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1. ENCCEJA Exterior terá inscrições a partir de 25 de junho
As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) Exterior começam no
dia 25 de junho e vão até 9 de julho. A prova está agendada para 16
de setembro. O teste é gratuito e direcionado a brasileiros que não
tiveram a oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada e
que não vivem no Brasil. É a segunda vez que o exame acontece em Miami.
A inscrição é gratuita e poderá ser realizada exclusivamente via internet, na página do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para efetuar a inscrição, os
brasileiros residentes no Exterior deverão informar obrigatoriamente o número do Cadastro de
Pessoa Física (CPF), ou do Protocolo de Inscrição no CPF, e o número do Passaporte.
As provas são elaboradas e aplicadas em Língua Portuguesa, devendo os participantes demonstrar
domínio da norma culta em áreas do conhecimento como matemática, história, geografia, ciência e
artes. A avaliação é voluntária e gratuita. Sendo aprovado, a prova fornece o diploma de Ensino
Fundamental ou Ensino Médio.
Para o nível do Ensino Fundamental, é preciso ter no mínimo 15 (quinze) anos completos na data de
realização das provas. Para o nível do Ensino Médio, é preciso ter no mínimo 18 (dezoito) anos
completos na data de realização das provas.
Acesse o edital completo do exame no link
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/legistacao/exterior/2018/edital_n27_de_2505
2018_encceja_exterior2018.pdf Acesse material para estudo na página
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/encceja Para dúvidas, escreva para o Setor
Educacional do Consulado-Geral pelo e-mail educacional.miami@itamaraty.gov.br
Cronograma Encceja Exterior 2018:
Inscrições: 25 de junho a 9 de julho
Data da prova: 16 de setembro
Local da prova: Será informado em breve
ENSINO FUNDAMENTAL
Manhã - Das 8h às 12h (Horário local)
- Ciências Naturais
- Matemática
Tarde - Das 14h às 19h (Horário local)
- Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, Redação
- História e Geografia
ENSINO MÉDIO
Manhã - Das 8h às 12h (Horário local)
- Ciências da Natureza e suas Tecnologias
- Matemática e suas Tecnologias
Tarde - Das 14h às 19h (Horário local)
- Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação
- Ciências Humanas e suas Tecnologias

2. Consulado-Geral apresenta seminário sobre o estado do Ceará
A apresentação realizada pelo Chefe do
Setor Econômico e de Promoção
Comercial do Consulado-Geral em Miami,
Cônsul-Adjunto
Rodrigo
Fonseca,
aconteceu no restaurante cearense Coco
Bambu, localizado em Miami Beach, no
dia 12 de junho, e contou com a presença
de cerca de 50 agentes de turismo, além de
representantes da mídia local.
O evento foi organizado pela Secretaria de
Turismo do Governo do Estado do Ceará
(SETUR Ceará), juntamente com as
empresas de promoção de eventos “Nativa Live” e “Bossa Brazil”. A coordenadora de projetos e
marketing da SETUR Ceará, Lívia Rolim, esteve presente na apresentação para tirar dúvidas dos
convidados e distribuir informações sobre as atrações turísticas do estado brasileiro.
Keyla Gomes, Cônsul-Adjunto Rodrigo Fonseca, Coordenadora de
projetos e marketing da SETUR Ceará Lívia Rolim, Alyssa Baracat

De acordo com a SETUR Ceará, o estado recebeu mais de 274 mil turistas internacionais em 2017.
Os visitantes norte-americanos representaram aproximadamente 3% do total. Os novos voos entre
Fortaleza e as cidades de Miami e Flórida, operados pelas companhias aéreas Gol e LATAM,
poderão contribuir para o aumento de visitantes oriundos dos Estados Unidos.
Evento em formato similar aconteceu também na cidade de Orlando, no dia 14 de junho, no
Gilson’s Brazilian Restaurant.
3. Conselho de Cidadão organiza palestra sobre Empreendedorismo em Orlando
O Conselho de Cidadãos da Flórida, com apoio do
Consulado-Geral, organiza palestra sobre
empreendedorismo na era digital voltada para o pequeno e
médio empresário brasileiro. O objetivo é informar e
capacitar pequenos empreendedores.
Data: 22 de junho
Horário: 18h às 20h30
Local: I-Drive Nascar (5228 Vanguard St, Orlando, FL
32819
RSVP: comunidades.miami@itamaraty.gov.br

4. Atendimento médico gratuito para brasileiros em Orlando no dia 23 de junho

VipDay – 1º Evento de Saúde e Bem-Estar
Atendimento com médico clínico-geral e outros
especialistas
Data: 23 de junho
Horário: Das 8h às 16h
Local: 12139 South Apopka Vineland Rd, Orlando Fl
32836. Telefone: 407-730-9911
Consulta gratuita.
É importante agendar antes.
Vagas limitadas

5. Processo Seletivo para contratação de motorista para o Consulado-Geral
As inscrições para o processo seletivo para contratação de motorista para o Consulado-Geral
terminam no dia 2 de julho.
Para participar, os candidatos deverão comprovar situação regular de residência e de permissão
legal de trabalho, nos termos da legislação norte-americana, no caso de brasileiros ou de nacionais
de terceiros países.
Não é cobrada taxa de inscrição. Para mais informações, acesse o Edital.
6.Guia Consular do Torcedor Brasileiro para a Copa do Mundo na Rússia
O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) e o
Ministério do Esporte prepararam o Guia Consular do
Torcedor Brasileiro, para orientação dos torcedores e turistas
brasileiros que visitarão a Rússia durante a Copa do Mundo
FIFA 2018. O guia foi elaborado em parceria entre a área
consular do Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada
do Brasil em Moscou e o Ministério do Esporte.
A publicação traz informações sobre aspectos da legislação e
dos costumes na Rússia, procedimentos migratórios, idioma,
moeda e várias outras, coletadas com o objetivo específico de
preparar o viajante brasileiro para que tenha a melhor estada
possível naquele país.

