Informações
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Departamento da Polícia Federal
Atendimento sobre emissão de passaporte 24h por dia: 0800-9782336
Consulado Geral dos EUA de São Paulo
Endereço: Rua Henri Dunant, 500. Chácara Santo Antônio – São Paulo-SP, CEP 04709-110
Tel.: (11)5186-7000 / Fax.: (11) 5186-7199, para horários não comerciais, fins de semana, etc: (11) 5181-8730
Site: www.consuladoamericanosp.org.br
E-mail: visainfo@amcham.com.br
Outros consulados e embaixada
 Embaixada dos EUA (Brasília-DF): (61) 3312-7000(7241) / 3225-9136 (das 8h30 às 14h)
 Consulado dos EUA (Manaus-AM): (92) 3611-3333 (das 8h às 12h)
 Consulado dos EUA (Recife-PE: (81) 3421-2441 / 3231-1906 (das 8h às 17h)
 Consulado dos EUA (Rio de Janeiro-RJ): (21) 3823-2000 / 3823-2003 (visario@state.gov)
 Consulado dos EUA (Salvador-BA) (71) 32232090(2091, 2092) / 3313-2092 (das 14h às 16h)
A seção consular da embaixada não funciona em feriados estadunidenses e brasileiros, nem é aberto ao público nos
dias: 16/06, 08/07, 18/08, 15/09, 20/10, 15/12.
CitiBank
Endereço: Av. D. Ana Costa, 497 – Santos-SP, CEP 11060-003
Tel.: (13) 4009-2452
Câmbio: das 11h às 16h
Autoatendimento: 24 horas
Horário de funcionamento: das 10h às 16h

Documentações para Passaporte Comum
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Comparecer em uma Unidade da Polícia Federal, após preenchimento de requerimento e pagamento da GRU-Cobrança,
para retirada de impressões digitais, foto 5x5 ou 5x7 e assinaturas, portando todos os seguintes documentos:
 RG original ou carteira nacional de habilitação expedida pelo DETRAN;
 CPF original;
 Certidão de nascimento;
 Título de eleitor e declaração da Justiça Eleitoral de que está quite com as obrigações eleitorais, ou justificativa
eleitoral;
 Documento que comprove quitação com o serviço militar obrigatório, para os requerentes do sexo masculino a
partir de 01 de janeiro do ano em que completam 19 anos até 31 de dezembro do ano em que completam 45 anos;
 Comprovante bancário de pagamento da Guia de Recolhimento da União - GRU referente à taxa devida para a
emissão do documento de viagem requerido.

Documentações para Visto Turístico
O Formulário de solicitação de visto de não-imigrante DS-160 deve ser completado eletronicamente. O Formulário está
disponível no seguinte endereço: https://ceac.state.gov/genniv/
Após completar o Formulário DS-160, você deve imprimir a Página de Confirmação que contém um código de barras e
levar ao Consulado no dia do seu agendamento, para sua entrevista.
É NECESSÁRIO AGENDAR UMA ENTREVISTA APÓS PREENCHER O FORMULÁRIO DS-160, sendo que o Formulário DS-160
precisa ser preenchido com pelo menos de dois dias de antecedência da data de sua entrevista.
Sites importantes:

http://www.visto-eua.com.br
http://www.embaixada-americana.org.br/
http://vistos-americanos.com/
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Dicas
As dicas listadas abaixo foram tiradas do site do Consulado Americano responsável pela emissão de vistos para
brasileiros visitantes nos Estados Unidos e, portanto, de palpável relevância:
• Documentos
- Providencie seu passaporte com pelo menos um mês de antecedência.
- Verifique o prazo de validade do passaporte e dos vistos.
- Ao receber passagens, confira os dados e serviços solicitados.
- Leve sempre uma cópia de seu passaporte.
- Leve carteira de motorista internacional: mesmo que não pretenda alugar carro, você pode precisar dela.
- Alguns países exigem vacina contra febre amarela. Verifique essa e outras possíveis exigências junto à representação
do país estrangeiro no Brasil que Você irá visitar. Veja os links neste Portal.
• Bagagem
- Identifique sua mala (nome, endereço, telefone etc.).
- Leve apenas o essencial.
- Na mala de mão, leve sempre uma muda de roupa e um casaco.
- Confira a voltagem do país e leve adaptadores de aparelhos elétricos.
• Aeroporto
- Reconfirme o vôo de ida ou volta pelo menos 24 horas antes.
- Chegue ao aeroporto no mínimo duas (2) horas antes do embarque.
- Ao embarcar para o exterior, registre os equipamentos eletrônicos (câmera fotográfica, filmadora, computador,
celular etc.) na Delegacia da Receita Federal do aeroporto.
- Nunca deixe sua bagagem desacompanhada.
- No aeroporto, não aceite pedidos para levar encomendas.
- Responda com seriedade às perguntas da Polícia Federal e da imigração.
• Dinheiro
- Evite carregar notas de valores altos.
- Leve um ou mais cartões de crédito internacionais.
- Traveller's checks são seguros e bem aceitos, mas para trocar é necessária a apresentação do passaporte ou cópia.
- Nunca transporte todo o dinheiro num só lugar.
- Troque pequenas quantias no aeroporto para despesas de táxi, gorjetas e só depois procure taxas de câmbio
melhores.
• Pacotes de viagem
- Confira nos vouchers os dados e serviços solicitados.
- Se um serviço incluso no pacote não acontecer, tome as providências necessárias mas peça recibo para reembolso.
- Leia com atenção as condições gerais do pacote.
• Saúde
- Leve os próprios medicamentos, já que é difícil comprar remédios sem receita médica no exterior.
- Faça um seguro saúde, sua garantia em casos de emergência.
• Hotéis
- Lembre-se que o horário de entrada (check in) costuma ser às 14h ou 16h e o de saída (check out) às 12h.
- Se fizer ligação do quarto será cobrada uma taxa.
- As taxas do canal de televisão pago (pay channel) costumam ser caras.
- Guarde dinheiro e objetos de valor no cofre do hotel.
• Passeios
- Verifique a segurança geral do lugar que quer conhecer.
- Confira os horários dos costumes locais (shoppings, restaurantes, etc.).
- Qualquer problema ou dúvida peça ajuda a um policial.
- Guarde os recibos das compras e não se esqueça que as taxas (impostos) não estão no valor da etiqueta.
- Quando sair, leve sempre o telefone e endereço do hotel.
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