
INFORMAÇões ÚTEIS

Confira as principais informações para que você possa realizar suas viagens para os nossos eventos 
com tranquilidade.

Para admissão no Brasil é necessário a apresentação de teste RT-PCR ou antígeno com resultado 
negativo ou não detectável para coronavirus SARS-CoV2 (Covid-19). Sendo que RT-PCR deve ser 
realizado em até 72 horas anteriores ao momento de embarque e o antígeno deve ser realizado até 
24 horas anteriores ao momento do embarque. 

Além disso, se faz necessário o preenchimento do formulário Anvisa para entrada no Brasil, link 
abaixo:

1 | Ter passaporte válido; 
2 | Realizar o preenchimento do formulário correspondente;
3 | Pagar a taxa;
4 | Separar documentos exigidos;
5 | Certificado e imunização quando necessário;
6 | Apresentar todas documentação no consulado.

Os principais países que necessitam de visto para visitar o Brasil são:

Para solicitação do visto é necessário:

Se deseja consultar informações sobre o seu país de origem acesse o link abaixo:

VISTO PARA ESTRANGEIROS

ORIENTAÇÕES COVID 19

AUSTRÁLIA CANADÁ CHINA EUA ÍNDIACANADÁAUSTRÁLIA ÍNDIA

CLIQUE AQUI

FORMULÁRIO

CLIQUE AQUI

No Brasil não há obrigatoriedade de comprovação vacinal para entrada no país. No entanto, o 
Ministério da Saúde do Brasil recomenda que os turistas internacionais atualizem a sua situação 
vacinal previamente à chegada ao Brasil, conforme as orientações do calendário de vacinação do 
país de origem ou residência, em especial,as vacinas para febre amarela, poliomielite, sarampo e 
rubéola, difteria e tétano. Não são todos os estados Brasileiros que exigem vacina de febre amarela.

OUTRAS VACINAS

O viajante pode habilitar seu chip junto a operadora de origem de telefonia móvel ou adquirir um 
chip pré-pago com seu passaporte nas lojas das operadoras. Há ainda opções que podem ser 
encontradas no aeroporto de destino.

TELEFONIA

Antes de preparar sua mala, que tal ver a previsão do tempo na cidade destino?
CLIMA

Faça o seu check-in com antecedência no site da cia ou APP e verifique sempre as regras 
vigentes para itens permitidos na mala de mão.

VALE A PENA LEMBRAR

Para fazer o pedido do seu visto acesse o link a seguir:

Veja também onde é possível ter atendimento consular brasileiro no seu país:

SOLICITAR VISTO

CONSULADOS

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/arquivos/quadro-geral-de-regime-de-vistos/qgrv-simples-port-140120.pdf
https://formulario-mre.serpro.gov.br/sci/pages/web/ui/#/instrucoes-iniciais-visto
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/reparticoes-consulares-do-brasil/reparticoes-consulares-do-brasil
https://formulario.anvisa.gov.br/
https://weather.com/pt-BR/clima/hoje/l/-23.53,-46.62



