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1. Eleições 2018 - INFORMAÇÕES
LOCAL DE VOTAÇÃO
Acesse o endereço eletrônico do TSE ( http://www.tse.jus.br/ ) e clique em "LOCAL DE
VOTAÇÃO". Informe seu nome, data de nascimento e nome da mãe para verificar o local de
votação (Miami ou Orlando), o número do seu título de eleitor e a seção eleitoral.
ENDEREÇOS DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO
- MIAMI: MIAMI DADE COLLEGE - WOLFSON CAMPUS - PRÉDIO 3, 300 NE 2nd Ave,
Miami, FL, 33132
- ORLANDO: I-DRIVE NASCAR - AMP GROUP, 5228 Vanguard St, Orlando, FL, 32819
SEÇÕES AGREGADAS
Visando à racionalização dos trabalhos eleitorais o Cartório Eleitoral do Exterior aderiu ao sistema
de agregação de seções. Com a agregação de seções uma urna receberá votos dos eleitores de duas
ou mais seções, até o limite de 800 eleitores por urna. Acesse o link
https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/pt-br/file/Se%C3%A7oes%20agregadas(1).pdf
para verificar se sua seção eleitoral foi agregada.
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
Não é necessário apresentar o Titulo de Eleitor no dia da votação. É conveniente saber o número da
seção eleitoral para facilitar a localização da sala onde o eleitor votará. Na consulta do LOCAL DE
VOTAÇÃO é informada a seção eleitoral.
No dia da votação apresente um documento brasileiro de identificação com foto: passaporte;
carteira de identidade, e-titulo com biometria (e-titulo com foto), carteira brasileira de motorista,
carteiras profissionais – OAB, CRO, CREA, CRM CRA, etc
CALENDÁRIO ELEITORAL
7 de outubro (domingo) - Primeiro turno das eleições. A votação ocorrerá entre 8h e 17h.
De 7 de outubro a 6 de dezembro de 2018 - Período para o eleitor justificar a ausência do voto no
primeiro turno.
28 de outubro (domingo) - Segundo turno das eleições. A votação ocorrerá entre 8h e 17h.
De 28 de outubro a 27 de dezembro de 2018 Período para o eleitor justificar a ausência do voto no
segundo turno.
VOTO EM TRÂNSITO
Não será permitido o voto em trânsito em urnas instaladas no exterior.
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE VOTO
O eleitor que por qualquer motivo não puder comparecer para votar na sua seção eleitoral deverá
apresentar a justificativa eleitoral. O eleitor deverá apresentar uma justificativa para cada turno que
deixar de votar.

IMPORTANTE: O eleitor que não votar e não justificar a ausência do voto por três vezes
consecutivas terá sua inscrição eleitoral cancelada e, consequentemente, seu CPF será suspenso.
JUSTIFICATIVA DO ELEITOR INSCRITO NO EXTERIOR OU NO DISTRITO FEDERAL
O ELEITOR INSCRITO NO EXTERIOR (ZONA 001) OU NO DISTRITO FEDERAL deverá
utilizar o sistema de justificativa online do Cartório Eleitoral do Exterior.
No período indicado no calendário acima o eleitor poderá acessar pelo link http://www.tredf.jus.br/eleitor/justificativa-eleitoral/sistema-justifica-acesso o sistema para preencher e
encaminhar o formulário online de justificativa.
O Consulado-Geral do Brasil em Miami não receberá justificativas no dia das eleições.
JUSTIFICATIVA DO ELEITOR INSCRITO NO BRASIL
O ELEITOR INSCRITO NO BRASIL deverá verificar junto ao Cartório Eleitoral responsável pela
sua zona eleitoral os procedimentos para fazer a justificativa de ausência de voto.
2. Atualização - Precauções para a temporada de furacões nos Estados Unidos
O Centro Nacional de Furacões ("National Hurricane Center-NHC"), sediado em Miami, reviu a
previsão inicial para a temporada de furacões de 2018. De acordo com o boletim atualizado
publicado em agosto, a temporada, que começou oficialmente em 1º de junho, deverá desenvolverse abaixo da média histórica. Até 30 de novembro deste ano, estima-se que entre 9 a 13 tempestades
tropicais, sendo que 4 a 7 podem resultar em furacões.
As temperaturas bastante abaixo da média para o período das águas do Oceano Atlântico e do Mar
do Caribe e a grande possibilidade de o “El Niño” desenvolver-se com força suficiente para
suprimir o desenvolvimento de tempestades durante o final da temporada seriam os fatores
climáticos determinantes para a previsão.
O NHC anunciou que os diversos investimentos em tecnologia realizados no último ano permitirão
aos cientistas do centro realizar previsões mais precisas, incrementando a capacidade do instituto
em prenunciar e monitorar a ocorrência de furacões de maneira sem precedentes.
Conforme recomendação das autoridades locais, planejar-se com antecedência e manter estoques de
suprimentos vitais para o caso de emergências é fundamental.
O Consulado-Geral do Brasil em Miami elaborou um guia de preparativos para a temporada de
furacões, que pode ser acessado aqui. Recomenda-se a leitura atenta dessas informações.

