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1.Mensagem de Final de Ano do Embaixador João Mendes Pereira
“Assumi o posto de
Cônsul-Geral do Brasil
em Miami há dois meses.
Tenho pautado minha
atuação
por
buscar
colocar o Consulado o
mais próximo possível da
nossa comunidade. No
Consulado, o brasileiro
não deve ter a sensação
de ser um expatriado.
Pelo
contrário,
no
Consulado, o brasileiro
deve ter a sensação de
estar recuperando o
contato com suas raízes,
sua cultura e sua gente.
Para isso, eu procuro
contribuir com a minha presença no atendimento àqueles que nos buscam. O trabalho técnico é feito
pela minha equipe, mas cabe ao Cônsul- Geral ser a imagem representativa do governo brasileiro,
ouvir seus compatriotas e não medir esforços para ajudá-los. A ideia é dar foco gerencial e humano
ao trabalho consular. Desenvolver bem as atividades sempre em favor da comunidade. Buscar fazer
mais e melhor apoiados em um aumento de tecnologia, produtividade e agilidade.
Ao chegar à Flórida, fui surpreendido pelos números eloquentes da presença brasileira na região. Há
hoje uma comunidade estimada em 370 mil pessoas na Flórida. Eu e minha equipe fazemos um
atendimento diário de mais de 200 pessoas, entre emissões de passaportes, vistos e atos notarias são
produzidos cerca de 300 documentos, isso sem listar os serviços prestados pelos outros setores do
Consulado Geral, como o de Assistência a Brasileiros. São números significativos a serem
administrados.
Entre os vários desafios para 2019 está o de ampliar o número de consulados itinerantes. Não só
para a região de Orlando como também tentativamente para o norte de Miami e o oeste da Flórida.
Se possível, pretendemos concluir os estudos para a instalação de um vice-consulado em Orlando
ao longo do próximo ano. Também trabalharemos com afinco nas áreas econômico-comercial,
educacional e cultural. São campos de muita sinergia com os serviços consulares e de assistência a
brasileiros.
Contem com o Consulado-Geral em Miami! Sugestões são sempre bem-vindas. Queremos ouvir
novas ideias e projetos que possam ajudar nossa comunidade a crescer e se fortalecer. Meu desejo é
que o Consulado seja, efetivamente, um grande parceiro do brasileiro na construção de seu próspero
futuro na Flórida. Desejo a toda comunidade boas festas e um ano de 2019 repleto de realizações”.
Crédito da foto: Carolina Camargo

2. Horários de funcionamento do Consulado-Geral nos feriados
O Consulado-Geral do Brasil em Miami informa que estará fechado nos dias 25 de dezembro, em
razão do feriado de Natal, e 1º de janeiro, em razão do feriado de Ano Novo. Nos dias 24 de
dezembro e 31 de dezembro, o Consulado-Geral funcionará das 9h às 12h.
Lembrando que o Consulado somente atende mediante agendamento prévio feito pelo endereço ecmiami.itamaraty.gov.br. Apenas em caso de comprovada e documentada emergência
(hospitalização, prisão ou falecimento de dependentes, bem como para sanar problemas
imigratórios urgentes). Basta comparecer ao Consulado-Geral, munido da documentação que
comprove a emergência, além da documentação para o serviço.
Nos fins de semana, feriados e fora do horário de expediente o Consulado mantém serviço de
plantão, exclusivamente para os casos de comprovada emergência (hospitalização , prisão ou
falecimento), por meio do telefone (305) 801-6201.
3. Fundação Vamos Falar Português celebra o Natal

