
 

 

 

 

OUTROS DADOS DE INTERESSE 

 

Aeroporto Internacional 

O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek está localizado em Brasília, a 14 km do hotel 

do evento. 

 

O principal aeroporto internacional do Brasil é o Aeroporto Internacional Governador André 

Franco Montoro, localizado em Guarulhos, no Estado de São Paulo, de onde partem voos de 

conexão para o Aeroporto de Brasília. 

 

Além desses, há aeroportos internacionais no Rio de Janeiro (RJ), Belém (PA), Belo Horizonte 

(MG), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), 

Fortaleza (CE), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e Salvador 

(BA). 

 

Proibição de fumar 

Não é permitido fumar em espaços públicos fechados em todo o país (Lei nº 9.294/1996). No 

caso de assistentes fumantes, recomenda-se localizar as áreas onde fumar está permitido. 

 

Moeda e Câmbio 

A moeda nacional é o Real (R$). 

A taxa de câmbio flutua livremente, de acordo com as condições do mercado e da política. 

2014 é ano de eleições nacionais e estaduais. 

Atualmente (agosto 2014), a taxa de câmbio está ao redor de R$2,30 por US$1.  

 

Energia elétrica  

A corrente elétrica no Brasil é variada, mas em Brasília a voltagem é de 220 volts. Para 

aparelhos de 110 volts, é necessário verificar diretamente com o hotel. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SEGURANÇA 

Como em toda cidade cosmopolita, há riscos que podem ser evitados tomando-se a devida 

cautela. Neste sentido, recomenda-se o seguinte aos participantes: 

 

1 – Tomar cuidado com os pertences pessoais. No caso de portar consigo objetos de valor 

(dinheiro, joias, documentos, etc.), é preferível guardá-los em cofres de segurança dentro do 

hotel. 

 

2 – Ao sair do hotel, faça-o acompanhado e não leves objetos de valor de maneira visível. 

 

3 – Ao utilizar taxi, solicite na recepção do hotel informação sobre alguma companhia, pois 

oferecerá um serviço seguro. Não é recomendável tomar veículos desconhecidos. 

 

4 – Se durante o desenrolar da Conferência portar um laptop, câmera fotográfica, câmera de 

vídeo ou algum outro equipamento, leve-os sempre consigo. Não os deixe em seu assento 

nem os deixe com terceiros. 


