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1. Abertura do Focus Brasil em Fort Lauderdale
O Focus Brasil Fort Lauderdale teve
sua abertura oficial na última terçafeira, 8 de maio. O evento reúne as
principais lideranças da comunidade
brasileira na Flórida para discutir
temas
como
arte,
educação,
negócios,
mídia
comunitária,
associativismo, entre outros.
O
Cônsul-Geral,
Embaixador
Adalnio Senna Ganem, fez discurso
no primeiro dia do evento, que
acontece no Broward Center for the
Performing Arts. “Eventos com o
Embaixador Adalnio Senna Ganem na abertura do Focus Brasil
Focus Brasil são de extrema
importância para fortalecer a comunidade brasileira na Flórida”, afirma o Cônsul-Geral.
Os painéis e premiações acontecem até sábado, dia 12 de maio. A entrada é gratuita. O evento faz
parte da temporada cultural “Uma Jornada por Experiências Brasileiras” e tem apoio do ConsuladoGeral. Para mais informações, acesse: www.focusbrasil.org.
2. Consulado itinerante em Orlando com agendamento de atendimento (26 e 27 de maio)
O Consulado-Geral realizará Missão Itinerante nos dias 26 e 27 de maio de 2018 na cidade de
Orlando, com o apoio de I-Drive Nascar – AMP Group.
Assim como nas mais recentes missões itinerantes, O ATENDIMENTO SERÁ FEITO
EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO. 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 poderá ser feito pela internet, a partir de 10 de maio, ao meio-dia, sujeito à
disponibilidade de vagas. O endereço da página eletrônica para efetuar o agendamento é
https://orlando.econsular.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 todos os serviços, será necessário preencher formulário online. Recomendase o uso de telefone celular, pois será necessário enviar imagens (fotos) de documentação para préconferência. Somente serão oferecidos horários de agendamento após o envio do formulário online
e a conferência dessas informações pelo Consulado.

SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS:
- Atestado de vida
- Autorização de viagem para menor
- Autorização para emissão de passaporte para menor
- Documento Militar
- Procuração pública
- Registro de óbito
- Registro de nascimento
- Registro de casamento
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.
Para solicitar serviços por correio ou na sede do Consulado-Geral em Miami, consulte o site
https://miami.econsular.com
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*

3. Confira reportagem sobre novo sistema de agendamento do Consulado-Geral

Confira a reportagem especial do AcheiUSA para o programa Globo Notícia Américas, da Globo
Internacional, a respeito do novo sistema de agendamento do Consulado-Geral.
https://www.youtube.com/watch?v=EFoU4k3V478
4. Passo-a-passo do novo sistema de agendamento
Desde 5 de abril, o Consulado-Geral
em Miami disponibilizou um novo
sistema eletrônico de agendamento de
serviços
consulares:
miami.econsular.com. Chamado econsular, o novo sistema permitirá a
pré-conferência, pela internet, da
documentação necessária aos serviços
consulares. O objetivo é garantir que o
cidadão venha ao Consulado-Geral
com a documentação necessária para o
serviço solicitado, evitando a perda da
viagem e o atraso em seu atendimento.
Além disso, o novo sistema evitará
fraudes que vêm sendo cometidas
contra
o
atual
sistema
de
agendamento, resultando em bloqueio
de horários e retardando o atendimento
ao cidadão.

