Apresentação
Viajar não é despesa, é investimento! E, se você
planeja esse investimento, fazendo uma
viagem para os Estados Unidos, não dispense a
leitura deste e-book.
Aqui, vamos te passar informações essenciais,
mas que podem garantir comodidade e
tranquilidade durante suas férias nos EUA.

Passaporte

Então, vamos começar com o
primordial: o passaporte.
A primeira coisa que você precisa fazer para
viajar, legalmente, para os Estados Unidos, é
tirar o passaporte. Esse documento é um
direito de qualquer cidadão brasileiro.

O que é um passaporte?
O passaporte é um documento oficial de
identificação, emitido pelo departamento da
Polícia Federal, atestando a permissão para
que o portador cruze a fronteira de um país. Ele
também garante que o portador está dentro
da legalidade do país de sua nacionalidade.

Como solicitar?
Para solicitá-lo é simples, você precisa realizar
um cadastro no site da Polícia Federal,
preencher o formulário, imprimir o boleto
gerado ao fim do cadastro e realizar o
pagamento da taxa.
Quando o valor do boleto for compensado,
você deve entrar novamente no site da PF e
agendar uma visita para realizar a entrega dos
documentos solicitados.

Visto

Depois que você estiver com o passaporte em
mãos, é preciso solicitar um visto para entrar
legalmente nos EUA.
O que é o visto?
O visto é um documento emitido por um país, atestando
permissão para que um indivíduo possa entrar em um
território, para passar um período com uma finalidade.
Essa permissão é emitida por um funcionário, que examina
os documentos submetidos à verificação.

Tipos de visto
Para entrar no EUA, o visto mais solicitado é o tipo B1/B2,
esses são reservados para visitas temporárias, seja a lazer
ou a negócios. Nessa categoria se encaixa: turismo,
compras, participação em feiras, participar de congressos
(ouvinte, palestrante sem receber honorários), reuniões.

Análise do visto
Para que o visto seja concedido, você precisa comprovar o
motivo da viagem e que possui recursos suficientes para
custear suas despesas durante a estada. Também é
necessário comprovar que você possui vínculo com o seu
país de origem. Isso serve para garantir que você retornará
dentro do prazo previsto para o seu retorno.

Veja agora o passo a passo para solicitá-lo:

Como solicitar?
O ideal é que você solicite a retirada do visto com no
mínimo 6 meses de antecedência da viagem e não é
recomendado que você compre a passagem, antes
de ter o visto aprovado.
Passo 1: Preencha o Formulário
DS-160
Nesse formulário você irá preencher
informações importantes, como nome, grau de
escolaridade, entre outros. Ao fim do
preenchimento será gerado um boleto com o
valor em dólar e você, também, pode pagá-lo
via cartão de crédito internacional. A vantagem
de efetuar o pagamento usando o cartão de
crédito, é ter o pagamento aprovado na hora e,
assim, efetuar o agendamento da visita no
mesmo dia. Já se o pagamento for efetuado via
boleto, é preciso esperar que o valor seja
compensado, para então realizar o
agendamento.
Importante! Guarde o comprovante, você irá
precisar.

Passo 2: Agendar visita
Assim que o pagamento do formulário for
processado, você deverá realizar dois
agendamentos: o primeiro para o Centro de
Atendimento ao Solicitante de Vistos (CASV) e o
segundo para uma entrevista no Consulado. Os
dois agendamentos são realizados no site, ou
através, de uma ligação para Embaixada e
Consulado dos EUA no Brasil. É importante
lembrar, que os atendimentos dos dois
agendamentos só serão realizados para uma
dessas seis cidades que possuem esse serviço:
Brasília, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro,
São Paulo e Porto Alegre. Caso você não more
em nenhuma delas, precisará se deslocar até lá.

Passo 3: Visita
No dia do agendamento você precisará

comparecer ao CAVS, lá serão recolhidas
informações biométricas e tirada uma foto, essa
será utilizada no seu visto.
Nesse dia, você precisará levar o passaporte
atual e levar impressas as páginas de
confirmação do preenchimento do formulário
DS-160, da visita ao CAVS e da entrevista ao
Consulado.

