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1.Embaixador João Mendes Pereira assume como Cônsul-Geral em Miami
Diplomata de carreira há 28 anos, o Embaixador
João Mendes Pereira assumiu o posto de CônsulGeral do Brasil em Miami no último dia 11 de
outubro. Nascido em Brasília e formado em
Relações Internacionais pela Universidade de
Brasília (UnB), o Embaixador João Mendes
Pereira serviu na Missão do Brasil junto à União
Europeia em Bruxelas, na Embaixada do Brasil
em Lisboa e na Delegação Permanente do Brasil
junto à ALADI e ao MERCOSUL em
Montevidéu.
Antes de sua chegada à Flórida, o Embaixador
chefiou o Cerimonial do Ministério das Relações
Exteriores, em Brasília. Anteriormente, ocupou os
cargos de Diretor do Departamento da Associação
Latino-Americana de Integração (ALADI) e
Integração
Econômica
Regional
e
de
Coordenador-Geral de Assuntos Econômicos da
América do Sul.
“Escolhi Miami sabendo dos enormes desafios de chefiar Consulado responsável por uma das
maiores comunidades brasileiras no exterior. Meu foco será o aprimoramento dos serviços
consulares e da assistência a brasileiros, sem descuidar obviamente de setores importantes como
promoção comercial e cultural”, afirma o Embaixador.
Casado com Maria Teresa da Costa Hidd Mendes Pereira, o Embaixador tem dois filhos, Antonio
Victor da Costa Hidd Mendes Pereira e Luiz Felipe da Costa Hidd Mendes Pereira. O Embaixador
João Mendes Pereira ocupa a posição deixada pelo Embaixador Adalnio Senna Ganem, que
permaneceu no cargo por 2 anos.
2. Mudança no Sistema de Agendamento
Desde a última terça-feira, dia 16 de outubro, o agendamento de serviços consulares voltou a ser
feito pelo endereço https://cgmiami.appointy.com.
Os agendamentos previamente realizados pelo sistema miami.econsular serão mantidos. As
solicitações que ainda não haviam sido aprovadas não puderam ser consideradas. Nesse caso, os
requerentes terão de dar continuidade ao agendamento por meio do sistema “appointy”.
É importante lembrar que o Consulado-Geral atende mediante agendamento prévio. Apenas em
caso de comprovada e documentada emergência será feito atendimento sem a necessidade de
agendar. Se precisar obter documento (tais como passaporte ou procuração) para atender a caso de
hospitalização, prisão ou falecimento de dependentes, bem como para sanar problemas imigratórios
urgentes, compareça à sede do Consulado-Geral, em dia útil, munido da documentação que
comprove a emergência.

3. Aviso – Atendimento Telefônico
O atendimento telefônico do Consulado-Geral encontra-se temporariamente contingenciado. O
Consulado-Geral está promovendo processo seletivo para contratação de nova telefonista o mais
rápido possível. Roga-se a compreensão da comunidade.
Recomenda-se a leitura do site do Consulado-Geral (http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/) para
esclarecimento de dúvidas quanto aos serviços prestados e documentação necessária.
4. Como justifcar seu voto
O eleitor que não transferiu seu título
para a jurisdição do Consulado-Geral
do Brasil em Miami ou que não pôde
comparecer a sua seção eleitoral no
ultimo dia 7 de outubro terá de
justificar sua ausência.
O eleitor inscrito no exterior (zona
001) ou no Distrito Federal deverá
utilizar o sistema de justificativa
online do Cartório Eleitoral do
Exterior: https://justifica.tse.jus.br/solicitacao-requerimento. A justificativa eleitoral poderá ser
apresentada no prazo de até 60 dias, contados da realização de cada turno do pleito, ou ainda em até
30 dias, a partir do retorno do eleitor ao Brasil. Para justificativas referentes ao primeiro turno, o
eleitor tem até o dia 6 de dezembro. Na impossibilidade de utilizar o sistema de justificativa online
o eleitor poderá encaminhar pelos serviços de postagem o formulário de justificativa e os
documentos comprobatórios que se fizerem necessários diretamente ao Cartório Eleitoral do
Exterior (endereço: SHIS QI 13 Lote I - Lago Sul – Brasília-DF, CEP 71.635-181), ou, ainda,
entregar pessoalmente o formulário de justificativa e a documentação pertinente nas missões
diplomáticas ou repartições consulares brasileiras, observadas as datas previstas no calendário
eleitoral.
O eleitor que tem seu título inscrito no Brasil deverá verificar junto ao Cartório Eleitoral
responsável pela sua zona eleitoral os procedimentos para fazer a justificativa. Alguns estados
brasileiros aceitam a justificativa online enquanto em outros a justificativa terá de ser enviada pelos
correios.
Os
endereços
dos
cartórios
eleitorais
pode
ser
obtido
em
http://www.tse.jus.br/eleitor/zonas-eleitorais/zonas-eleitorais/pesquisa-a-zonas-eleitorais
ou na
página do Tribunal Regional Eleitoral (http://www.tse.jus.br/o-tse/tribunais-regionais) do respectivo
estado.
Para justificar sua ausência, o eleitor terá de apresentar documento que comprove a impossibilidade
de comparecer ao local da votação na data. O acolhimento ou não das alegações apresentadas ficará
a critério do juiz eleitoral.
A justificativa é válida somente para o turno ao qual o eleitor não compareceu. Assim, se ele deixou
de votar no primeiro e também deixar de votar no segundo turno, terá de justificar as ausências
separadamente, obedecendo aos requisitos e prazos. 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.

