INFORMAÇÕES ÚTEIS

EMBAIXADA DO BRASIL EM PRAGA

Residência:
Nad Kazankou, 7 – Troja, Praga 7
Tel:

(+420) 224-680-777

Chancelaria:
Panská 5, 110 00 Praga 1
Tel:

(+420) 224-321-910

Fax:

(+420) 224-312-901

A Chancelaria funciona das 09h00 as 17h00. O Setor Consular funciona para atendimento ao público entre 09h30 e 14h00, horário
em que presta serviços de rotina, tais como emissão de documentos, legalizações etc. Nos demais horários, o expediente do Setor
Consular é interno, para o processamento de documentos. Em casos de emergência, fora do horário de expediente da Chancelaria,
entrar em contato pelo telefone celular de plantão consular: (+420) 607-756-829.

Endereços eletrônicos úteis:
Página da Embaixada: http://praga.itamaraty.gov.br
Portal Consular: http://www.abe.mre.gov.br
Correio eletrônico da Embaixada: brasemb.praga@itamaraty.gov.br
Correio eletrônico do Setor Consular: consular.praga@itamaraty.gov.br

CUIDADOS BÁSICOS COM O PASSAPORTE BRASILEIRO
O passaporte brasileiro pertence ao Governo brasileiro, cabendo ao titular a posse direta e o uso regular. É, portanto,
responsabilidade do portador preservar o documento. Extravio, furto ou danificação do passaporte é fato grave, que deve ser
imediatamente comunicado à Autoridade Consular brasileira. O processo de substituição do passaporte nesses casos pode demorar.
Portanto, caso o interessado necessite retornar ao Brasil com urgência, pode lhe ser emitida uma ARB (Autorização de Retorno ao
Brasil, que é um documento válido para apenas uma viagem e, como diz o nome, pode ser usado para o brasileiro viajar do país
onde se encontra para o Brasil).
Desse modo, recomenda-se ao viajante:
•
•
•

providenciar sempre uma cópia de seu passaporte para circular pelas cidades e deixar o original do documento em local seguro,
para evitar o extravio.
não deixar qualquer bolsa ou bagagem desacompanhada pois isso facilita a ocorrência de furto.
por razões de segurança podem ser destruídas pela polícia qualquer bolsa, sacola, mala, etc que seja identificada como
desacompanhada.

CÂMBIO

•
•
•

A troca de dinheiro em espécie ou de travellers’ cheques deve ser efetuada exclusivamente em uma agência bancária ou casa de
câmbio.
Ofertas de câmbio nas ruas não devem ser aceitas em hipótese alguma.
Nunca se guie pelo valor do câmbio exposto nos estabelecimentos. Tanto em uma agência bancária, como em uma casa de
câmbio, pergunte sempre, antes de entregar qualquer quantia ao operador, qual o montante líquido em coroas tchecas que o
estabelecimento oferece pela quantia que pretende trocar.
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CITY-TOUR
Várias empresas oferecem serviços de city-tour na cidade de Praga, bem como para outras cidades turísticas da República Tcheca.
Na rua Na Příkopě, por exemplo, pode-se encontrar diversos quiosques que vendem bilhetes de excursões.

No mapa da próxima página está assinalada a localização da Embaixada do Brasil em Praga, bem como a da rua Na Příkopě:

TRANSPORTES

EMPRESA

INTERNET

TELEFONE

http://www.dpp.cz
296-191-817

Transporte público em Praga
http://www.idos.cz

TÁXI
Os táxis deverão ser sempre solicitados por telefone, evitando-se tomá-los na rua.

EMPRESA

INTERNET

AAA

TELEFONE

222-333-222
http://www.aaataxi.cz
14014

http://www.citytaxi.cz/p
raha

City Taxi

257-257-257

TRANSPORTES PÚBLICOS
É a opção mais barata, e também a que permitirá deslocar-se com mais rapidez pela cidade durante a estada. Os serviços são
extremamente regulares, obedecendo os horários estabelecidos.
Short-term tickets (bilhetes de curta duração), normalmente têm as seguintes validades de uso:

BILHETE

VALIDADE

Transfer
ticket

dependendo do tipo, até 75 minutos

24-hour
ticket

24 horas

3-day ticket

72 horas

7-day ticket

168 horas

15-day
ticket

360 horas

No centro de Praga os bilhetes podem ser comprados nas estações de metrô, em bancas de jornais e revistas e em pequenas lojas de

conveniência (chamadas em língua tcheca de trafika).
Ao entrar pela primeira vez em um bonde ou ônibus, ou passar pelos marcos na entrada de uma estação de metrô, seu bilhete novo conforme a seta impressa no papel do bilhete indica- deverá ser introduzido na máquina registradora de cor amarela e ser
devidamente marcado.
Tal marcação deve ser feita apenas uma única vez e o passageiro deve ter o bilhete o tempo todo consigo, em todos os
deslocamentos, para apresentar em caso de fiscalização, ou correrá o risco de ter que pagar uma multa imediatamente.

