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1. Consulado Itinerante em Pompano Beach
O Consulado-Geral do Brasil em Miami informa que realizará
missão itinerante em Pompano Beach dias 9 e 10 de março.

CONSULADO ITINERANTE
ENDEREÇO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Primeira Igreja Batista Brasileira no Sul da Flórida

1103 NE 33rd. Street
Pompano Beach, FL 33060
Tel: 954-783-0119

Sábado, 9 de março, das 10 às 15hs;
Domingo, 10 de março, das 9 às 15hs

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
cg.miami@itamaraty.gov.br.

poderão

ser

encaminhados

ao

endereço

eletrônico

2. Aviso aos brasileiros sobre deslocamentos ou permanência em áreas de risco
O Ministério das Relações Exteriores adverte que os
cidadãos brasileiros que viajam ao exterior para realizar
turismo de aventura ou exploração, ou mesmo para
desenvolver atividades de estudo ou trabalho que
demandem deslocamentos por regiões rurais ou inóspitas, devem evitar a todo custo percorrer áreas que
apresentem histórico ou potencial de conflito, criminalidade, doenças endêmicas ou epidêmicas e outras
ameaças patentes ou latentes à saúde humana e à segurança física.
A decisão de percorrer tais áreas ou nelas permanecer é da responsabilidade do cidadão, que deve
informar-se abundantemente sobre as condições ou necessidades de segurança e saúde das regiões que
deseja percorrer antes de nelas aventurar-se, e sempre informar de sua intenção a autoridade consular
mais próxima, fornecendo o maior número possível de dados que permitam localizá-lo, ou aos seus
familiares ou conhecidos. A contratação de seguro-saúde com cobertura adequada também constitui uma
providência prioritária que recai sob a responsabilidade do cidadão.
Os cidadãos brasileiros que viajem em regiões com essas características de risco devem ter presente que
a assistência consular que o Governo brasileiro poderá ter de prestar-lhes, e a seus familiares, será muito
limitada pelas dificuldades apontadas e pela extrema dependência, nesses casos, em relação às
autoridades locais e nacionais do país para a adoção de providências de localização, cuidados, traslado,
entre outros.
3. Aviso aos brasileiros com dupla nacionalidade
O Ministério das Relações Exteriores adverte que os
cidadãos brasileiros que têm outra(s) nacionalidade(s)
além da brasileira devem ter em conta que a assistência
consular que o Governo brasileiro pode prestar-lhes
no(s) país(es) de que também são nacionais pode ser consideravelmente limitada pela resistência natural
das autoridades desse(s) país(es) em aceitar a intervenção de um Estado estrangeiro em assunto que diz
respeito a um nacional seu.

4. Ada Merritt K-8 Center - Confira informações da festa junina

Contato:
admin@pipa-usa.org
www.pipa-usa/org

*Informaçõoes sob responsabilidade da escola Ada Merritt K-8 Center

5. Lançamento na Flórida do livro "O Pequeno Segredo", de Heloísa Schurmann
O LIVRO PEQUENO SEGREDO, da escritora Heloísa Schurmann, será lançado na
Flórida em março, na Britto Central
As aventuras da vida ao lado da filha Katherine, portadora do vírus HIV, e as lições
aprendidas durante essa jornada levaram a navegadora Heloísa Schurmann a revelar,
pela primeira vez, os detalhes de uma história inspiradora, e transformá-las num livro
que fala de aventura, aprendizado e amor absoluto.
No começo da década de 1980, o casal Vilfredo e Heloisa Schurmann abandonou a rotina em
terra firme para, ao lado dos filhos, dar a volta ao mundo a bordo de um veleiro. Após dez anos em alto
mar, a família já havia conhecido todos os continentes e entrado em contato com os mais variados povos
e culturas. O que nenhum deles poderia imaginar era que, durante essa viagem, um encontro ocasional os
levaria a viver a maior aventura de suas vidas − iniciado anos depois com a adoção de uma doce e
sorridente menina de três anos.
O PEQUENO SEGREDO faz uma narrativa delicada de uma história surpreendente. Robert,
velejador neozelandês, e Jeanne, nascida no coração da Amazônia, se conheceram no Brasil e tiveram
uma filha, a pequena Kat. Mas o que eles não sabiam era que, devido a uma série de transfusões de
sangue em decorrência de um grave acidente antes da gravidez, Jeanne havia contraído o vírus HIV, e,
sem suspeitar, o transmitido para o marido e a filha. A AIDS tirou a vida de Jeanne e atacou a resistência
de Robert, que, já muito fragilizado, procurou o casal com a determinação de encontrar uma nova família
para a menina − e os Schurmann, que já haviam criado três filhos em um veleiro, pareciam ser as

pessoas certas. E aceitaram o desafio.
Heloisa compara o momento em que acolheu Kat aos preparativos de uma jornada incerta:
“Estávamos prestes a embarcar numa viagem sem mapas ou cartas náuticas, onde a agulha da bússola
não apontava para o norte, mas girava sem controle. E foi assim que essa jornada começou e transformou
uma história triste em um livro com as aventuras de uma menina cheia de vida.
Todas as peripécias ao lado dos novos pais, irmãos e muitos amigos que conquistou ao longo do
percurso foram descritas pela própria Kat em seus diários, até 2006, quando, aos 13 anos, Katherine
faleceu em decorrência de complicações da AIDS. Para lidar com a dor, Heloisa começou a esboçar o
livro, “Algumas vezes ela me mostrava o que anotava, mas só comecei a ler os diários três meses depois
de ela ter partido”, revela a autora, que decidiu mesclar seus textos aos da própria Kat, transformando o
livro num grande momento ternura e cumplicidade.
O livro chama também a atenção para questões ainda urgentes – como a AIDS, que atinge
milhões de crianças em todo o mundo, e a importância da adoção.
"PEQUENO SEGREDO: A vida fantástica de Kat” será lançado dia 20 de março, na Britto Central 818 Lincoln Rd. - Miami Beach, FL 33139, a partir das 7PM, contando com a presença da autora, a
carioca Heloísa Schurmann em coquetel oferecido pela Big Chef (Rosana Santos Calambichis). E é a
prórpia Rosana que comenta “Estamos apoiando o lançamento do PEQUENO SEGREDO por razões
que me parecem óbvias: essa é uma história que precisa ser contada e que tenho certeza irá ajudar e
sensibilizar muita gente”
Contato: Andrea M Vianna - mailto:a.mvianna@yahoo.com - 786-301-4781

SOBRE A AUTORA - Heloisa Schurmann, nascida no Rio de Janeiro, é autora e navegadora. Graduada
em Língua Inglesa pela New York University, fundou uma escola de idiomas em Santa Catarina, onde
chegou a ter mais de mil alunos. Apaixo-nada pelas histórias marítimas de Júlio Verne, deixou a carreira
sólida para, nas últimas duas décadas, viver o sonho de navegar em duas voltas ao mundo junto do
marido e os quatro filhos, Pierre, David, Wilhelm e Kat. A paixão pela língua, no entanto, não foi
abandonada: ela já publicou outros quatro livros sobre a história da família Schurmann e suas viagens..
*Informações sob responsabilidade de Andrea Vianna (Artsview)
6. 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
*Informações sob responsabilidade do Centro Cultural Brasil-EUA
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