A Fundação Vamos Falar Portugues (VFP) celebrou mais um ano de sucesso do programa de aulas
de português com apresentações de Natal. Para os núcleos do Sul da Flórida (Miami, Fort
Lauderdale, Pompano Beach e Delray), a comemoração aconteceu no dia 8 de dezembro, na New
Life Church, em Pompano Beach. No núcleo de Orlando, o evento foi realizado no dia 1º de
dezembro, na First Baptist Church Windermere.
Nas duas ocasiões, as crianças prepararam um espetáculo para familiares, amigos e comunidade. Os
estudantes de 2 a 6 anos dançaram e cantaram a música “Pinheirinho, que alegria!”. Já as turmas de
7 a 15 anos apresentaram a canção “Bate o Sino” em ritmo de hip-hop. Cristiane Martins,
presidente da VFP e coordenadora do programa de aulas de português, agradeceu aos pais pela
confiança e aos patrocinadores pela parceria.
A Vamos Falar Português é uma instituição não-governamental, não-partidária e sem fins
lucrativos, criada com a missão de propagar a língua portuguesa e promover a manutenção das
heranças culturais brasileiras entre as crianças e adolescentes da comunidade brasileira residentes
nos Estados Unidos.

A VFP entra em recesso de final de ano e o programa retorna em fevereiro. No entanto, as
inscrições para 2019 estão abertas no site da organização (http://www.vamosfalarportugues.org).
Para saber mais a respeito do trabalho da Fundação, acesse o Facebook
(Facebook.com/vamosfalarportugues) ou o Instragram (@fundacaovfp).
4. Downtown Doral Charter Upper School está com inscrições abertas
Inaugurada em agosto
de 2015, a Downtown
Doral
Charter
Elementary
School
(DDCES)
oferece
aulas com currículo
bilíngue da pré-escola
à 5ª série. No ano que
vem, a escola ganhará
uma nova unidade, a
Downtown
Doral
Charter Upper School,
e passará a oferecer o programa bilíngue da sexta série ao ensino médio. Essa é a primeira escola da
Flórida a proporcionar ensino em português/inglês do Kindergarten ao High School. As inscrições
para o ano letivo de 2019-2020 estão abertas até 1º de março e podem ser feitas pelo site
http://www.ddcus.org .
A proposta da instituição é oferecer a oportunidade de imersão cultural e linguística em português,
possibilitando que os alunos estejam aptos a ler, escrever e falar fluentemente a língua, bem como
compreender com abrangência as tradições e culturas de países de língua portuguesa. Com esse
objetivo, o currículo da escola não conta apenas com ensino formal diário da língua, mas também
com atividades letivas em outras disciplinas conduzidas em português, como matemática, ciências e
estudos sociais. Para mais informações, acesse http://www.ddces.org
Cabe esclarecer que as vagas são limitadas e sujeitas a pré-requisitos estabelecidos pela escola.
5. Volta do sistema de agendamento e-consular
Desde 14 de novembro, o sistema de agendamento de serviços e-consular voltou ao ar. O novo
endereço para agendamentos é ec-miami.itamaraty.gov.br .
O sistema, desenvolvido pelo Consulado-Geral em Miami, foi recentemente homologado pelo
Ministério das Relações Exteriores. Além de Miami, o e-consular passará a ser usado por sete
outros grandes postos consulares. Em breve, o sistema estará disponível para toda a rede consular
brasileira.
No sistema e-consular, o cidadão brasileiro deverá enviar pelo próprio sistema a documentação
necessária para cada serviço (fazer o “upload”). Quando a documentação for avaliada e estiver
validada, será aberta a agenda para marcação do serviço. O tempo para validação do serviço varia
conforme a demanda das solicitações.
Confira o passo-a-passo:

