
LISTA DE VERIFICAÇÃO PRÉVIA À PARTIDA  

      

Cuidados com documentos pessoais e passaportes 
• Para os viajantes de fora dos EUA, será exigido que tenham um 

passaporte válido que tem que estar assinado e conter suficientes 

páginas em branco para algum carimbo e Visto ou ESTA para viajar para 

Boston. A data de vencimento do passaporte tem que exceder seis 

meses além da sua estadia. Dependendo do país de cidadania do 

viajante e duração da estadia, talvez haja exigência de visto. Pode-se 

encontrar informações na página do visto do Departamento de Estado 

dos EUA ou página do Seminário de 1º VDG-DGE. 
 

• Não coloque o passaporte na mala, pois terá que apresentá-lo ao fazer o check-in para embarcar nos voos. 
 

• Faça duas cópias dos seus documentos. Deixe uma cópia em casa e mantenha uma cópia na sua bagagem 

de mão, separada do passaporte e cartões de crédito. Avise a empresa do cartão de crédito sobre os seus 

planos de viagem antes de partir. 
 

• Proteja-se contra roubo de identidade sem fio, também conhecido como roubo de identidade sem contato ou 

roubo RFID do seu passaporte e cartões de crédito usando porta passaporte, carteira, bolsa ou outro 

dispositivo com uma capa protetora RFID bloqueadora, (à venda nas principais lojas de varejo e online.) 
 

Saúde e seguro 
• Lions Clubs International não oferece seguro médico ou de viagem aos associados na ida, volta ou durante o 

Seminário de DGE ou Convenção Internacional. Analise a sua situação (e a de seus familiares) para se 

assegurar de que tenha um plano de saúde com cobertura suficiente. 
 

Telefone celular 
• Antes de viajar, verifique com a sua operadora sobre os planos de cobertura para ligações internacionais. 

  

Eletricidade 
• A voltagem padrão nos Estados Unidos é de 120V com tomadas tipo A e B. Você deverá trazer um 

adaptador e um transformador, caso seus equipamentos utilizem voltagens ou tomadas 

diferentes. Infelizmente, o Q Center não fornece transformadores. 
 

Clima 
• As temperaturas médias chegam a cerca de 26ºC. O clima de julho na área de 

Boston costuma ser ensolarado com uma pequena chance de chuva. Os edifícios 

têm ar-condicionado, por isso as camadas são recomendadas. 
 

Fuso horário 

• Boston, Massachusetts está no fuso horário do leste. O Horário de Verão do Leste 

(EDT) tem 4 horas a menos do que o Horário de Greenwich (GMT-4). 
 

Trajes sugeridos 

• Durante o Seminário de 1º VDG/DGE, os trajes sugeridos são de negócios ou uniforme do distrito múltiplo. 

Traje formal ou traje típico são apropriados para o Jantar de Formatura. 
 

 Homens Mulheres 

Traje para negócios Terno ou paletó com gravata. 
Tailleur, conjunto com saia, calça comprida 
ou vestido 

Formal Smoking Vestido social longo ou curto 

Uniforme do Distrito Múltiplo 
Blazer com gravata ou lenço, conforme determinado pelo seu Distrito ou Distrito 
Múltiplo 

 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar

