
Eu brasileira no Kuwait
Brasileiros pelo mundo…

Chegando no Kuwait…

Informações importantes,

Pra quem já está de malas pronta a caminho do Kuwait quero tentar ajudar com o máximo de informações possíveis,
qualquer dúvida me escrevam ou entrem em contato que eu estarei respondendo assim que possível.

Um pouco de informações sobre o kuwait….nossa estimada e querida wikipédia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Kuwait

Outra dica é pesquisar um pouco das leis, religião e cultura local antes de embarcar nessa viajem…

Imigração

Qual o objetivo de sua ida a kuwait? Se for como turista há a possibilidade de tentar se fazer o visto previamente com o
hotel aqui em que você deseja se hospedar, ou por companias aéreas como Emirates e outras mais. Tudo feito e legalizado
previamente junto ao consulado do Kuwait em Brasília…. Dependendo da situação evite de tentar fazer o visto somente na
chegada ou NÃO VENHA SEM VISTO. Aqui deportam mesmo e não tem desenrolo.

https://ninatelford.wordpress.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kuwait


Se for trabalho aqui vai a dica, tenha os seguintes documentos em mãos legalizados,traduzidos e reconhecidos pela
embaixada do kuwait em Brasília: Passaporte (folha de rosto),certificado da polícia federal (NADA CONSTA),Comprovante
de escolaridade. Claro que não preciso mencionar o mais importante de todos que é o contrato de trabalho. Mesmo que o
motivo de sua visita ao país não seja para trabalhar, mas apenas membro de família, os documentos acima serão
necessários para providenciar devida documentação no kuwait, como a identidade civil kuwaitiana e o cartão de saúde que
permitirá novas oportunidades de trabalho e acesso a hospitais públicos de qualidade.

Aqui vai o link do site onde vc pode buscar informações sobre onde legalizar seus documentos, depois traduzi-los pro inglês
(Sim, a embaixada do kuwait aceita traduções de documentos em inglês, uma vez que é quase impossível se achar tradutor
árabe juramentado….eles aceitam traduções de tradutores juramentados em inglês). http://www.itamaraty.gov.br/.

Primeiro passo:

Legalizar os documentos nos Ministérios das Relações Exteriores do seu estado (MRE). (Qualquer documento do Brasil que
vai pro exterior precisa ter o selo de reconhecimento do MRE.

Segundo passo:

Traduzir seus documentos com tradutor juramentado, procurar a relação de tradutores na junta comercial de sua cidade .

Terceiro passo:

Enviar os documentos para serem reconhecidos/legalizados para a embaixada do kuwait em Brasília.

NOTA IMPORTANTE: A embaixada do kuwait não possui serviço de despachante, portanto é importante contratar o serviço
de despachante para legalizar seus documentos junto a embaixada. Telefone para a embaixada e solicite um de confiança e
eles te indicarão um bom escritório.

http://www.itamaraty.gov.br/


Brasileiros precisam de visto para entrar no kuwait, salvo aqueles que tem dupla cidadania. Antes de embarcar no avião
tenha em mãos a carta de visto. Claro que no checkin dos aeroportos de embarque automáticamente eles perguntam se a
pessoa tem a carta de visto em mãos , mas se não tem não é impeditivo para prosseguir viajem……é aí onde mora o
estresse. Mesmo a compania não se opondo a embarca-lo sem visto, esteja preparado para ser BARRADO no checkin de
imigração aqui no kuwait. A esposa de um conhecido viajou pra cá sem visto, só com o passaporte e ficou retida 5 horas na
imigração. A sorte dela foi o esposo dela ter conhecimentos e ter conseguido um visto de última hora…..do contrário é
deportação….sem dó e sem piedade.O principal aeroporto do kuwait está em reformas a não sei quanto tempo. Prepare-se
para encontrar desorganização e falta de informações.

Desembarcando no aeroporto do kuwait, prepare-se para um pouco de desorganização.

A moeda do kuwait é o kuwait denário = KWD

1 KWD custa até a data de atualização desse site R$ 8,45….mas como as moedas se atualizam todos os dias, um bom site
para se saber a cotação diária de todas as moedas é o site http://www.bbc.com.br

Taxis no aeroporto não devem custar mais que 8 kwd,pra qualquer lugar e direção procure taxis legais. São várias as
situações de taxistas que não são legalizados tentando extorquir o estrangeiro. Segue o link com o preço das corridas e foto
dos taxi legal do aeroporto http://www.kuwait-airport.com.kw/Public/taxi_e.htm .

Detalhe: As vezes taxis ilegais cobram o mesmo preço que os taxis legais, mas em compensação querem entocar mais
passageiros com você dentro do mesmo carro….parecido com o serviço de vans no Brasil. Diga não e sempre procure por
taxis legais, como o da foto.

PUBLICADO POR

http://www.bbc.com.br/

