CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM MENDOZA
Dicas úteis para brasileiros em Mendoza
Cada cidade, cada região, tem suas especificidades e seus encantos. Mendoza é uma
cidade interessante, com extensa vida cultural, uma arquitetura ímpar e uma língua
fácil de ser decifrada pelos brasileiros. Desfrute Mendoza e seus arredores, conheça as
bodegas, o tango, as delícias da culinária típica, como o alfajor, o asado e as
empanadas. Saiba quais os caminhos que o vinho deve percorrer até chegar à sua
mesa. Aproveite as inúmeras ofertas de turismo de aventura e de montanhismo.
Conheça melhor os Andes.
Fique, contudo, atento às dicas oferecidas pelo Consulado para garantir uma
permanência agradável e segura para você e para sua família.
Informações gerais:
- O horário comercial da região é diferenciado. Há pausa de duas ou três horas para
almoço (a siesta). Os centros comerciais e algumas grandes lojas funcionam
ininterruptamente.
- Mendoza está localizada numa região sísmica. Tremores de terra, embora não sejam
frequentes ou perigosos, podem ocorrer. Caso isso aconteça, evite usar escadas e
elevadores, mantenha a calma e procure o vão de uma porta, ou se proteja debaixo de
uma mesa. Se estiver na rua, ou em uma casa, dirija-se à praça mais próxima. Lembrese que os imóveis em Mendoza são construídos com tecnologia antissísmica, portanto
os riscos de desabamento são mínimos.
- É comum, entre os meses de maio a outubro, um fenômeno climático denominado
Vento Zonda. O Zonda é um vento seco e quente que traz, para a cidade, ondas de
calor, nuvens de fuligem e de areia, acarretando problemas de saúde para as pessoas
mais sensíveis. Se o fenômeno ocorrer durante sua permanência na cidade, evite
caminhadas prolongadas, proteja seus olhos e beba muita água.
- Se você pretende conhecer os arredores de Mendoza em carro próprio ou alugado,
lembre-se que - embora fascinante e pitoresca - a região é deserta, e os postos de
gasolina são raros. Encha o tanque, portanto, antes de empreender um passeio mais
demorado.
- As pessoas que sofrem de pressão alta devem manter seus medicamentos de
controle à mão, pois não é raro turistas sofrerem picos de pressão em Mendoza.
- Aos turistas mais aventureiros, aqueles que pretendem cruzar a cordilheira a pé ou
por estrada, recordamos que a natureza nos Andes é inóspita e as mortes por
congelamento, desabamentos, fome e queda não são raras. Qualquer expedição na

região, portanto, exige extenso preparativo prévio, que deverá incluir vestimentas de
frio, suprimentos, a contratação de guias especializados e profundo conhecimento de
montanhismo. ]
Trânsito:
- Você está em outro país. Procure conhecer as regras e sinais de trânsito. Por
exemplo, na Argentina é obrigatório circular com luzes baixas acesas.
- Em caso de dificuldades com autoridades policiais e/ou rodoviárias, não deixe de
notificar o Consulado-Geral para possibilitar o acompanhamento do problema ou a
adoção de providências cabíveis.
Segurança:
- Caso frequente bares, restaurantes e cafés, esteja atento e mantenha sempre
consigo seus pertences como celulares, câmaras fotográficas, carteiras e bolsas. Não
os deixe em cima das mesas, pois os ladrões são hábeis em surrupiá-los enquanto
chamam sua atenção para as mercadorias que fingem estar vendendo.
- Não utilize seu celular ou sua câmara fotográfica quando estiver atravessando a rua
ou parado perto de uma via movimentada. Os motochorros (bandidos em
motocicletas) são treinados para arrancar tais equipamentos das mãos de turistas
desavisados.
- Ao circular por bairros afastados e tiver de parar nos cruzamentos e semáforos,
mantenha os vidros do carro fechados.
- Quando estiver conduzindo em bairros mais afastados do centro, tente estacionar em
local próximo ao seu destino, sobretudo durante a noite. Não deixe nada de valor à
mostra dentro do carro. Os terminais de ônibus e arredores são locais visados pelos
delinquentes, sobretudo se você estiver carregando uma pasta ou uma sacola de
compras volumosa.
- Ao alojar-se em hotéis assegure-se de que as portas e janelas do quarto estejam
funcionando normalmente. Desconfie dos cofres que muitos hotéis colocam à
disposição dos hóspedes. Os que não possibilitam a criação de senhas personalizadas
não são seguros, posto que as chaves desses cofres poderão ter mais de uma cópia.
- Ao entrar no país um carimbo deverá ser colocado em seu passaporte ou lhe será
dado um cartão de entrada. Circule sempre com cópia do seu passaporte, ou do cartão
de entrada na Argentina com o respectivo carimbo de entrada.
- Em caso de perda, ou furto, do passaporte original, entre em contato com o
Consulado, que lhe fornecerá gratuitamente um documento de emergência chamado
ARB (Autorização de Retorno ao Brasil). No caso de perda ou furto do cartão de

