PORTUGUESE (PT)

VISTO PARA O BRASIL
Se você planeja ir à Convenção do RI de 2015 em São Paulo, leia as informações abaixo para
obtenção do visto brasileiro.
QUEM PRECISA DE VISTO?
A exigência do visto brasileiro varia conforme a nacionalidade do solicitante. Para informações mais atuais com
relação a seu país, contate o consulado ou embaixada do Brasil que atende sua região, ou acesse o respectivo site.
Para encontrar o consulado ou embaixada mais próximo, acesse http://www.portalconsular.mre.gov.br/sites-dospostos/por-ordem-alfabetica OU www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/o-brasil-no-exterior.
Cidadãos da maioria dos países europeus, da maioria dos países da América Central e do Sul, da Coreia do
Sul, Nova Zelândia e Filipinas não precisam de visto para o Brasil. Para a lista completa de países acesse
http://www.portalconsular.mre.gov.br/estrangeiros/quadro-geral-de-regime-de-vistos.
Cidadãos da Austrália, Canadá, Japão e Estados Unidos precisam tirar o visto no consulado mais próximo.
Dependendo de seu país, o processo pode incluir entrevista presencial.

PLANEJAMENTO DA VIAGEM
O planejamento antecipado é essencial para assegurar que o visto seja obtido a tempo. Deve-se levar em conta
todo o processo, da inscrição à Convenção do RI até a entrevista para obtenção do visto. Consulte o consulado
mais próximo o quanto antes e siga as instruções abaixo para conseguir o visto em tempo hábil.
• Passo 1 –Inscreva-se à Convenção pelo site http://www.riconvention.org/pt. Após o processamento de sua
inscrição, o RI lhe enviará por e-mail a confirmação de inscrição e a carta-convite.
• Passo 2 –Pesquise os procedimentos de obtenção de visto, consultando o escritório consular mais próximo. O
site http://www.portalconsular.mre.gov.br/sites-dos-postos/por-ordem-alfabetica contém links para todos os
websites de embaixadas e consulados do Brasil no mundo inteiro. Dependendo do visto, o visitante terá que
entrar no país dentro de um certo período de tempo após sua emissão.
• Passo 3 – Siga as instruções que encontrar no site oficial e solicite seu visto. O processo pode incluir entrevista
presencial.
• Passo 4 – Tenha a documentação necessária para a entrevista, inclusive as confirmações de inscrição à
Convenção do RI e de reserva de hotel, a carta-convite, passagem de ida e volta, evidências de boas condições
financeiras e demais documentos exigidos.
• Passo 5 – Chegue para a entrevista no horário marcado, portando a documentação necessária. O solicitante é
responsável por providenciar os documentos exigidos e pagar as taxas e despesas associadas ao processo de
obtenção de visto.
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CRONOGRAMA PARA SOLICITAÇÃO DE VISTO

23/Jun a 1/Dez 2014 –
Inscrição à Convenção do
RI de 2015 através do site
Meu Rotary ou enviando o
formulário disponível em
www.riconvention.org/pt.

1/Jan 2015 – Se você se
inscreveu antes de 1° de
dezembro de 2014, deverá
receber os materiais de
confirmação antes desta data.
Contate os Serviços de
Inscrição, pelo e-mail
ri.registration@rotary.org se
não receber sua confirmação
dentro do prazo, ou acesse
sua conta no Meu Rotary
para reenviar os documentos.

1/Fev 2015 –
Contate o
consulado
brasileiro mais
próximo para
determinar
quando e como
solicitar seu visto.

9/Jun 2015 – Prazo para que
os Serviços de Inscrição do RI
recebam uma carta cancelando
a inscrição e solicitando
reembolso por não obtenção
de visto. Para cancelar sua
inscrição, envie e-mail para
ri.registration@rotary.org.

O QUE DEVO ESPERAR DA ENTREVISTA PARA OBTENÇÃO DE VISTO?
As exigências variam conforme o lugar. Basicamente, você deverá provar que tem condições financeiras para
cobrir suas despesas enquanto estiver no Brasil, apresentar a passagem de volta a seu país, declarar que irá
mesmo à Convenção e entregar qualquer documentação exigida.
• Importante –Leia os requisitos referentes a seu país de residência e leve à entrevista toda e qualquer
documentação exigida.
Se o visto for negado, envie a solicitação de cancelamento e de reembolso diretamente aos Serviços de Inscrição do
RI (ri.registration@rotary.org ou fax: +1-847-556-2194) até 9 de junho de 2015. Consulte os formulários de
encomenda de ingressos para eventos e de reserva de hotel para informações sobre cancelamento.

O QUE O ROTARY INTERNATIONAL PODE FAZER PARA QUEM NECESSITA DE VISTO?
Somente incentivar que se inscrevam com antecedência. O envolvimento do Rotary International no processo de
obtenção de visto limita-se a prover a confirmação de inscrição e a carta-convite, além de fornecer ao governo
brasileiro uma lista atualizada dos participantes inscritos. Somente o escritório consular pode determinar quem
recebe o visto de entrada no Brasil.
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