3. Fique atento ao calendário eleitoral

4. Eleitores no exterior terão título eleitoral digital
Eleitores brasileiros no exterior poderão utilizar o título
eleitoral em versão digital (e-Título). Desde 1º de março de
2018, o Cartório Eleitoral do Exterior deixou de imprimir
título de eleitor. A versão impressa será substituída pelo eTítulo (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.
5. 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
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6. Prepare-se para a prova do ENCCEJA
A prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA)
no Exterior acontece no dia 16 de setembro, na sede do Consulado-Geral (3150 SW 38th Avenue andar térreo, Miami, FL, 33146). O exame é destinado a jovens e adultos que moram no exterior e
não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos no Brasil. A prova fornece o diploma de
Ensino Fundamental ou Ensino Médio.

Horário das Provas – No dia 16 de setembro, no turno matutino, a porta de acesso ao local da
prova será aberta às 7h e fechada às 8h. No turno vespertino, será aberta às 13h e fechada às 14h, de
acordo com o horário de Miami. O horário de aplicação das provas será:
Ensino Fundamental
Manhã - das 8h às 12h (Horário de Miami)
- Ciências Naturais
- Matemática
Tarde - das 14h às 19h (Horário de Miami)
- Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, Redação
- História e Geografia.
Ensino Médio
Manhã - das 8h às 12h (Horário de Miami)
- Ciências da Natureza e suas Tecnologias
- Matemática e suas Tecnologias
Tarde - das 14h às 19h (Horário de Miami)
- Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação
- Ciências Humanas e suas Tecnologias
*Inscritos que chegarem após o fechamento da porta não poderão fazer as provas.
Atenção: para poder fazer a prova no dia 16 de setembro é preciso trazer um documento
brasileiro, válido de preferência. Sem a apresentação do documento não será possível prestar
o exame.
Como estudar para a prova?
Os livros para estudo podem ser encontrados no
endereço eletrônico:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacaobasica/encceja/materiais-para-estudo. O download é
gratuito.
A Unigran (http://www.unigranflorida.com/ ) oferece
um curso preparatório gratuito para o ENCCEJA. Faça
sua inscrição pelo link:
https://portal.unigranet.com.br/encceja/passo2.php?pais
=usa
Acesse o edital do ENCCEJA Exterior:
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/l
egistacao/exterior/2018/edital_n27_de_25052018_encceja_exterior2018.pdf
Para dúvidas e mais informações, escreva para o Setor Educacional do Consulado-Geral do Brasil
em Miami: educacional.miami@itamaraty.gov.br