O novo sistema foi desenvolvido para funcionar não somente em computadores, mas especialmente
em telefones celulares, pois facilita o envio de fotos da documentação necessária com a câmera do
‘smartphone’
A equipe do Consulado-Geral preparou seção de Perguntas e Respostas sobre o novo sistema de
agendamento. Antes de agendar, leia atentamente as informações. Acesse miami.itamaraty.gov.br
5. Governo brasileiro homenageia escola e membros da comunidade brasileira na Flórida
Em nome do governo brasileiro, o Consulado-Geral em Miami homenageará a escola bilíngue
Downtown Doral Charter Elementary School, liderada pela diretora Jeannette Acevedo-Isenberg, a
jornalista e produtora cultural Maria Fulfaro e a empresária Viviane Spinelli com a Ordem de Rio
Branco. A condecoração da Ordem de Rio Branco será entregue pelo Cônsul-Geral, Embaixador
Adalnio Senna Ganem. “Esta condecoração representa o merecido reconhecimento ao valor do
trabalho que desenvolvem em prol do Brasil e dos brasileiros que vivem nesta região”, afirma o
Cônsul-Geral.
Inaugurada em 2015, a Downtown Doral Charter Elementary School oferece excepcional programa
de ensino bilíngue Português/Inglês. “Liderado pela diretora Jeannette Acevedo-Isenberg e
desenvolvido por um grupo altamente qualificado de professores, o programa é um grande sucesso
e tem uma influência positiva na vida e no dia-a-dia dos alunos”, afirma o Cônsul-Geral. “É com
muito orgulho que recebo essa notícia do Embaixador Adalnio Senna Ganem. Em nome de toda a
família da escola Downtown Doral Charter, agradeço por essa grande honra. É por causa da paixão
que sentimos por educar nossos alunos que nós nos esforçamos para ir além do dever de entregar
um programa de instrução excepcional”, declara Jeannette Acevedo-Isenberg.
Jornalista, produtora cultural e gerente de makreting e vendas do Broward Center for the
Performing Arts, Maria do Carmo Fulfaro promove shows, exposições de arte e espetáculos na
Flórida há mais de 20 anos. Seu trabalho difunde e preserva a cultura brasileira no exterior. A
empresária Viviane Spinelli, fundadora do Festival de Cinema Brasileiro de Miami (Brazilian Film
Festival of Miami), realiza o evento há 22 anos consecutivos, disseminando a história e a cultura do
Brasil na Flórida, realizando
um importante intercâmbio
entre os países. “Estou
extremamente feliz, honrada e
orgulhosa por representar a
cultura brasileira nos USA”,
afirma Viviane Spinelli. “As
ações desenvolvidas por
Maria Fulfaro e Viviane
Spinelli são voltadas para a
valorização
da
cultura
brasileira neste país e têm
sido uma referência no
exterior”,
afirma
o
Embaixador.
DDCES irá receber a Ordem de Rio Branco
Intitulada em homenagem ao

Patrono da diplomacia brasileira – o Barão do Rio Branco, a Ordem, instituída pelo Decreto nº
51.697, de 5 de fevereiro de 1963, é destinada a homenagear pessoas físicas, jurídicas, corporações
militares ou instituições civis, nacionais ou estrangeiras que, pelos seus serviços ou méritos
excepcionais, se tenham tornado merecedoras dessa distinção.
Em anos anteriores, a escola Ada Merritt K-8 Center e a professora Augusta Vono, diretora do
programa de Português da Florida International University (FIU), e o jornalista Carlos Borges,
fundador do Focus Brasil, foram condecoradas com a Ordem do Rio Branco.
6. Eleitores no exterior terão título eleitoral digital
Eleitores brasileiros no
exterior poderão utilizar
o título eleitoral em
versão
digital
(eTítulo). Desde 1º de
março de 2018, o
Cartório
Eleitoral do Exterior
deixou de imprimir
título de eleitor. A versão impressa será substituída pelo e-Título (aplicativo que permite baixar a
versão digital do título de eleitor).
Qualquer título de eleitor, mesmo aquele que não foi atualizado com o recadastramento, poderá ser
baixado pelo aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral.
Os títulos que foram impressos até 28 de fevereiro de 2018 continuam válidos e poderão ser
entregues aos eleitores até o fim das eleições de 2018. Após as eleições os títulos não retirados
serão devolvidos ao Cartório Eleitoral do Exterior.
O eleitor que fez o recadastramento no Consulado-Geral em Miami deverá aguardar
aproximadamente um mês desde a data em que assinou o recadastramento para consultar a versão
digital do título de eleitor.
Como funcionará o e-Título
Para acessar o documento digital, o eleitor deverá baixar no seu celular o aplicativo e-Título,
desenvolvido pela Justiça Eleitoral, e que já está disponível no Google Play e na App Store. Após
digitar os dados solicitados, a versão digital do título será validada e liberada. Ao ser acessado pela
primeira vez, o documento será gravado no celular.
O eleitor que optar por não baixar a versão digital do título eleitoral poderá acessar o sítio do TSE
(http://www.tse.jus.br/) para verificar número, zona e seção do título de eleitor, situação eleitoral e
local de votação.
No dia da votação tenha em mãos o número do seu título de eleitor, sua seção eleitoral e um
documento brasileiro com foto.

