PORTUGUESE (PT)

INFORMAÇÕES SOBRE VIAGENS FINANCIADAS POR
SUBSÍDIO DO ROTARY
Se o orçamento do subsídio aprovado pelo Rotary incluir fundos para transporte aéreo, envie seu pedido
de viagem por meio do site www.rotary.org/myrotary/pt/grants-travel-request e siga as instruções
abaixo.

RESERVA DE PASSAGEM
Consulte a lista de países com restrição de viagem para confirmar se seu destino não é um deles. Se o país
para onde planeja viajar estiver na lista, fale com os parceiros envolvidos no projeto ou atividade do seu
subsídio para discutir outras opções de viagem.

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE PASSAGEM
Informe no seu pedido de reserva:


Número do subsídio. Se não souber, pergunte a um dos parceiros do subsídio.



Número do passaporte.



Local do projeto ou atividade financiada pelo subsídio e datas de início e término.



Cidades/aeroportos e datas de saída e retorno.



Preço mais recente do itinerário.



Código de acesso, caso o tenha recebido junto com a aprovação do subsídio. Este código permite
que o RITS/BCD compre os bilhetes aéreos em nome de viajantes em países com restrições de
moeda ou que não tenham acesso a cartão de crédito.

Obs.: Você pode acrescentar viagem pessoal ao seu itinerário antes ou depois de completar as atividades
financiadas pelo subsídio, mas terá que cobrir todas as despesas adicionais, inclusive de acompanhantes
não financiados pelo subsídio.

APROVAÇÃO DO ITINERÁRIO
Uma vez enviada a solicitação de reserva, você receberá por e-mail a confirmação de que ela foi recebida e,
algum algo tempo depois, o preço da sua viagem. Se você sugeriu um itinerário e o agente da RITS/BCD
encontrou uma opção mais barata, você receberá ambas as opções. Você precisa aprovar o itinerário e
comprar a passagem dentro de 24 horas.

COMPRA DA PASSAGEM AÉREA
A passagem deve ser comprada com cartão de crédito. Caso não tenha um, peça a um dos parceiros no
subsídio, uma vez que este custo é reembolsado. Se você recebeu um código de acesso, a sua passagem
será comprada em seu nome e o valor deduzido dos fundos do subsídio.
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Se você adicionar uma viagem pessoal, o escritório do RITS/BCD determinará os respectivos custos, os
quais você terá que deduzir do total das despesas de viagem quando for enviar seu relatório à Fundação
Rotária.

SEGURO DE VIAGEM
Toda pessoa que receber fundos de subsídio para compra de passagem aérea é obrigada a fazer seus
planos de viagem através do RITS/BCD. Ao usar o serviço do RITS/BCD a pessoa recebe
automaticamente cobertura de seguro que atende aos requisitos estabelecidos pelo Rotary International.
Esta cobertura só é válida para pessoas cuja viagem é essencial para a implementação do subsídio. Se o
subsídio não incluir fundos para passagem aérea ou o viajante receber autorização do RITS/BCD para
reservar seu bilhete aéreo por conta própria, a notificação de viagem deverá ser enviada para ativar a
cobertura de seguro. O clube ou distrito patrocinando o subsídio deve assegurar que todos os beneficiários
estejam cientes de sua cobertura de seguro. O subsídio não fornecerá fundos para o viajante obter
cobertura de seguro adicional por conta própria. Para mais informações, consulte a página de seguros do
website do Rotary.

DESPESAS DE VIAGEM
Seu subsídio poderá cobrir as seguintes despesas:


Passagem aérea em classe econômica na menor tarifa disponível



Taxa de serviços cobrada pelo RITS/BCD (aproximadamente US$70)



Taxas normais de bagagem



Transporte terrestre de ida e volta ao aeroporto e para o local do projeto/atividade



Vacinas



Taxa para emissão de vistos



Taxas ou impostos para entrada ou saída de país

Seu subsídio não cobre as seguintes despesas:


Viagens pessoais



Escalas opcionais que alteram as datas e rota do seu itinerário aprovado



Multas devido a mudanças em sua viagem pessoal



Acompanhantes não financiados pelo subsídio



Taxas por excesso de bagagem



Upgrades



Remessas



Seguro contra cancelamento de voo ou da viagem

O RITS/BCD cobra uma taxa de serviço de aproximadamente US$70 para todas as transações, a qual é
coberta pelos fundos do subsídio. Lembre-se de incluir esta despesa no orçamento do seu subsídio. O
escritório do RITS/BCD poderá cobrar uma taxa adicional por diferença de tarifa aérea, caso tenha que
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reservar sua passagem novamente por você não ter autorizado a emissão do bilhete quando oferecido da
primeira vez na tarifa mais barata.
Toda pessoa com viagem financiada por subsídio do Rotary precisa cumprir as normas de viagem
estabelecidas nos Termos e Condições de Subsídios Distritais e Globais. Se tiver alguma pergunta, envie email para contact.center@rotary.org.

BCD TRAVEL
O BCD Travel (parceiro do Rotary) possui escritórios em todo o mundo e oferece serviços eficientes e
rápidos. Através desta parceria, o Rotary International Travel Services (RITS) negocia tarifas mais baixas
para viagens rotárias. Os bilhetes aéreos emitidos pelo BCD são registrados no sistema de rastreamento
de viajantes do Rotary, assegurando cobertura de seguro e assistência em caso de emergências.