entrada, um substituto é providenciado gratuitamente pela Policia Turística, localizada
na Av. San Martin 1143, Centro de Mendoza.
- Evite contratar serviços de hospedagem e excursões de vendedores na rua. Consulte
sempre Agências Especializadas ou Centros de Informações Turísticas. Prefira serviços
e guias turísticos legalmente habilitados. Embora mais caros, são mais seguros.
Residentes:
- Se você, brasileiro ou brasileira, passou a residir nas regiões de Mendoza, San Luis ou
San Juan busque regularizar sua situação de permanência legal junto à Dirección
Nacional de Migraciones argentina da cidade onde reside.
- O Consulado-Geral do Brasil pode orientá-lo e ajudá- lo a qualquer momento mas,
para tanto, você e os demais membros de sua família devem se apresentar no
Consulado e efetuar sua Matricula Consular no mais breve prazo possível.
- Manter um documento de identificação na carteira, como a matrícula consular, é de
extrema importância, sobretudo em terra estrangeira. O documento também é muito
importante no caso de perda ou roubo do passaporte. Demora muito mais tempo para
tirar um passaporte novo se a pessoa não tiver a matrícula consular, porque precisa
ser feita uma consulta à Polícia Federal.
- Lamentavelmente, ninguém está livre de sofrer um acidente ou mesmo algo mais
grave. Mais uma vez entra a importância desta matrícula: nos arquivos do ConsuladoGeral estão todos os dados dos brasileiros matriculados, inclusive nome e telefone de
contato no Brasil. Assim, fica muito mais fácil avisar amigos e familiares em caso de
necessidade.
- Se o telefone de contato no Brasil mudar o número, é preciso comunicar ao
Consulado. A matrícula consular contém, entre outros dados, o número do passaporte
e o endereço em Mendoza, que também deve ser imediatamente comunicado ao
Consulado em caso de mudança. Muitas pessoas já foram ao Consulado para renovar o
passaporte, mas já aproveitaram e fizeram a matrícula consular. Brasileiros que
chegam em Mendoza e não têm contato com outros brasileiros, podem solicitar ajuda
ao Consulado, o qual pode localizar inclusive pessoas da cidade de origem do brasileiro
graças à matrícula consular.
Saúde:
Caso você necessite de atendimento médico de urgência, informamos abaixo o nome e
o endereço de hospitais de confiança da comunidade mendocina:
- Clínica de Cuyo Endereço: José Vicente Zapata 63 Telefone:40 59 000, Mendoza
- Hospital Español: Endereço: San Martín 965 (Godoy Cruz) Telefone: 449 0300

- Hospital Central (público e gratuito) Endereço: Av Alem, 5500 Mendoza Telefone:
449-0570
Câmbio:
- Apesar das trocas efetuadas no paralelo serem economicamente atraentes, lembrese que a atividade é ilegal na Argentina. Assim, o Consulado recomenda trocar dinheiro
nos hotéis ou nas seguintes casas de câmbio oficiais:
- Câmbio Express Espejo,58, tel: 4203656
- Câmbio Maguitur San Martín, 1203, tel: 4233202
- Câmbio Santiago San Martin, 1199, tel: 4200277
Para terminar e resumir nossos serviços à comunidade brasileira:
Em caso de necessidade, se você é residente nas provícias de Mendoza, San Luis ou
San Juan, ou turista na região, poderá sempre pedir auxilio ao Consulado Geral do
Brasil em Mendoza que oferece aos brasileiros serviços de:
-Emissão de Passaportes;
-Emissão de Autorização de Retorno (ARB), em caso de extravio/roubo/furto;
- Registro de nascimentos, casamentos e óbitos, Serviços Notariais (procuração,
reconhecimento de firmas, autorizações de viagem, atestados de vida e residência,
etc.), Bons antecedentes, Alistamento Militar e Alistamento Eleitoral;
- Matrícula Consular; e
- Cadastro de CPF, entre outros.
O Consulado Geral de Brasil em Mendoza atualmente está localizado à:
Calle San Lorenzo, 698 - Plaza Itália. Telefone: (261) 423-0939;
Horário de atendimento ao público: Das 09:00 às 15:00 horas;
Telefone de plantão (24 horas) (261) 155 37 84 78;
Correio eletrônico: cg.mendoza@itamaraty.gov.br;
Facebook: Consulado-Geral do Brasil em Mendoza
Conheça também o Conselho de Cidadãos Brasileiros em Mendoza, elo entre o
Consulado e a comunidade brasileira na região de Mendoza/Cuyo, através do seu
Facebook: Cidadãos Brasileiros em Mendoza.