METRÔ

VENDA DE BILHETES
ESTAÇÃO DE METRÔ

TELEFONE
SEGUNDAS A SEXTAS-FEIRAS
6h30-11h00
222-646-350

Mustek (linha B e A)
12h00-18h30
6h30-11h00

222-646-055

Andel (linha B)
12h00-18h30
6h30-11h00

222-806-790

Nadrazi Holesovice (linha C)
12h00-18h30

TRANSPORTE

INTERNET

TELEFONE

Trens

http://www.idos.cz

224-224-200

Ônibus

http://www.idos.cz

224-210-221
220-111-111

Aeroporto de Praga
(Ruzyne)

http://www.csl.cz/en 220-113-321
220-113-314

USO DE VEÍCULOS

O índice de tolerância de nível de álcool no sangue para quem dirige é 0,00% (zero) e a polícia faz testes de bafômetro nos
motoristas que são parados. É recomendável a brasileiros portar carteira internacional de habilitação para dirigir na República
Tcheca. As grandes empresas internacionais de locação de veículos têm lojas em Praga. Recomenda-se, vivamente que, ao alugar
qualquer veículo, o interessado deverá solicitar expressamente a inclusão, no contrato de locação, do seguro completo contra furtos,
roubos, colisões, acidentes contra terceiros etc.

CARTÕES DE CRÉDITO

EMPRESA

TELEFONE

American
Express

222-800-111

Visa

224-124-353

Diners Club

267-314-485

MasterCard

261-354-650

SERVIÇOS MÉDICOS
Há diversas clínicas odontológicas e médicas que dispõem de pessoal com conhecimento da língua inglesa. Caso o seguro de viagem
do turista não cubra as despesas odontológicas ou médicas, o paciente ou o responsável deverá arcar com todas as despesas
decorrentes de um tratamento.
Os hospitais públicos realizam atendimentos de emergência. Entretanto, tais procedimentos são cobrados dos estrangeiros e as
informações sobre custos e formas de pagamento devem ser obtidas diretamente junto à administração da instituição.
Para exemplificar, uma consulta médica simples pode custar, em média, o equivalente entre USD 30 dólares e USD 150 dólares, ou
ainda mais, podendo tais preços variar grandemente, de acordo com a especialidade, clínica ou hospital escolhido.

CLÍNICAS DENTÁRIAS
ENDEREÇO

CLÍNICA

TELEFONE

V Celnici 10

221-033-405

Praga 1

221-033-406

INTERNET

http://www.mdc.cz

Millenium Dental Care

V Celnici 4
221-181-121

American Dental Associates

http://www.americandental.cz

Praga 1
Vaclavske namesti 33

224-228-984

Praga 1

224-228-994

http://www.edcdental.cz

European Dental Center

Horšovská 4/390
251-625-056

http://www.alfadent.cz

222-514-192

http://www.estedent.cz

Sokolovská 84-86

234-321-130

http://www.dentmedico.cz

Nedvědovo náměstí 1164/14

241-434-308

Praha 4 - Podolí

606-686-922

Alfadent
Praha 5
Pštrossova 10
Estedent
Praha 1

Dent Medico

Rano – Centro de
implantologia

http://ww.rano.cz

HOSPITAIS

HOSPITAL

ENDEREÇO

TELEFONE

INTERNET

Na Františku 847/8
Na Františku

222-801-111

http://www.nnfp.cz

257-271-111

http://www.homolka.cz

Adultos:

http://www.fnmotol.cz

Praha 1

Na Homolce Hospital

Roentgenova 2

Departamento para estrangeiros Praga 5

Fakultni nemocnice Motol

V Uvalu 84/1

HOSPITAIS

HOSPITAL

ENDEREÇO

TELEFONE
224-433-681

(Hospital de Faculdade)
Praga 5
Departamento de Estrangeiros

Crianças:
224-433-690

INTERNET

FARMÁCIAS 24 HORAS

ESTABELECIMENTO

ENDEREÇO

BAIRR
O

TELEFONE

Lekarna
Palachkého

Palackeho 5

Praga 1 224-946-982

Lekarna u sv.
Ludmily

Belgicka 37

Praga 2 222-513-396

Lekarna Lloyds

Soukalova 3355

Praga 4 241-770-498

Lekarna Anděl

Stefanikova 6

Praga 5 257-320-918

Lekarna Berytos

Vitezne namesti 13 Praga 6 224-325-520

Lekarna U Kroftů

Heydukova 10

Praga 8 266-310-899

COMUNICAÇÕES

CÓDIGOS TELEFÔNICOS INTERNACIONAIS

DE

PARA

TECLAR

Brasil

República Tcheca 00xx420

República
Tcheca

Brasil

0055

CORREIOS

EMPRESA

Correios – Agência Central
funcionam diariamente, das 02h00 às
24h00

INTERNET

TELEFONE

http://www.cpost.cz 221-131-111

Rua Jindrisska 14 - Praga 1

CELULARES

É possível comprar um chip para aparelhos de telefonia celular em muitas lojas em Praga, adquirindo um cartão pré-pago.