Segurança durante a viagem
ANTES DA PARTIDA


Tire cópias do seu passaporte (página da foto) e do seu cartão de crédito (frente e verso). Deixe
uma cópia de cada documento com alguém no país onde mora e leve as outras cópias com você na
viagem, mantendo-as em lugar seguro e separadas dos documentos originais. Mantenha uma lista
com os números de contato do seu cartão de crédito no lugar onde estiver.



Não carregue documentos desnecessários.



Faça cadastro para ter acesso on-line a suas contas de cartão de crédito e monitorar as atividades
durante sua viagem.



Leve remédios com prescrição médica em suas embalagens originais.

NA CHEGADA


Se um desconhecido for lhe buscar no aeroporto, dê-lhe com antecedência um número que só
você sabe e peça que o coloque na placa em vez do seu nome. Quando encontrar a pessoa com a
placa, espere para ver se ela sabe o seu nome sem que você tenha que lhe dizer. Muitos
sequestradores copiam nomes que veem nas placas e se posicionam do lado do desembarque de
passageiros.



Pegue apenas táxis oficiais e verifique se o motorista é o mesmo que aparece na foto da licença
postada dentro do veículo.

NO HOTEL


Sempre que possível, use o transporte fornecido pelo hotel.



Mantenha seu quarto sempre trancado. Se alguém que não conhece estiver à sua porta, não a abra
sem antes saber quem é e o que a pessoa quer.



Encontre os visitantes no saguão do hotel.



Avise alguém se planejar voltar tarde da noite.
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DINHEIRO E PERTENCES


Troque dinheiro apenas em casas de câmbio oficiais.



Quando sair, leve na carteira pouco dinheiro e apenas um cartão de crédito. Guarde o restante dos
seus cartões, traveler checks e dinheiro em um cinto ou pochete que possa usar embaixo de suas
roupas.



Não ostente grande quantidade de dinheiro quando for pagar algo.



Cuidado com os batedores de carteira. Muitas vezes eles trabalham em pares, pois enquanto um
distrai a vítima, o outro a rouba. Não coloque sua carteira no bolso de traz. Carregue sua bolsa
sempre a tiracolo, atravessada na frente do seu corpo, e segure firme suas sacolas e pertences
quando estiver em locais públicos.



Se perder ou tiver algo roubado, informe imediatamente a polícia e guarde a cópia do boletim de
ocorrência. Se algum cartão de crédito e sua passagem forem roubados ou você os perdeu,
informe o banco ou empresa do cartão e a companhia aérea. No caso de extravio ou roubo de
passaporte, contate a embaixada ou consulado local.

ÁREAS DE ALTO RISCO
Se você tiver que viajar para uma área sob alerta de segurança:


Se possível, avise o seu governo de que está indo para o país sob alerta.



Fale sobre as precauções necessárias com seus contatos no país de destino e colegas que
conhecem a área.



Fique atento para saber se alguém ou algum veículo está lhe seguindo. Se você vir a mesma pessoa
ou veículo duas vezes após certo intervalo de tempo e distância, é provável que esteja sendo
seguido; se vir a pessoa ou o veículo três vezes, com certeza você está sendo seguido. Contate a
polícia imediatamente e procure a embaixada ou consulado mais próximo.



Se permanecer no local por um período longo, evite usar sempre o mesmo caminho e horários.



Saiba onde ficam as delegacias de polícia, hotéis e hospitais.



Notifique o parceiro no subsídio e sua família sobre seus planos de viagem, especialmente se
houver alguma modificação no itinerário. Marque um dia e horário em que entrará regularmente
em contato com eles por telefone ou e-mail.



Escolha táxis aleatoriamente e pegue somente aqueles que estiverem claramente identificados.
Veja se o motorista é o mesmo que aparece na foto da licença postada dentro do táxi.



Dirija com as janelas fechadas em ruas movimentadas para evitar assaltos.



Se ouvir um tiro ou explosão abaixe-se imediatamente, procure cobertura atrás ou embaixo de
uma superfície sólida e afaste-se de janelas. Se precisar sair para outro lugar, ande o mais
agachado possível.

CASOS DE SEQUESTRO E DE PESSOAS MANTIDAS COMO REFÉNS
Apesar de ser pouco provável que isto aconteça, convém ler as seguintes instruções sobre o que fazer caso
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seja sequestrado ou mantido como refém. (Se for evidente que os sequestradores planejam matá-lo ou
usar o avião como arma, faça de tudo para resistir.)


Fique calmo e alerta. A parte mais perigosa de um sequestro ou situação com reféns é o início,
quando os sequestradores ou capturadores estão nervosos e mais propensos à violência.



Coopere, siga as instruções dos agressores e jamais reclame ou os afronte. Não discuta ou tente
fugir, a não ser que tenha certeza que vai conseguir escapar.



Esteja preparado para um longo período no cativeiro.



Evite olhar os sequestradores diretamente nos olhos e não demonstre que está observando o que
estão fazendo.



Não tente chamar alguém pelo celular logo no início, pois o seu telefone poderá ser de maior valia
mais tarde.



Se for interrogado, responda somente o que lhe for perguntado de forma direta e objetiva, sem
oferecer informações extras.



Se você for mantido refém por um período longo, tente criar uma afinidade com seus
capturadores, sem falar de assuntos controversos, como política e religião.



Mantenha sua mente ocupada e, se possível e não for perigoso, movimente-se de vez em quando.



Sempre que lhe oferecerem comida e bebida, aceite, pois você não sabe quando terá outra
oportunidade para comer ou beber algo.



Seja positivo. Muitos reféns são soltos ilesos. Lembre-se de que há pessoas te procurando e
fazendo o possível para que você volte para casa são e salvo.
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