Caso tenha dúvidas, escreva para eleitoral.miami@itamaraty.gov.br.
5. Resultado das eleições brasileiras na Flórida
A divulgação do resultado oficial das eleições brasileiras compete exclusivamente ao Tribunal
Superior Eleitoral. Eleitores brasileiros na Flórida interessados em saber o resultado do pleito nesta
jurisdição podem baixar o software Divulga pelo link http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes2018/votacao-e-resultados/resultados-eleicoes-2018, seguindo o passo-a-passo:
- Instale e abra o programa;
- Clique no ícone de configurações (canto superior direito);
- Na aba provedores, selecione justiça eleitoral/oficial, e dê um ok;
- Clique no botão ‘nova consulta’ (mais à esquerda);
- Selecione votação nominal, abrangência exterior e marque ‘segmentar informações por país’;
- Selecione país e coloque a cidade desejada (Miami). Apenas lembrando que Orlando é um local de
votação vinculado a Miami. Por isso, o resultado é a somatória de Miami e Orlando ;
- Clique no botão ‘Consultar’.
6. Fique atento ao calendário eleitoral

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.
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. Para agendar, acesse:
https://cgmiami.appointy.com/. Caso ainda tenha dúvidas ou perguntas, acesse a seção Fale
Conosco (http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/fale_conosco.xml).
8. Feira de Educação em Orlando no dia 27 de outubro
O Conselho de Cidadãos da Flórida, em parceria
com o Consulado-Geral, promove a Feira de
Educação em Orlando no dia 27 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.
Solicite mais informações pelo e-mail
comunidades.miami@itamaraty. gov.br
Serviço: Feira de Educação em Orlando
Data: 27 de outubro, das 9h às 13h
Local: I-Drive Nascar (5228 Vanguard ST,
Orlando, FL 32819).

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

7th Brazilian Festival of Pompano Beach
Datas e horários: 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

Show do Barão Vermelho
com a turnê Barão Pra Sempre
Com Guto Goffi, Mauricio Barros, Rodrigo
Suricato e Fernando Magalhães
Data: 28 de novembro
Horário: 18h30 (portas) e 20h (show)
Local: Faena Theater (3201 Collins Ave. Miami
Beach, FL, 33140
Ingressos: US$ 98
Informações: www.faenatheater.com/concert

10. Agenda Cultural e Comunitária

Jantar de Gala com Augusto
Cury
Evento beneficente com lucros
destinados para programas na
área de educação na Vila do
Jacaré e na Tribo Ticunas, no
Amazonas.
Data: 26 de outubro, a partir
das 19h
Local: Lakeside Terrace (7880
Glades Rd, Boca Raton).
Valor: US$ 135,00.
Informações: (954) 837-2237
ou globalfoundation.com/eventos

O que Esperar do Próximo Governo –
Alterações Tributárias e Sucessórias
Local: Four Seasons Hotel (1435 Brickell Ave.,
6tth Floor, Miami, FL 33131)
Data: 7 de novembro
Horário: 8h30 às 11h
Ingresso: Membros da BACCF: US$ 40.
Não-Membros: US$ 60.
Inscrições: www.brazilchamber.org
Informações: info@brazilchamber.org ou pelo
telefone (305) 579-9030

11. Campanha Abrace o Brasil
A BrazilFoundation lançou a
segunda edição da campanha
"Abrace o Brasil" para promover a
cultura da filantropia e ajudar
organizações
que
estão
desenvolvendo um trabalho social
transformador em diversas regiões do
Brasil. A plataforma da campanha (abraceobrasil.org) vai receber doações até 27 de novembro, o
Dia de Doar.
A fundação selecionou 79 organizações de 15 estados brasileiros e apresenta suas propostas na
plataforma abraceobrasil.org. São instituições que atuam para transformar comunidades
desenvolvendo projetos voltados à educação, saúde, meio ambiente, geração de renda e inclusão
social. Além de fazer doações, é possível participar da iniciativa como embaixador, ajudando a
divulgar uma campanha ou uma causa, além mobilizar empresas ou escolas para arrecadar recursos.
A BrazilFoundation mobiliza recursos para ideias e ações que transformam o Brasil. A fundação
trabalha com líderes, organizações sociais e uma rede global de apoiadores para promover
igualdade, justiça social e oportunidade para todos os brasileiros. Em 18 anos de atuação, a
BrazilFoundation já arrecadou mais de US$ 40 milhões que foram investidos em mais de 600
projetos sociais de todo o país nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Desenvolvimento
Socioeconômico e Direitos Humanos.gar uma campanha ou uma causa, além mobilizar empresas ou
escolas para arrecadar recursos.

Para mais informações, acesse www.brazilfoundation.org ou www.abraceobrasil.org, escreva para
abrace@brazilfoundation.org ou ligue +55 (21) 2532 3029.
12. 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.
13. 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.