Passo 4: Entrevista
No dia marcado para entrevista, chegue com, no
máximo, 15 minutos de antecedência portando:
passaporte válido assinado com etiqueta e
código de barras no verso, página de
confirmação do agendamento e toda
documentação que considerar relevante para
comprovar as informações passadas no
preenchimento do formulário.
Esses são alguns dos documentos que poderão
te ajudar nessa confirmação: Carteira de
Trabalho, declaração de imposto de renda,
contracheques dos últimos 3 meses, extratos
bancários, certidão de nascimento e ou
casamento, documentos que comprovem bens
em seu nome, declaração de frequência escolar,
carta do empregador, entre outros.

Passo 5: Recebimento do visto
Depois de cumprir todas essas etapas e seu
visto for aprovado, no prazo de 10 dias úteis
você o receberá.
Ele será carimbado ou anexado ao passaporte.
Vale lembrar, que a validade do visto é de 10
anos e que ele concede permissão para que
você possa ficar em território americano por até
180 dias.

Passaporte e visto obtidos, agora vamos começar
a planejar a ida para os Estados Unidos.

Passagem
Comprar a passagem é sempre um
momento de pesquisa.

Comprar a passagem é sempre um momento de
pesquisa, por isso, para conseguir bons preços, realize
uma pesquisa nos sites das companhias aéreas com as
prováveis datas. Quanto mais distante estiver a viagem,
maior são as chances de conseguir o menor preço.
Uma boa vantagem de comprar a passagem com
antecedência, é que você pode parcelar a compra e ir
efetuando pagamento antes de realizar a viagem, assim
quando retornar só terá as boas lembranças ao invés de
dívidas.
Também existe a opção de fechar um pacote com uma
agência de viagem. Geralmente eles oferecem um bom
desconto, quando fecham o pacote com antecedência e
você já pode incluir no pacote: passagem, hospedagem e
os passeios.
Aproveitando que estamos falando sobre a passagem, uma boa dica é que
você também imprima o comprovante do dia de volta e deixe na bolsa de
mão, pois, caso seja questionado no aeroporto pela imigração, sobre o dia do
seu retorno, terá como comprovar.

Hospedagem
Na hora de escolher onde irá se hospedar, leve
em consideração quanto possuí para gastar, a
localização e os comentários de quem já se
hospedou no local.
A primeira opção de hospedagem é uma
reserva em hotel. Essa é a mais tradicional.
A outra opção é alugar um imóvel, o que pode
ser muito mais em conta. O contraponto nesta
opção, é que você irá cuidar dos afazeres como:
cozinhar e arrumar a casa.

Também é importante que você tenha impresso o comprovante do endereço de
onde você irá ficar hospedado, assim, caso seja questionado pela imigração
você terá como comprovar.

Seguro de Viagem
Mesmo não sendo obrigatório para
entrar no país, o seguro de viagem é um
item a ser pensado.

Como os Estados Unidos não possuem o
serviço de saúde pública, caso aconteça algum
contratempo e você tenha um seguro, não
precisará se preocupar com um gasto não
previsto.
Para escolher um bom seguro, você deve
observar quais são as coberturas que
oferecem. É indispensável que ele possua:
assistência médica por doença preexistentes,
acidentes e assistência funerária
Outros tipos de coberturas do seguro são: para
cancelamento de viagem, extravio e atraso de
bagagem, extensão de internação hospitalar,
diárias em hotéis, medicamentos, assistência
odontológica, entre outros.
Para optar pelo melhor para você, leia tudo
atentamente e verifique se na internet existem
relatos de quem precisou do serviço.

Bagagem
O dia vai se aproximando e você agora começa a
pensar no que irá levar na bagagem.
Uma dica valiosa para não esquecer nada, é fazer uma
lista com todos os itens que você está levando, tanto na
bagagem de mão, quanto na que será despachada.
Essa mesma lista também será útil na hora do retorno,
para que você confira se não está esquecendo nenhum
item.

Bagagem para despacho
Sobre a bagagem que será despachada, é importante
que você saiba que a franquia para despacho das
bagagens em viagens internacionais varia de acordo
com a companhia aérea, geralmente eles permitem
despachar até duas bagagens de 23 kg ou de 32kg. Se
você tiver filho de colo, poderá ter direito a uma
bagagem extra, mas é preciso consultar a companhia
aérea.
Caso você exceda o permitido pagará pelo peso
excedido.
Para ajudar na hora de encontrar sua mala da esteira,
coloque algo que a diferencie das demais, como, uma
fita ou um chaveiro. Não esqueça de usar um cadeado e
de colocar na etiqueta da mala seu nome e telefone.
Importante: guarde o comprovante que será entregue
ao despachar a mala, pois nele irá conter informações
importantes sobre sua bagagem.
Sim! Esperamos que você não tenha nenhum um problema com sua mala, mas
caso algo aconteça, registre queixa antes de sair da área de desembarque. Algo
que poucas pessoas sabem, é que se caso sua bagagem sofra algum dano, a
companhia será responsável por consertar a mala ou lhe dar uma nova.