Enfatizam-se as precauções que se devem tomar para evitar contratempos, bem como a assistência
consular disponível para os brasileiros. O guia indica, ainda, os seis escritórios de assistência
consular que auxiliarão torcedores e viajantes na Rússia (Moscou, São Petersburgo, Sochi, Rostov,
Samara e Kazan), bem como a área consular do Ministério das Relações Exteriores, que coordenará
o trabalho a partir de Brasília.
O
Guia
está
disponível
para
download
no
endereço
http://www.itamaraty.gov.br/images/guia-consular-copa-russia_ME_MRE.pdf

eletrônico:

7. Aviso: Pedidos de passaporte pelo correio
O prazo para entrega de
documento solicitado pelo
correio
é
apenas
uma
estimativa. O prazo pode ser
afetado por diversos fatores,
como dificuldades técnicas
imprevisíveis ou aumento na
demanda por serviços. Antes de
enviar seu pedido pelo correio,
é
preciso
aprovar
a
documentação
pelo
miami.econsular.com
O Consulado-Geral recomenda
que os cidadãos brasileiros não deixem para renovar ou solicitar seus documentos na última hora.
Também é importante verificar sempre se a documentação encontra-se em dia antes de assumir
compromissos, como a compra de passagem aérea.
Recomenda-se fortemente que o brasileiro dê preferência à solicitação de serviços pessoalmente no
Consulado-Geral, pois os documentos são emitidos no mesmo dia. Existem vagas disponíveis para
agendamento nas próximas semanas para todos os serviços.
Para agendar, acesse: https://miami.econsular.com. Todos os requerimentos passam por uma etapa
de conferência online de documentação. Somente serão oferecidas vagas de agendamento após o
recebimento de e-mail confirmando a validação do requerimento.
Chamado e-consular, o novo sistema permitie 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. 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 e-consular também é
usado para orientar a solicitação de serviços consulares pelo correio.
Mais informações sobre agendamento: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/agendamento.xml
Caso
ainda
tenha
dúvidas
ou
perguntas,
(http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/fale_conosco.xml).

acesse

a

seção

Fale

Conosco

8. 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 e-consular, o novo
sistema permitirá a pré-conferência, pela internet, da
documentação necessária aos serviços consulares. O
objetivo é garantir que o cidadão venha ao ConsuladoGeral 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
9. 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.
10. 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/pt-br/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.

11. 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:
Baixa Terapia: Uma comédia no Divã
Data: 20 de julho (sexta-feira), em Orlando e 22
de julho (domingo), em Miami
Mais informações:
http://www.bisentertainment.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

14º Seminário "Como Ingressar no Mercado NorteAmericano"
Organizado pela Brazilian-American Chamber of
Commerce of Florida (BACCF), o seminário é destinado a
executivos, empresários, e empreendedores brasileiros que
tem o interesse de expandir os negócios de suas empresas,
desejo de iniciar um novo projeto, ou o intuito imigratório
profissional nos EUA. Apresentações de "Case Studies" de
empresas brasileiras que se internacionalizaram e
profissionais brasileiros que desenvolveram seus projetos
nos EUA. O terceiro dia será de visitas técnicas a empresas
localizadas no Sul da Flórida.
Datas: 24, 25 e 26 de setembro
Local: Hotel Provident Doral At the Blue
Data limite para inscrição no seminário: 17 de setembro de
2018. Para mais informações: business@brazilchamber.org ou tel. (305) 579-9030
12. Programe-se para curtir as festas juninas no Sul da Flórida
Calendário das festas juninas nas Comunidades
Católicas Brasileiras da Florida
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
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
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
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
13. Agenda Cultural
Road Show - Doral - Como Ingressar no Mercado Norte-Americano
Data: quinta-feira, 21 de junho às 8:30am
Horário: 8:30 am
Local: Aloft Miami Doral
3265 NW 107th Ave
Doral, FL 33172
Para mais informações: business@brazilchamber.org

Brazilian Folks Festival
Datas: 23 de junho, das 12h às
22h, e 24 de junho, e das 12h às
20h.
Local: Pompano Community
Park (NE 10th St, Pompano
Beach)
Entrada gratuita
Mais informações:
www.festivalbrasileiro.com

Paixão por Futebol
Exposição da série BB Americas Cultural Series com
trabalhos dos alunos do Valencia College
Data: 28 de junho
Horário: 17h30 às 20h
Local: Banco do Brasil – Orlando Branch (5475
International Dr., Orlando, FL 32819)
Confirme presença pelo e-mail: rsvp@bbamericas.com

Programa de Fomento das Músicas IberoAmericanas
Estão abertas as inscrições para o
Ibermúsicas - Programa de Fomento das
Músicas Ibero-Americanas, que premia
projetos de países da Península Ibérica e
das Américas, representado no Brasil pela
Fundação Nacional de Artes - Funarte.
O Ibermúsicas promove a criação musical;
as residências artísticas; a difusão e
produção da obra de compositores iberoamericanos; e a formação de novos
públicos para espetáculos musicais dos
países membros - entre outras formas de incentivo. Inscrições abertas até 31 de agosto. Mais
detalhes no link: http://www.funarte.gov.br/musica/ibermusicas-convoca-para-novosconcursos/
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 site 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. 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. 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.
17. 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.