7. Feiras de Educação em Miami e Orlando no mês de outubro
O Conselho de Cidadãos da Flórida, em parceria com o
Consulado-Geral, promove Feiras de Educação em Miami
e Orlando no mês de outubro. O evento oferecerá
apresentações com foco em educação.
Os temas das palestras são: como ingressar em
universidades americanas; educação financeira;
imigração; português como língua de herança e a prova do
ENCCEJA. A entrada é gratuita. Faça sua inscrição pelo
link: goo.gl/4WJiuy.
Miami
Data: 6 de outubro, das 9h às 13h
Local: PIB – 1ª Igreja Batista da Flórida (1103 NE 33rd
ST, Pompano Beach, FL 33064)
Orlando
Data: 27 de outubro, das 9h às 13h
Local: I-Drive Nascar (5228 Vanguard ST, Orlando, FL
32819).

8. Atendimento odontológico para comunidade brasileira em 28/09
No dia 28 de setembro (sextafeira), o Consulado-Geral e o
Conselho de Cidadãos da
Flórida organizarão mutirão de
atendimento
odontológico
com apoio da clínica dental
da Universidade da Flórida
(“Hialeah Dental Center –
University of Florida - 750 East
25th Street Hialeah, FL 33013).
Neste dia, brasileiros poderão
ser atendidos entre 9h30 e
12h. O custo dos serviços terá
valor reduzido. O evento conta
com apoio da ONG SOS
Dental. O evento ocorrerá
exclusivamente
com
agendamento prévio. Para
agendar o serviço, telefone
para (305) 694-5400.

Veja os serviços oferecidos:
I) Crianças até 12 anos: avaliação dental, instruções de higiene, Raio-X completo e limpeza.
(dental screening, hygiene instructions, full mouth x-rays, prophylaxis cleaning and fluoride)
Valor: $5
II) Maiores de 12 anos:
-Exame completo, Raio-X, instruções de higiene e limpeza. (Complete exam, full mouth xrays, oral hygiene instructions, prophylaxis cleaning)
Valor: $25
-Exames específicos para extração e canal. (Limited exam, x-ray, extraction or bonding)
Valor: $80
Atenção: procedimentos mais específicos podem ser realizados pela clínica caso a avaliação
odontológica aponte essa necessidade. Será feito orçamento e o custo adicional cobrado à parte.
Pagamento: a clínica aceita dinheiro e cartão de crédito.
9. 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
comunidade 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.
Para mais informações, escreva para cultural.miami@itamaraty.gov.br

Veja os eventos que já estão confirmados:

Sabor Brazil
Festival de Gastronomia Brasileira nos restaurantes
brasileiros de Downtown Miami promovida pelo
Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBU).
Data: 7 a 16 de setembro
Restaurantes Participantes:
- Bar da Vila
(http://www.bardavilamiami.com/index.html)
- Camila’s Miami (www.camilasrestaurant.com)
- Steak Brasil (www.steakbrasil.com)
-Sagrado(@sagradocafe)
Valores: Menu de Almoço – US$ 17,90 e Menu do
Jantar – US$ 23,99

Doral Hearts Brazil Art Exhibit
Exposição das obras dos artistas Alex
Vignoli, Carlos Cesar Alves, Carmem
Gusmão, Didi Marchi, Fernanda Dabus,
Fernanda Frangetto, Jotape, Karine
Kischinhevsky, Karla Calassa, Marine
Fonteyne, Roberta Caviglia e Tiago Magro
Local: Doral Government Center (8401 NW
53 Terrace, Doral, FL)
Entrada Gratuita. A exposição fica em cartaz
até 14 de setembro, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 16h.