Bagagem de mão
A bagagem de mão precisa atender a alguns
requisitos, como: pesar até 10 kg e ter 55 cm de
comprimento (incluindo as rodinhas), 35 cm de
largura e 25 cm de profundidade.
Lembrando que pode acontecer variação do
peso e do tamanho da mala, de acordo com a
companhia área, por isso consulte a sua.
Para evitar danos, leve em sua bagagem de
mão os eletroeletrônicos, como celular e
notebook. Não esqueça de colocar todos os
documentos, dinheiro e cartões de crédito,
assim eles estarão seguros e acessíveis.

Importante!
Produtos líquidos devem ser fracionados em potes com 100 ml e
guardados em uma sacola vedada e transparente, para que você
não tenha nenhum problema durante a verificação da mala.
Para remédio líquido, é importante que você tenha uma
prescrição média para comprovar o uso, caso contrário você terá
que deixá-lo no aeroporto.
Remédios em capsula ou em comprimidos são permitidos.

Não é permitido na
bagagem de mão:
objetos com lâminas,
produtos inflamáveis
e líquidos com mais
de 100ml.

Transporte nos EUA
Para se deslocar dentro dos EUA, você tem
algumas opções, entre elas, táxi, metrô ou
locando um veículo.
Locação de carro
Se você pretende locar um carro para se locomover
dentro do país, é necessário ter a PID (Permissão
Internacional para Dirigir).
Esse documento permite que brasileiros dirijam em
mais de 100 países e sua validade é de três anos. Ele é,
geralmente, utilizado por quem vai dirigir por mais de
180 dias, porém em algumas lojas de aluguéis de carro,
solicitam o documento para liberar a locação do
automóvel, por isso a importância de tirá-lo.
A PID é emitida no DETRAN estadual e o valor da
emissão varia de estado para estado. Para utilizá-la em
outro país, você precisa apresentar sua CNH, pois sem
ela a PID não tem validade.

Saiba onde locar um carro
Se você optar por locação de veículos e, ainda preferir,
ter atendimento personalizado, a Flórida Rental Car é
uma empresa brasileira que presta esse serviço e já é
referência entre os brasileiros.
Situada no estado da Florida, a empresa facilita seus
passeios nos EUA a começar do atendimento, pois
todos os serviços são prestados em português e inglês,
o que agiliza bastante a negociação.

A frota de carros da Florida
Todos os modelos são de última geração e vão de
estilos luxuosos até os mais esportivos.
São carros grandes e confortáveis para reunir a família
e amigos para viver momentos incríveis!

SUV Luxo e Premium

Conversível

Minivan 7 e 8 lugares

Sedan

Além dessa frota incrível, veja também outros
diferenciais, da Florida Rental Car que são importantes
para você:
• Entrega do veículo no local em que você estiver;
• Seguro total já incluso no valor da locação;
• Modelos de carros para qualquer estilo;
• Pagamento ágil e facilitado.

Roteiro
Fazer um roteiro é indispensável!
Com ele você evita ficar andando em ciclo e
sem saber o que fazer quando chegar lá.
Exemplo: se você tem interesse em conhecer
museus, procure informações sobre quais
estão próximos de onde você ficará hospedado
ou quais são as rotas para chegar até eles.
Uma ótima opção é efetuar a compra dos
ingressos online, assim você economiza tempo
na fila e ainda pode adquiri-los com um bom
desconto.

Compras
Compras e viagem: o casamento perfeito.
Algo que pode facilitar na hora de ir as compras é ter uma
lista com tudo que você deseja comprar, assim você não
corre o risco de esquecer o presente de ninguém.
Mas antes de sair comprando tudo nos EUA, é preciso saber
algumas informações, pois existem algumas diferenças do
sistema de compras.

