devendo ser apresentados em uma única folha de papel de desenho, de qualquer tipo, de formato
A3. Recomendam-se o uso de materiais outros que não seja lápis de cor.
O desenho deverá ser, obrigatoriamente, inédito. Entende-se por inédita a obra não editada e não
publicada (parcialmente ou em sua totalidade) em qualquer meio de comunicação.
Para os brasileiros residentes no estado da Flórida, o envelope com o desenho deverá ser enviado
para o Consulado-Geral em Miami (3150 SW 38th Avenue - andar térreo, Miami, FL, 33146),
constando no lado de fora do envelope a indicação "Prêmio de Desenho Infantil Brasileirinhos no
Mundo", valendo a data de recebimento no Consulado. Os trabalhos deverão conter, no verso do
desenho, todos os dados enviados na inscrição (título do desenho; nome completo e idade do artista;
nome completo do responsável pelo menor; endereço de residência e/ou da instituição responsável
pela inscrição; cidade; país; e-mail; telefone; número do passaporte do menor e/ou do responsável).
Não deverá haver identificação do autor no desenho em si. Desenhos em cujo verso não constem os
dados mencionados acima poderão ser desclassificados.
O trabalho deverá ser entregue devidamente acondicionado e sem ser dobrado.
Os jovens artistas premiados serão agraciados no exterior pelos Postos no país de residência,
recebendo kits de jogos, brinquedos e/ou livros infantis sobre o Brasil e literatura brasileira doados
por parceiros do Ministério das Relações Exteriores.
Os desenhos premiados poderão ser incluídos em publicações diversas do MRE e de órgãos
públicos parceiros e em seus sítios eletrônicos.
Para
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5. Uso do logotipo do Consulado-Geral
O Consulado-Geral apoia institucionalmente diversos eventos da comunidade brasileira na Flórida.
Quando uma parceria é oficializada, o logotipo do Consulado-Geral pode ser usado no material de

promoção e divulgação. No entanto, o logotipo do posto não pode ser utilizado sem autorização
prévia. Em caso de dúvidas, escreva para o e-mail do Setor de Imprensa –
imprensa.miami@itamaraty.gov.br.
6. 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.
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. Ampliação da oferta de serviços consulares para brasileiros
Com a aproximação da temporada de férias, a procura
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 mãode-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.
9. 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.
10. Sistema de agendamentos do Consulado-Geral é aprovado por 95% do público
Em vigor há seis meses, o sistema de atendimento por
agendamento do Consulado-Geral recebeu 95% de
aprovação pelo público atendido no posto. De 1.973
comentários publicados no site de agendamentos até o
início de dezembro, 1.714 foram positivos, 180
demonstraram satisfação e apenas 79 foram 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 45 dias. Ao virar
a meia-noite, todos os horários para o próximo dia de agendamentos que será aberto tornam-se
disponíveis. 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.
11. 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.
12. Agenda Cultural e Comunitária

Aprendendo Português
Projeto do Rotary Club Brazil Orlando
Data: 27 de janeiro a 12 de maio
Horário: Aulas aos sábados, das 14h às 17h. Turma I:
alunos de 5 a 8 anos. Turma II: alunos de 9 a 14 anos.
Local: Liberty Institute (7751 Kingspointe PKWY
#124, Orlando)
Taxa de inscrição: US$ 20
Mensalidade: US$ 20
Informações: aprendendoportuguesusa@gmail.com

Feijoada da BACCF
Data: 3 de fevereiro
Horário: 11h30 às 15h30
Local: Chima Brazilian Steakhouse (2400 Las
Olas BLV., Fort Lauderdale, FL 33301)
Convite: Membros BACCF – US$ 75.
Futuros Membros BACCF – US$ 120.
Crianças (até 10 anos) – US$ 35.
Informações: Larissa Nunes (305) 579-9030

Filme “Querido Embaixador” inicia ciclo de cinema
brasileiro com curadoria do LATC na Flórida
O Latin American Training Center e a Florida Atlantic
University iniciam seu ciclo de cinema brasileiro sem fins
lucrativos na Flórida com a pré-estreia nos EUA do filme
"Querido Embaixador", que conta a história do embaixador
brasileiro que salvou centenas de judeus, na França, durante a
Segunda Guerra Mundial. O filme será apresentado por seu
diretor, Luiz Fernando Goulart, que participará de um debate
com a plateia após a exibição e também apresentará uma
Master Class na faculdade no dia seguinte durante o
seminário “Tendências atuais no cinema e no documentário
latino-americano”.
Data: 4 de fevereiro
Horário: 14h
Para mais informações, acesse a página da FAU (em inglês)
ou entre em contato com Fernanda Lima, fernanda.latc@gmail.com.

Palestra para empresários
brasileiros
Data: 8 de fevereiro
Horário: 17h
Local: First Brazilian Baptist
Church (1103 NE 33rd St,
Pompano Beach)
Evento gratuito
Informações: (954) 8603451

Brasileirinhos no Sul da Flórida
Data: 24 de fevereiro
Horário: 9h às 16h30
Local: 1103 NE 33rd St, Pompano Beach
Ingresso: US$ 25 por criança
Mais informações: (954) 837-2237
Realização: Global Assistance Foundation

13. 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

14. 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.