7. Inscreva-se como mesário voluntário nas Eleições Presidenciais de 2018
O Consulado-Geral em Miami convida a
comunidade brasileira na Flórida a participar
das Eleições Presidenciais de 2018.
Inscreva-se como mesário voluntário e se
envolva
diretamente
no
processo
democrático de escolha dos novos
representantes do nosso país. Saiba mais em
http://miami.itamaraty.gov.br/ptbr/eleitoral_r_titulo_net_.xml. Na Flórida, a votação acontecerá em Miami e em Orlando.
É possível atuar em diferentes funções: presidente da Mesa Receptora de Votos e de Justificativas,
1º ou 2º mesário, 1º ou 2º secretário e suplente. Cabe ao mesário também organizar a seção
eleitoral, identificar os eleitores, autorizá-los a votar, operar a urna eletrônica, processar
justificativas e conduzir os trabalhos de votação.
Todo brasileiro com situação eleitoral regular pode ser inscrever para ser mesário, exceto
candidatos e seus familiares (até o segundo grau); membros de partidos políticos; autoridades;
agentes policiais; funcionários do Poder Executivo; funcionários do serviço eleitoral; e menores de
18 anos.
Atenção: O serviço prestado pelo mesário é voluntário e não gera remuneração.
As eleições acontecerão nas seguintes datas:
7 de outubro – domingo - 1º turno
28 de outubro – domingo 2º turno
Caso tenha dúvidas, escreva para o Setor eleitoral do Consulado-Geral do Brasil em Miami no email eleitoral.miami@itamaraty.gov.br.
8. VI Conferência Brasileiros no Mundo ocorrerá entre 23 a 25 de maio
A VI Conferência Brasileiros no Mundo, organizada
pelo Ministério das Relações Exteriores, ocorrerá entre
23 a 25 de maio, em Salvador/Bahia. A exemplo das
edições anteriores do evento, seu objetivo será o de dar
continuidade ao planejamento e implementação de
políticas públicas em favor das comunidades brasileiras
no exterior.
O evento contará com a participação de integrantes do
Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior,
de diversos Conselhos de Cidadãos ao redor do mundo,
incluindo de Miami, e de representantes de diversas
áreas do governo brasileiro.
A Conferência estará aberta também à participação de
lideranças comunitárias vindas do exterior que estejam

dispostas a arcar com os custos de passagem e hospedagem. Interessados poderão solicitar
participação pelo e-mail dbr@itamaraty.gov.br.
De modo a se permitir uma participação mais ampla das comunidades no exterior, o evento será
transmitido online por meio de acesso a link que será disponibilizado na página eletrônica da
FUNAG (http://www.funag.gov.br).
A participação à distância também poderá dar-se por meio de mensagens encaminhadas a endereço
eletrônico que será criado em breve. O email será acessado em tempo real e, sempre que cabível, as
mensagens recebidas serão apresentadas no plenário para registro e eventuais comentários dos
participantes. Será divulgada, em breve, a agenda da Conferência.
9. 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
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10. Uma Jornada por Experiências Brasileiras 2018
A edição 2018 da série Brasil – Uma Jornada por
Experiências Brasileiras reúne 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 acontecem 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:
Talento Brasileirinho 2018
O Projeto Cultural Brasileirinhos no Sul da
Flórida e o Focus Brasil apresentam um
programa de incentivo que engloba
educação, história, artes e cultura com a
participação de crianças e adolescentes que
frequentam as escolas públicas, particulares
e organizações que promovem a Língua
Portuguesa na Flórida.
Data: 12 de maio
Horário: 13h às 16h
Local: JM Classroom - Broward Center for
Performing Arts ( 201 SW 5th Ave, Fort
Lauderdale).
Informações: Pelo telefone (321) 303-0978.

Press Award 2018 –
Tribute to Bossa Nova – 60 years
O evento combina prêmios e atrações musicais
com apresentações de Márcia Bittencourt,
Fernanda Noronha, Juliana Areias, Debora
Watts, Lilian Viana, Joanna Nova York,
Keissy Costa, Corina Brito, Débora Brum,
Kenia e Bossa Classics Band. A direção
musical é de Ivo de Carvalho.
Data: 12 de maio
Horário: 19h30
Local: Broward Center for Performing Arts
(201 SW 5th Ave, Fort Lauderdale).
Ingressos: pressaward.com ou
browardcenter.org

Workshops e Concerto - Brazilian Music
Institute
O Instituto Brasileiro de Música da
Univeristy of Florida oferece aulas de
música e instrumentos, de 14 a 18 de maio,
das 9h às 11h, na New School of Arts, e
concerto de encerramento Terra Brasilis: Do
Choro ao Jazz - Rei da Música Antiga nos
Tempos Modernos, no auditório do Wolfson
Campus Auditorium, 19 de maio, às 19h30.
As inscrições para os workshops são
limitadas.
Local: Miami Dade College – Wolfson
Campus (401 NE 2nd Ave, Miami, FL
33132).
Valor do programa: US$ 200.
Mais informações:
https://arts.ufl.edu/academics/music/program
s/musicology-ethnomusicology/brazilianmusic-institute/register/