EMPRES
A

INTERNET

Telefónic http://www.cz.o2.com
a
T-Mobile http://t-mobile.cz

Vodafon http://www.vodafone.cz
e

SUPERMERCADOS
São as seguintes as três maiores redes de supermercados que dispõem de lojas no centro de Praga:

SUPERMERCAD
O

INTERNET

Tesco

http://www.tesco-shop.cz

Albert

http://www.ialbert.cz

Billa

http://www.billa.cz

CULTURA
Bilhetes de entrada e informações sobre os espetáculos de teatro, música, balé, ópera, etc, que são oferecidos em Praga, podem ser
consultados diretamente pela internet (http://www.ticketpro.cz), ou na loja da rua Na Příkopě, 16 (ver mapa para localização da
rua).

Bilhetes de entrada para cinema podem ser consultados e adquiridos na página da empresa Palace Cinemas, que dispõe de
modernas salas (http://www.palacecinemas.cz).

COMIDA BRASILEIRA
A rede de restaurantes Ambiente (http://www.ambi.cz) especializada em rodízio de churrasco, oferece também alguns pratos da
culinária brasileira.

Restaurante Brasileiro Ambiente Slovanský dům
Na Příkopě 22, Praga 1 (ver mapa)
Tel.:

221 451 200

Fax:

221 451 201

E-mail: slovanskydum@ambi.cz
Restaurante Brasileiro Ambiente
U Radnice 8/13, Praga 1
Tel.:

224 234 474

Fax:

224 234 480

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE A REPÚBLICA TCHECA
Qualquer informação a respeito de assuntos de interesse pessoal do cidadão brasileiro referentes à República Tcheca, tais como os
listados abaixo, deve ser obtida junto às autoridades tchecas, pois são os responsáveis pelo conhecimento e aplicação das Leis do
país:

•

casamento (dirigir-se ao cartório tcheco no qual o processo de casamento deverá ser tramitado).

•

residência no país
a)
b)

se o brasileiro estiver fora da República Tcheca, deverá procurar uma representação tcheca (Embaixada ou Consulado);
se o brasileiro estiver na República Tcheca, deverá informar-se junto à Polícia de Estrangeiros, que é subordinada ao
Ministério do Interior da República Tcheca (Cizinecká policie). Maiores informações podem ser obtidas pelos telefones:
974-841-356/974-841-357

c)

Em Praga, a delegacia pertinente situa-se no seguinte endereço:

Koněvova 188/32, 130 02 Prague 3
Tel: 974-820-409
Horário de atendimento:
2as. e 4as. feiras – 07h30 às 17h00
3as. e 5as. feiras – 07h00 às 14h00
6as. feiras – fechado

•

trabalho
a)
b)

•

se o brasileiro estiver fora da República Tcheca, deverá procurar uma representação tcheca (Embaixada ou Consulado);
se o brasileiro estiver na República Tcheca, deverá tratar do assunto junto ao provável empregador, responsável pela
tramitação dos documentos necessários.

estudo
a)
b)

se o brasileiro estiver fora da República Tcheca, deverá procurar uma representação tcheca (Embaixada ou Consulado);
se o brasileiro estiver na República Tcheca, deverá tratar do assunto junto à escola ou universidade onde pretende
estudar ou, opcionalmente, junto à Polícia de Estrangeiros.

Algumas páginas eletrônicas oficiais da República Tcheca, que eventualmente podem conter informações em outro idioma, além
do tcheco:

Embaixada da República Tcheca no Brasil: http://www.mzv.cz/brasilia
Consulado-Geral da República Tcheca em São Paulo: http://www.mzv.cz/saopaulo
Ministério do Interior da República Tcheca: http://www.mvcr.cz
Portal da Administração Pública tcheca: http://portal.gov.cz
Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Tcheca: http://www.mzv.cz
Site oficial da República Tcheca: http://www.czech.cz
Site de turismo: http://www.travelguide.cz
Galeria Nacional de Praga: http://www.ngprague.cz
Prefeitura de Praga (eventos culturais): http://www.prague-info.cz