1) Faça o login no sistema e-consular (ec-miami.itamaraty.gov.br) com seu e-mail.
2) Verifique seu e-mail: será enviada mensagem do e-consular. Acesse o link na mensagem de email para entrar no sistema.
3) Atualize seus dados. Crie uma senha para poder acessar o sistema. Escolha o serviço. Será aberto
formulário eletrônico que solicitará as informações e documentação necessárias.
4) Preencha as informações e faça “upload” da documentação necessária, conforme exigido em
cada campo do formulário eletrônico.
Dica: É mais fácil fazer o preenchimento e o "upload" das fotos dos documentos pelo telefone
celular.
5) Confirme a correção dos dados e envie para validação.
6) Aguarde a resposta do Consulado-Geral. A equipe do Consulado-Geral enviará mensagem de
validação ou solicitação de complementação de informações.
Atenção: a mensagem de validação não será imediata, é necessário aguardar a comunicação do
Consulado-Geral.
7) Caso o preenchimento do formulário eletrônico esteja incompleto ou incorreto, a equipe do
Consulado-Geral enviará mensagem indicando o que está faltando. Repita os passos e providencie
as informações demandadas.
8) Caso você receba mensagem de validação, sua solicitação foi aceita. Na mensagem haverá um
link para acessar a agenda de serviços.
9) Agende seu serviço na data desejada, ou opte pelo envio da documentação por correio, se o
serviço solicitado assim permitir.
É importante lembrar que o Consulado-Geral somente atende mediante agendamento prévio. Os
agendamentos já realizados no sistema https://cgmiami.appointy.com/ serão mantidos.
Outra sugestão é fazer a solicitação de serviços pelos correios. Informações sobre quais serviços são
disponíveis e como solicitá-los pelos correios podem ser acessadas no seguinte endereço:
http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/servicos_pelo_correio.xml.
6. Reaberto o serviço de recadastramento eleitoral
De acordo com os prazos definidos pela resolução da Justiça Eleitoral, os serviços de inscrição
eleitoral, alteração de dados cadastrais, transferência de domicílio eleitoral e regularização de títulos
foram restabelecidos no dia 5 de novembro.
Para solicitar um desses serviços, o eleitor terá de preencher o requerimento online na página do
TSE (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/eleitor-no-exterior ); imprimir o protocolo (após
finalizado o preenchimento); preencher o formulário de convocação para validação/assinatura da
solicitação (http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/eleitoral.xml ) e aguardar por e-mail do Setor
Eleitoral para comparecer pessoalmente ao Consulado-Geral, apresentando o protocolo e a
documentação necessária.
No Consulado-Geral, o cidadão deverá apresentar documento brasileiro com foto (carteira de
identidade, passaporte, carteira profissional – OAB, CRO, CREA, CRM, CRA, carteira de trabalho,

carteira brasileira de motorista), comprovante de residência (conta de luz, água, telefone, cartão de
crédito) e documento militar (obrigatório para eleitores do sexo masculino, entre 18 e 45 anos, no
primeiro alistamento eleitoral ou quando o título estiver cancelado).
Caso seja solicitado comprovante de pagamento de eventuais multas eleitorais o eleitor poderá
substituir o comprovante de pagamento pelo “Requerimento de Dispensa de Multas”. Acesse
https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/ptbr/file/ELEITORAL_%20Pedido%20dispensa%20multa.pdf ) para baixar o modelo do
requerimento de dispensa de multas.
O preenchimento do formulário não garante a regularização da situação do eleitor perante a Justiça
Eleitoral. É obrigatório apresentar pessoalmente os documentos originais que foram digitalizados
para validação/assinatura/finalização do requerimento.
As solicitações de serviços eleitorais não têm custo para o eleitor. Para dúvidas, escreva para
eleitoral.miami@itamaraty.gov.br
7. Aviso – Atendimento Telefônico
O atendimento telefônico do Consulado-Geral será retomado a partir de janeiro de 2019.
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.
8. 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. Os serviços requeridos por correio devem ser iniciados por meio do e-consular (ecmiami.itamaraty.gov.br), e deve-se aguardar a validação. Dessa forma, previne-se que os
requerimentos sejam recebidos com documentação faltante ou errada, o que motiva devolução e
custos adicionais para o cidadão.
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: ecmiami.itamaraty.gov.br. Caso ainda tenha dúvidas ou perguntas, acesse a seção Fale Conosco
(http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/fale_conosco.xml).

9. Agenda Comunitária e Cultural
Florida Cup 2019
Em sua quinta edição, a Florida Cup
terá a participação do São Paulo,
Flamengo, AFC Ajax e Eintracht
Frankfurt. Os jogos vão acontecer no
Orlando City Stadium, em Orlando, e
no Al Lang Stadium, em St.
Petersburg. As partidas ocorrem nos
dias 10, às 19h, e 12 de janeiro, às 13h
e 16h. Na final, o público poderá
conferir uma performance da cantora
Ivete Sangalo no intervalo entre os jogos. Mais informações: www.floridacup.com
10. 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.
11. 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.
12. 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.