60 anos de Bossa Nova – Os Anos Dourados
Aniversário de 21 anos do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos celebrando a Bossa Nova com
coquetel, jantar e show da dupla Rose Max e Ramatis Morais.
Data: 17 de maio, a partir das 20h.
Local: The Grand Club (425 Grand Bay Drive, Key Biscayne)
Ingresso: US$ 115 (membros do CCBU) e US$ 130 (não membros).
Informações: www.centroculturalbrasilusa.org

Sounds of Brazil: Marina Lima
A cantora e compositora brasileira apresenta os
grandes sucessos de sua carreira.
Data: Quarta-feira, 30 de maio
Horário: 21h
Local: Faena Theater (3201 Collins Ave, Miami
Beach, FL 33140)
Ingressos: http:// www.faena.com

7th Brazilian Festival of Pompano Beach
Data e horário: 20 de outubro (sábado), das 11h às
22h, e 21 de outubro (domingo), das 11h às 20h.
Local: Pompano Beach Community Park (N.E. 10th
St. & U.S.1)
Mais informações:
http://www.brazilianfestpompano.org/
Telefone: (305) 803 0338

11. Programe-se para curtir as festas juninas no Sul da Flórida
Calendário das festas juninas nas Comunidades Católicas Brasileiras da Florida
1.Festa Junina em Miami Beach, FL
Dia 2 de junho (sábado), 20h à meia-noite
St Joseph Church (8670 Byron Ave Miami Beach,
FL 33141)
Telefone: 954-972-0434
www.stvincentcatholicchurchmargate.org
www.catolicosnaflorida.org
2. Festa Junina de Seminole, FL - "Arraiá do São
Justino" (Área de Tampa)
Dia 2 de junho de 2018 – sábado, das 18h às 22h
St Justin Martyr Catholic Church (10851 Ridge Rd,
Seminole, Florida 33778)
Informações: 727-301-3035 ou 727-638-4699
https://www.facebook.com/events/185258458658741/
3. Festa Junina em Margate, FL
Dia 9 de junho (sábado), 17h à meia-noite
Dia 10 de junho (domingo), das 10h30 às 21h
St Vincent Church (6350 NW 18th St Margate, FL 33063)
Telefone: 954-972-0434
4. Festa Junina em Kendall – Miami, FL
Dia 9 de junho (sábado), das 17h à meia-noite
Saint Catherine of Siena (9200 SW 107th Ave Miami, FL 33176)
Telefone: 954-972-0434
5. Festa Junina em Tampa, FL
Dia 9 de junho (sábado), 18h30 às 21h30
Saint Paul Catholic Church (12708 N Dale Mabry Hwy Tampa, FL 33618)
Contato: Alex Pinzkoski (813-464-9497)
6. Festa Junina em Port Saint Lucie, FL
Dia 16 de junho (sábado), a partir das 17h.
St Elizabet Ann Seton Church (930 SW Tunis Ave Port St. Lucie, FL 34953)
Telefone: Ana (754-367-0751) ou Jacqueline (772-501-2925)
7. Festa Junina em Winter Garden, FL
Dia 23 de junho (sábado), das 18h à meia-noite
Resurrection Catholic Church (1211 Winter Garden Vineland Rd Winter Garden, FL 34787)
Telefone: 407-656-3113
8. Festa Junina em Jacksonville, FL
Dia 23 de junho (sábado), das 15h às 21h30
St. Joseph Catholic Church (4214 Loretto Rd Jacksonville, FL 32258)
Telefone: 904-268-5422

9. Festa Junina em Ft Myers, FL
Dia 23 de junho de 2018 – sábado, das 5pm às 11pm
Igreja Sagrada Família
4235 Michigan Avenue Link Fort Myers, FL 33916
Informações: Fábio Braga: 508-277-7136
10. Festa Caipira/Julina em Delray Beach, FL
Dia 28 de julho (sábado), das 18h às 23h30
Our Lady Queen of Peace Church (9600 W Atlantic Ave Delray Beach, FL 33446)
Telefone: 561-499-6234
12. Agenda Cultural

Brasileirinhos na Copa do Mundo
Data: 2 de junho
Horário: 9h30 às 14h30
Local: 1103 NE 33rd St, Pompano Beach
Mais informações: Pelo telefone (954) 837-2237 ou
global-foundation.com

BACCF 2018 - Excellence Award
Em homenagem a José Efromovich,
CEO da Avianca Brazil
Data: 14 de junho
Horário: 19h30 às 23h
Local: Four Seasons Hotel (1495 Brickell Ave.,
6th Floor, Miami, FL 33131).
Ingresso: Membros BACCF - $225 (valor
individual). Não-Membros - $275 (valor
individual).
Mais informações: (305) 579-9030 ou
business@brazilchamber.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. 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

15. 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.

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.

