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1. Consulado-Geral presta assistência para famílias afetadas pelo tiroteiro em Parkland

Embaixador fala para as famílias brasileiras
afetadas pelo tiroteio ocorrido na Marjory
Stoneman Douglas High School, em Parkland

Na última sexta-feira, 16 de fevereiro, a psicóloga do Consulado-Geral, Virna Moretti, prestou
assistência para cerca de 20 famílias brasileiras cujos filhos estudam na Marjory Stoneman Douglas
High School, em Parkland. O evento foi organizado em parceria com o Centro Comunitário
Brasileiro (CCB) e o grupo SOS Família. O Embaixador, Cônsul-Adalnio Senna Ganem, e o chefe
do Setor de Assistência para Brasileiros, Cônsul-Adjunto Eduardo Galvão, também participaram da
reunião com as famílias brasileiras afetadas pelo tiroteio ocorrido na quarta-feira, 14 de fevereiro.
“Queria trazer uma palavra de conforto e solidariedade. Vocês passaram um momento muito difícil,
uma situação de grande estresse e angústia. O Consulado-Geral está à disposição de todas as
famílias. Estamos sempre tentando aperfeiçoar nossos serviços e prestar apoio para comunidade
brasileira na Flórida da melhor forma possível”, declarou o Embaixador.
Durante o encontro, realizado no Centro de Convenções do Fort Lauderdale Marriott Coral Springs
Hotel, a psicóloga falou a respeito de como conversar com as crianças e os adolescentes depois de
uma tragédia. O Consulado-Geral mantém telefone de plantão consular e dispõe de Setor de
Assistência a Brasileiros para prestar apoio às famílias brasileiras.
O Consulado-Geral pode ser contatado por meio do Setor de Assistência a Brasileiros pelos
telefones
305
285-6258
/
305-285-6251
/
305-285-6208
ou
pelo
e-mail:
assistencia.miami@itamaraty.gov.br. 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. Para agendar um horário com a psicóloga, envie
mensagem para psicologa.miami@itamaraty.gov.br ou entre em contato com o Setor de Assistência
a Brasileiros.
Crédito da foto: Marcos Aguirre

2. Nova formação do Conselho de Cidadãos se reúne pela primeira vez

(De pé, da esq. p/dir.) Cônsul-Geral Adjunto Nilo Barroso, Francisco Ruiz, Adriana Machado, Leidmar Cesar Lopes, Priscila Triska, Elisiane
Ramos, Mariana Luz, Heitor Castoldi, Patricia Machado, Neymar Lima e o Cônsul-Adjunto Eduardo Galvão. (Sentados, da esq. p/dir.) Beatriz
Cariello, Antônio Cássio Segura, Embaixador Adalnio Senna Ganem e Laine Furtado

Os novos integrantes do Conselho de Cidadãos da Flórida se reuniram pela primeira vez na última
quinta-feira, 15 de fevereiro, no Consulado-Geral. O Embaixador, Cônsul-Geral Adalnio Senna
Ganem, apresentou o estatuto atualizado e empossou os novos membros da organização.
Antônio Cássio Segura, presidente da “Brazilian-American Chamber of Commerce of Florida”
(BACCF), assumiu o posto de coordenador-geral do Conselho. Laine Furtado, presidente da ABI
Inter e editora-chefe da revista Linha Aberta, será a porta-voz do grupo, inclusive junto ao Conselho
de Representantes Brasileiros no Exterior (CRBE). A professora Beatriz Cariello será a secretária.
Na pauta do encontro, foi definido parte do plano de trabalho para este ano. Entre diversas frentes, o
Conselho será responsável por projetos em benefício da comunidade nas áreas de empreendorismo,
assistência social, saúde, educação, cultura, empoderamento feminino e violência contra a mulher.
Entre os novos integrantes do Conselho de Cidadãos estão a empresária Adriana Machado, o padre
Heitor Castoldi, o pastor Leidmar Cesar Lopes, a executiva Mariana Luz e Patrícia Machado,
representante do Centro Comunitário Brasileiro (CCB).
3. Downtown Doral Charter Elementary School recebe doação de fotos dos painéis de Carybé
Na última quinta-feira, 15 de
fevereiro, aconteceu a inauguração
dos painéis do artista Carybé
(1911-1997), na Downtown Doral
Charter
Elementary
School
(DDCES). A doação foi feita pelo
Centro Cultural Brasil USA
(CCBU) para o programa de
português da escola.

