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1. Visita Oficial do Cônsul-Geral do Brasil em Miami à cidade de Orlando
O Cônsul-Geral do Brasil em Miami, Embaixador Hélio Vitor Ramos Filho, visitará a cidade de
Orlando entre os dias 23 e 25 de agosto, com vistas a estreitar o contato com a numerosa e atuante
comunidade brasileira residente na região da Flórida Central. Durante sua estada, o Cônsul-Geral
manterá reuniões com líderes brasileiros locais e participará de eventos comunitários.
A programação oficial da visita pode ser conferida a seguir:
Quinta-feira - 23 de agosto
19:00 - 20:00 - Encontro com líderes parceiros das missões itinerantes (coordenados pelo Conselheiro
do CRBE Ronney Oliveira), com representantes da mídia brasileira local e com outros membros da
comunidade.
Local: Florida Christian University
20:30 - Jantar com lideranças comunitárias.
Sexta-feira - 24 de agosto
09:30 - Reunião com a diretoria da "Central Florida Brazilian American Chamber of Commerce".
17:00 - Participa de cerimônia de encerramento da Conferência sobre Comunidade Brasileira,
promovida pela Igreja "Nova Esperança" (tradicional parceira do Consulado-Geral em missões
itinerantes).
Local: Best Western Plus - Orlando Gateway, 7299 Universal Boulevard
20:00 - Preside jantar beneficente em favor do projeto cultural "Brasileirinhos em Orlando".
Sábado - 25 de agosto
09:00 - Participa do Consulado Itinerante.
Local: 4300 Lake Margareth Drive, Orlando, FL 32812

No dia 25 de agosto, de volta a Miami, o Cônsul-Geral participará ainda do encerramento do XVI
Festival de Cinema Brasileiro, onde procederá à entrega do Prêmio-Voto Popular de melhor filme,
em cerimônia organizada no Colony Theatre, em Miami Beach.

2. Consulado Itinerante em Orlando
O Consulado-Geral do Brasil em Miami informa que realizará missão itinerante em Orlando, nos dias
25 e 26 de agosto.
Local: Igreja Nova Esperança
4300 Lake Margaret Dr.
Orlando, FL 32812
Tel. 407-275-6163
Horário de atendimento: sábado - das 9 às 16h; domingo: das 10:30 às 16h
Também estará disponível o serviço de assistência jurídica, prestado pelo consultor jurídico do
Consulado, Dr. Joel Stewart.
DOCUMENTAÇÃO
Antes de comparecer ao Consulado Itinerante, verifique na página eletrônica do Consulado-Geral
(http://miami.itamaraty.gov.br) se sua documentação, necessária para o serviço pretendido, está
completa.
SERVIÇOS DISPONÍVEIS
Nas missões itinerantes, são oferecidos pela equipe do Consulado-Geral os seguintes serviços:
 registro de nascimento
 registro de casamento
 legalização de documentos
 procuração
 inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF)
 atestados (exceto atestado de residência para efeito de mudança para o Brasil)
Serão também aceitos pedidos dos documentos a seguir, para posterior envio pelo correio,
mediante apresentação de envelope "US Express Mail" com selo, número de rastreamento e
endereço de retorno:




Atestado de Residência para efeito de mudança para o Brasil - prazo: 10 dias úteis·
Passaporte - prazo: 60 dias
Documento militar - prazo: 60 dias

PAGAMENTO DE TAXAS
O pagamento das taxas consulares somente poderá ser feito com ordem de pagamento comprada em
qualquer agência do correio americano ("US Postal Money Order").
ALERTA
Cópias de documentos emitidos por autoridades públicas brasileiras ou norte-americanas não
precisam ser notarizadas, desde que o original também seja apresentado ao agente consular.
OUVIDORIA
Sugestões, elogios e reclamações
cg.miami@itamaraty.gov.br

poderão
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ao

endereço

eletrônico

3. O Centro Assistencial Nova Esperança informa sobre a realização da Primeira Conferência
sobre a Comunidade Brasileira em Orlando
Um Novo Perfil: Conquistas e Desafios
24 de agosto - Sexta-feira - 13:30h às 17:30h
Local: Bestwestern Plus - Orlando Gateway
7299 Universal Blvd, Orlando, FL 32819
TEMAS:
Rede de Brasileiros na Flórida: Unindo lideranças em prol de projetos comuns.
Novas conquistas do mercado brasileiro na Flórida
Leis: Violência contra a Mulher: mitos, verdades e direitos da mulher imigrante.
Novas perspectivas nas leis imigratórias.
"Deferred Action": Quem estará sendo beneficiado?
Como resolver seus problemas no Brasil sem sair dos Estados Unidos. O que pode e o que não pode
ser feito?
Educação: por que ensinar português para filhos de imigrantes brasileiros nascidos nos Estados
Unidos?. Uma nova visão de ensino do português como língua de herança.
Presenças confirmadas: Embaixador Hélio Vitor Ramos Filho, Cônsul-Geral do Brasil em Miami;
Silair Almeida, Diretor Comunitário da Rede de Brasileiros na Flórida; representantes do Banco do
Brasil, Stronghold Law Office; MM Lyra International Consulting; Centro Assistencial Nova
Esperança, New York Life Insurance; Professora e Pedagoga Rute Fonger.
A conferência é gratuita
Inscrição: 407-275--6163 - www.newhopeassistancecenter.org - nhacenter@gmail.com