Plus taxes
As  ( taxas), são impostos cobrados sob o
produto nas lojas dos EUA. O valor do imposto varia de
estado para estado e é cobrado
no caixa na hora do pagamento.

Cartão de crédito
Diferente do Brasil, nos EUA
as compras utilizando cartões
de crédito não podem ser parceladas.
Importante! Guarde a nota fiscal de tudo que você
comprou, assim caso tenha algum problema na
alfândega, poderá provar facilmente.

Existem muitas lojas interessantes nos Estados
Unidos e algumas possuem versão online, uma dica
para agilizar suas compras é efetuar a compra
online, um pouco antes da viagem, e enviá-la para
receber no local onde você estará hospedado.
Só cuidado para não exagerar nas compras e acabar
comprando mais que o permitido pela alfândega.

Alfândega
Respeite o limite de compras para não
ter problemas.
Para passar pela tão temida alfândega, sem ser
taxado, você precisa respeitar o limite de
compra de US$ 500.00.
Esse valor poderá ser usado para compra de
produtos para uso pessoal, com a finalidade de
ser utilizado na viagem como: uma máquina
fotográfica, um celular e um relógio de pulso.

Roupas
As roupas, adquiridas e usadas durante a
viagem, não entram na taxa dos US$ 500.00. Já
as roupas adquiridas para presentear, elas

serão tributáveis e entram no limite
quantitativo.

Bens tributáveis
Os bens tributáveis adquiridos durante a viagem
possuem limites de quantidades.
• Bebidas alcoólicas 12 litros
• Cigarros 10 maços
• Charutos 25 unidades
• Fumo 250 gramas
Os demais itens como roupas e cosméticos, no
valor de até US$ 10.00, o limite é de 20 unidades,
sendo permitido que seja trazido no máximo 10
itens idênticos. Acima de US$ 10.00, são
permitidos 20 itens, porém só no máximo 3
idênticos.
Caso você ultrapasse os US$ 500.00, você poderá trazer o produto, porém
será taxado com 50% sob o valor excedido.
Não estão inclusos nos US$ 500.00 a compra de: câmeras filmadoras, tablets
e computadores. Esses bens precisam ser declarados.

Free shops
Os free shops, são lojas que ficam nos aeroportos
nas áreas de embarque e desembarque para voos
internacionais. Elas vendem a maioria dos
produtos que você encontra nos EUA, porém com
o valor um pouco maior, mas mesmo assim alguns
itens ainda compensam.
Para comprar nessas lojas você tem uma cota de
mais US$ 500.00.

Declaração de
compra
Hora de você evitar qualquer problema
com as compras.
Caso você compre algum produto que irá
precisar declarar, essa declaração deverá ser
preenchida no aeroporto, assim você evitará
qualquer problema.
E caso você porte na entrada ou na saída, um valor acima do equivalente a
10 mil reais, em qualquer moeda, esse valor deve ser declarado à receita
federal. Não há pagamento de imposto, sendo apenas para controle.

Gorjeta
Ela faz parte da cultura do país.
O pagamento da gorjeta faz parte da cultura do
país, por isso quando você for a um
restaurante, por exemplo, saiba que o garçom
espera receber esse valor pelo serviço.
Diferente do Brasil, em que o valor da taxa de
serviço vem embutido na conta, nos EUA a
gorjeta é o valor de 15%, sob o valor do
consumo e esse valor pode ser entregue ao
garçom junto ao pagamento.
Agora se você for a um restaurante com o
serviço de self service, você não precisa se
preocupar em pagar gorjeta.

Conclusão
Agora, que você já sabe tudo que é preciso
para realizar a viagem dos seus sonhos, é só
embarcar nessa realização e voltar com uma
bagagem repleta de boas recordações. Boa
viagem!

Links que podem te ajudar
Site da Embaixada consulado dos EUA no Brasil:

br.usembassy.gov/pt/visas-pt/turismo-e-visitante/turismo-e-visitante-2/

Documentação para solicitação de passaporte:

pf.gov.br/servicos-pf/passaporte/documentacao-necessaria/documentacao-necessaria

Site para preenchimento do formulário DS-160:
ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx

Declaração de bens:

aeroportoguarulhos.net/declaracao-de-bens-viagem

reservas@floridarentalacars.com
Contato: +1 (407) 458-6695

ﬂoridarentalacars.com

@floridarentalcar