Anita Saporta, Simone Campos e Miriam Aguiar, da PIPA, com o CônsulAdjunto Patrick Mallmann, a coordenadora do programa de Português da
DDCES, professora Ana Paula Laks, e Maria Inês Dal Borgo, do CCBU

A reprodução do conjunto de fotos
dos murais que estão no Aeroporto

Internacional de Miami foi feita originalmente para a exposição “Miami Mix: How Brazil Became
Part of Miami”, que aconteceu em setembro do ano passado e fez parte da série de eventos Brasil –
Uma jornada por Experiências Brasileiras, organizada pelo Consulado-Geral.
O chefe do Setor Cultural, o Cônsul-Adjunto Patrick Bestetti Mallmann, representou o ConsuladoGeral na ocasião. O CCBU foi representado pela senhora Maria Inês Dal Borgo, vice-presente de
eventos da instituição. A ação teve o apoio da coordenadora do programa de Português da DDCES,
professora Ana Paula Laks, e da Portuguese International Parents Association (PIPA).
Originalmente localizados no Aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, os murais "Alegria e
Festa das Américas" e "A Conquista do Oeste" foram restaurados e realocados no Aeroporto
Internacional de Miami em 2009.
4. Seminário na Associação de Pastores sobre assistência a brasileiros em hospitais e prisões
Na sexta-feira, 16 de fevereiro, foi realizado
seminário da Associação de Pastores
Evangélicos Brasileiros da Flórida (APEB),
presidida pelo Pastor Leidmar Lopes, que
também é membro do Conselho de Cidadãos.

Leidmar Lopes, presidente da Associação de Pastores
Evangélicos Brasileiros da Flórida (APEB), e o Embaixador
Adalnio Senna Ganem

O evento consistiu de palestra sobre a prestação
de assistência pastoral a brasileiros em hospitais
e presídios, entre outros temas. A reunião foi
aberta pelo Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio
Senna Ganem, que discorreu sobre os projetos
em benefício da comunidade brasileira e a
renovação do Conselho de Cidadãos, além da
assistência regularmente prestada aos nacionais
pelo Posto.
A APEB completou 20 anos em 2017 e reúne
mais de 200 igrejas.

5. Abertas as inscrições para o VII Concurso de Desenho Infantil "Brasileirinhos no Mundo"
Estão abertas 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
mais
detalhes
a
respeito
do
concurso,
http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/

acesse

o

edital

no

link:

6. Informação sobre perda de nacionalidade
De acordo com o artigo 12, § 4º, da Constituição Federal, será declarada a perda da nacionalidade
do brasileiro que:
I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao
interesse nacional;
II - adquirir outra nacionalidade, salvo no casos:
a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;
b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado
estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.
Assim, nos termos do artigo 12, § 4º, inciso II da Constituição Federal, combinado com os artigos
249 e 250 do Decreto nº 9.199/2017, o brasileiro que voluntariamente adotar outra nacionalidade,
ou seja, em desacordo com as exceções previstas no texto constitucional, poderá ser objeto de
procedimento administrativo de perda da nacionalidade brasileira. No curso do processo, instaurado
no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, deverão ser garantidos aos brasileiros os
princípios do contraditório e da ampla defesa. Não restando comprovado ter ocorrido umas das
hipóteses de exceção permitidas pela Constituição Federal, a perda da nacionalidade brasileira
poderá ser decretada.

