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1. Alerta: Aproximação de Tempestade Tropical
O National Oceanic Atmospheric Administration, o órgão americano responsável pelo
monitoramento de eventos climáticos, pede atenção à tempestade, prevista para quinta e sexta-feira
desta semana. O alerta compreende a região costeira da Flórida, entre os condados de
Volusia/Brevard a Keywest e Florida Bay.
Para acompanhar informações sobre a evolução desse evento climático, acesse o sítio do “National
Hurricane Center”.
Para lista de telefones úteis e outras informações em português, acesse a página do Consulado-Geral
clicando aqui.

2. Consulado Itinerante em Margate
O Consulado-Geral do Brasil em Miami informa que realizará missão itinerante em Margate, nos dias
27 e 28 de outubro.
St. Vincent Roman Catholic Church
6350 NW 18th Street - Margate, FL - 33063
Tel. 954-972-0434
Horário de atendimento: sábado - 11 às 16h.; domingo - 12 às 17h
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: 30 dias
 Documento militar - prazo: 30 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 poderão ser encaminhados ao endereço eletrônico
cg.miami@itamaraty.gov.br
*******

