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1. Reunião do Cônsul-Geral com o Superintentente das Escolas Públicas de Miami-Dade

Na última segunda-feira, 25 de fevereiro, o CônsulGeral do Brasil em Miami, Embaixador Hélio Ramos,
reuniu-se com o Superintentente das Escolas Públicas
do Condado de Miami-Dade. Na reunião, foram
discutidas estratégias para a ampliação da oferta de
cursos de língua portuguesa na região.

2. Consulado Itinerante em Tampa
O Consulado-Geral do Brasil em Miami informa que
realizará missão itinerante em Tampa nos dias 2 e 3 de
março.

Primeira Igreja Batista Brasileira em Tampa
4615 George Road - Tampa, FL
Tel. 813-500-1093

Horário de atendimento:
sábado, dia 2 de março, das 9 às 17 h;
domingo, dia 3 de março, das 13 às 17 h.

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: 5 dias úteis
Atestado de Residência para menor – prazo: 5 dias
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").
OUVIDORIA
Sugestões, elogios e reclamações poderão ser encaminhados ao endereço eletrônico
cg.miami@itamaraty.gov.br.
3. Centro Cultural Brasil-USA (CCBU) e Societá Dante Alighieri promovem feijoada

4. Centro Cultural Brasil-USA (CCBU) e Books & Books promovem “Copa Cultural 2.0”
Centro Cultural Brasil-USA (CCBU) e Books & Books
Center/CCBU) continuam sua parceria de um ano de
programação de exploração cultural do Brasil. A COPA
CULTURAL 2.0 enfoca cultura, tradições, arte, música
e gastronomia doze cidades-sede da Copa do Mundo em 2014 que ocorrerá no Brasil no próximo ano.
Nossa segunda parada será em Brasília, nossa capital, uma cidade singular, considerada uma das
maravilhas arquitetônicas do século XX. A UNESCO a acrescentou à lista de Patrimônio da
Humanidade em 1987, por representar um dos mais importantes exemplos do movimento moderno na
arquitetura e no planejamento urbanístico.
Professor Jean-François Lejeune, Professor e Diretor da University of Miami School of Architecture e
autor do livro "Cruelty and Utopia: Cities and Landscapes of Latin America (Princeton Architecture
Press) nos guiará na análise do inovador plano urbano criado por Lucio Costa e os impressionantes
prédios e monumentos concebidos por Oscar Niemeyer.
Após a apresentação do Prof. Lejeune, Maria Elisa Barreto, uma amiga próxima da família do
Presidente Juscelino Kubitschek, irá nos falar a partir da perspectiva de alguém que acompanhou de
perto a construção da nova capital.
Junte-se a nós numa informal recepção, a qual se seguirão as palestras, no pátio da Books & Books. A
Copa Cultural 2.0 BRASILIA é patrocinada por The Brickellian e pela Sra. Stella Holmes, curadora de
artes, de museus e produtora do documentário "West Encounters East".
Books & Books
14 de março – 18h30
265 Aragon Ave – Coral Gables
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