Dessa forma, muito embora a declaração da perda da nacionalidade brasileira não se dê de maneira
automática, a instauração do processo poderá dar-se de ofício.
Para mais informações, acesse: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/nacionalidade_brasileira.xml
7. Últimos dias para Recadastramento do INSS
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

8. 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).
O Consulado-Geral recomenda que nacionais com viagem marcada para o Brasil e turistas
consultem seu médico antes de tomar a vacina.
Veja as recomendações do Ministério da Saúde: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/febreamarela
Confira
a
lista
completa
de
cidades
com
de
risco
de
contaminação:
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-do-viajante/preparativos-para-a-viagem
Veja
as
recomendações
da
http://www.who.int/ith/updates/20180116/en/
Veja as recomendações do Centers for
https://www.cdc.gov/yellowfever/index.html

World
Disease

Control

Health
and

Organization:
Prevention

(CDC)

9. 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.
10. 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

11. Ampliação da oferta de serviços consulares para brasileiros
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 mão-de-obra,
com vistas a aumentar a oferta de serviços consulares, por meio da ampliação do horario de
atendimento.
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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.

15. Brazilian Experiences 2018
A edição 2018 da série Brasil – Uma jornada por Experiências
Brasileiras reunirá eventos de arte, arquitetura, negócios, cinema,
dança, educação, moda, gastronomia, história, literatura, música,
esportes, fotografia, teatro e turismo, mostrando a relevância da
influência brasileira na Flórida. A presença da nossa comuidade será
celebrada com ações que acontecerão de março até dezembro.
A ideia é integrar diversas atividades para promover a cultura
brasileira, a economia e a língua portuguesa, mostrando para os moradores da Flórida e para toda a
comunidade internacional residente no estado um pouco do Brasil.
Com cerca de 400 mil pessoas, a comunidade brasileira é uma das mais ativas e relevantes da
Flórida, contribuindo positivamente para o desenvolvimento do estado. Miami e Orlando são os
destinos internacionais favoritos dos brasileiros: por ano, mais de 1,5 milhão de brasileiros passa
férias no estado. Além disso, a Flórida é o maior parceiro comercial do Brasil dentro dos Estados
Unidos e o principal destino neste país de investimentos brasileiros.
O Consulado-Geral do Brasil em Miami está coordenando os eventos com o apoio de nomes
importantes da comunidade brasileira local. Para mais informações, escreva para
cultural.miami@itamaraty.gov.br.

Veja os eventos que já estão confirmados:
Ritmo Doral com show da cantora Vanessa da Mata
Data: 31 de março
Horário: 18h às 23h
Local: Downtown Doral Park
(8395 NW 53st, Doral, FL 33166)
Entrada franca
Informações: ritmodoral.com
Organização: City of Doral e Rhythm Foundation

16. Agenda Cultural e Comunitária
Carnaval Time!
Data: 23 de fevereiro
Horário: A partir das 20h
Local: Little Brazil Boca Raton
(8177 Glades Rd, # 21)
Ingresso: US$ 10 por pessoa
Informações: Pelo telefone (561) 617-1102

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

Conferência para Professores de Português
– Perspectivas do Ensino de Português nas Escolas
– Parte III
Com a PhD Celia Bianconi, da Universidade de Boston
Data: 24 de fevereiro
Horário: 9h às 16h
Local: FIU – Modesto A. Madique Campus
Inscrições: www.aotpsite.net
Informações: Contatar Beatriz Cariello pelo e-mail
bcari001@fiu.edu

Immigration Legal Screening Clinic
Consulta gratuita para verificar o status imigratório,
checar se é possível obter algum benefício legal ou a
representação de um advogado pro bono. Para isso, é
importante levar todos os documentos relacionados
ao seu status imigratório e antecedentes criminais.
Atenção: Consulta em inglês ou espanhol.
Data: 24 de fevereiro
Horário: 10h
Local: Nova Southeastern University – Shepard
College of Law (3305 College Ave – Leo Goodwin
Sr. Hall, Ft. Lauderdale). Informações: (305) 5731106 ext.1109 ou (305) 373-1073 ext. 1218

Comunidade em Ação
Data: 11 de março
Horário: 10h às 14h
Local: Pompano Beach Community Park (Civic Center) 1801
NE 6th Street, Pompano Beach, FL 33060
Entrada Franca
Realização: Centro Comunitário Brasileiro (CCB)
Informações pelo e-mail meuccb@gmail.com ou pelo telefone
(561) 708-0222

17. 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

18. 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.
19. 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.