Exposição Ser, Habitar e Imaginar
Com a curadoria de Aluna Collective (Adriana Herrera e Willy
Castellanos) e Flavia M. Pecego como curadora-assistente
Artistas: Ana Calzavara, Antonio Bokel, Daniel Taveira, Karla
Caprali, Liene Bosquê, Mano Penalva, Marcelo Macedo, Maritza
Caneca, Mateu Velasco, Mauricio Mallet, Michelle Rosset, Thainan
Castro, Mariza Formaggini e Ivonete Leite
Em cartaz até 15 de outubro.
Horário: Segunda à sexta, das 10h às 17h, com agendamento.
Local: Concrete Space (3400 NW 78th Ave., Doral, FL 33122)
Agende pelo e-mail rsvp@carreart.com

Programação do 22º Brazilian Film
Festival of Miami
14 a 16 de setembro - Savor Cinemas
Mostra em homenagem ao renomado diretor
Cacá Diegues, com exibição dos filmes
“Orfeu”e “O Maior Amor do Mundo”. A
programação também vai exibir os
documentários “Quero Botar Meu Bloco na
Rua”, de Adriana Dutra, e “Fevereiros”, de
Marcio Debelian, em homenagem à música
brasileira. Sessões às 18h e às 20h.
17 e 18 de setembro - Florida International
University
Mostra Universitária com os filmes“Euller
Miller Entre Dois Mundos”, de Fernando
Severo, e “Como é Cruel Viver Assim”, de
Julia Rezende. Sessão às 16h.
19 a 22 de setembro – Mostra Competitiva Regal South Beach
Mostra Competitiva com exibição de oito
filmes inéditos produzidos em 2017 e 2018,
concorrendo ao prêmio Lente de Cristal de melhor filme escolhido pelo público.

Sessões às 19h e 21h.
“Antes que eu me esqueça”, de Tiago Arakilian
“Benzinho”, de Gustavo Pizzi
“As Boas Maneiras” de Juliana Rojas e Marco Dutra
“Correndo Atrás”, de Jefferson De
“Berenice Procura”, de Allan Fiterman
“Aos Teus Olhos”, de Carolina Jabor
“O Paciente”, de Sergio Rezende
22 de Setembro - Downtown Media Center
Marketplace – Apresentação de painéis sobre as leis de incentivo para coproduções com o Brasil.
23 de Setembro - New World Symphony Soundscape Park
Noite de encerramento com entrega das “Lentes de Cristal” para o melhor filme escolhido pelo
público e em homenagem ao diretor Cacá Diegues. O evento terá o DJ Lupa, seguido da exibição
gratuita do filme “Bye Bye Brasil”, de Cacá Diegues.
Para mais informações acesse: https://www.inffinito.com/braff-miami-orlando
Informações Gerais: 305-600-3347
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
Limite para inscrição no seminário: 17 de setembro. Para mais
informações: (305) 579-9030 ou business@brazilchamber.org

Show de Yamandu Costa
Data: 14 de outubro
Local: Aventura Arts & Cultural Center (3385 NE 188th
Street, Aventura, FL 33180)
Ingressos: De US$ 30 a US$ 35
Informações:
https://www.aventuracenter.org/events/detail/yamanducosta?camefrom=cfc_aventura_web_homepage_topfeature

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

10. Agenda Cultural

Brasileirinhos no Sul da Flórida
O Projeto Cultural Brasileirinhos no Sul da Florida
promove o evento “Brasileirinhos e a Independência do
Brasil”. A ação tem o apoio do Consulado-Geral.
Data: 15 de setembro
Horário: 9h às 16h30
Valor: US$ 25 por criança
Faça a inscrição pelo telefone (954) 837-2237 ou pelo
e-mail contact@global-foundation.com

“Real Women Real Stories Talk”
Projeto da brasileira Izabela Guimaraes que tem como
objetivo inspirar mulheres com histórias reais de vida e
compartilhar casos de empreendedoras com negócios
com foco no público feminino.
Local: The Hive (1548 Brickell Ave, Miami)
Data: 15 de setembro
Horário: 8h às 13h30
Ingresso: US$ 40

Inscrições pelo site: www.realwomenrealstoriestalk.com

Palestras sobre Saúde Mental

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 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.

12. 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.
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.

