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‘Be Wise, Be Safe’
O projeto Be Wise, Be Safe visa a segurança e
bem-estar da comunidade brasileira na
Austrália e tem como objetivos:
- Ajudar na adaptação de estudantes e
integração de brasileiros a seu novo país;
- Minimizar o choque cultural;
- Aumentar a confiança e interação entre
brasileiros e a polícia australiana;
- Estimular o relacionamento saudável e
contribuir para a convivência harmoniosa
com comunidades locais e outros grupos de
imigrantes.
Nosso site: http://www.bracca.org/
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A Austrália
Área: 7.692.024 km²
Capital: Canberra
Língua: Inglês
População: 21,5 milhões de pessoas
Moeda: Dólar Australiano
Regime Político: Monarquia Constitucional e
Democracia Federal Parlamentar
Estados e territórios:
Darwin
Katherine
Derby
Broome

Calms
NORTHERN
TERRITORY
Mount Isa

WESTERN
AUSTRALIA

Alice Springs

Mackay
QUEENSLAND
Carnavon
Charleville
SOUTH
Brisbane
Meekatharra
AUSTRALIA Leigh Creek
Bourke
Ceduna
Kalgoorlie
Port
Macquarie
Port Pina
Perth
Broken Hill
Sydney
Esperance
NEW SOUTH WALES
Fremantle
Adeliade
VICTORIA Canberra
Bairnsdale
Melbourne
Hobart
Tasmania
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Saindo do Brasil
10 Dicas de Viagens
1) Registre-se no site smartraveller.gov.au
para receber informações gratuitas sobre a
Austrália que lhe ajudarão durante sua
estadia;
2) Envie uma mensagem ao Bracca
(www.bracca.org) informando sobre sua
viagem. Lembre-se de passar o telefone de
sua escola, hospedagem e do Bracca para
parentes e amigos que ficarem no Brasil.
3) Tenha metas claras e definidas para sua
estadia na Austrália;
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4) Informe-se sobre as leis australianas a as
obedeça;
5) O “jeitinho” brasileiro não é visto com bons
olhos. Muito do que é comum no Brasil é
considerado crime na Austrália;
6) Tome a vacina contra febre amarela pelo
menos 10 dias antes de viajar;
7) Confirme que seu seguro de viagem cobre
todas as atividades que você pretende fazer.
A Austrália é rica em esportes radicais e a
maioria dos seguros não cobre acidentes
esportivos!
Atenção: Se você vem temporariamente,
não cancele seu plano de saúde do Brasil.
Você não estará desamparado se precisar
retornar por motivo de doença. Acontece
com mais frequência do que se imagina!

9

8) Pesquise sobre a cidade onde você vai
morar/estudar antes de sair do Brasil e
procure pontos principais no Google Maps.
9) Viaje com roupas confortáveis, sapatos
macios e sem maquiagem. O tempo dentro
do avião é longo e pode afetar a circulação
e hidratação do corpo, portanto alongue-se
a cada 2 horas e beba bastante água;
10) Não ultrapasse o tempo determinado
pelo seu visto. 24 horas a mais e você
poderá ser detido e deportado.
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a) O que levar
Durante a viagem, leve com você:
- passaporte e cópia do visto. Mantenha-os
sempre com você em todo o trajeto.
- telefone de contato no Brasil e de onde
você vai ficar/estudar na Austrália;
É bom ter na mala:
- adaptador para tomada australiana;
- celular desbloqueado;
- tradução juramentada da CNH.

Ligue a cobrar para casa durante a viagem
(serviço Brasil Direto da Embratel):
Argentina: 0800 999 55 00
África do Sul: 0800 99 00 55
Austrália: 1800 881 550
Chile: 0800 99 00 55
Nova Zelândia: 1 999 177
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b) O que NÃO levar
- Drogas e anabolizantes. Medicamentos
prescritos precisam ser declarados;
- Armas e munições (reais ou réplicas);
- Alimentos contendo leite, sementes ou
castanhas;
- Artigos de madeira ou penas de aves
(mesmo pequenos, como brincos);
- Eletrodomésticos 110V. Além da tomada
diferente, a tensão na Austrália é 220V.
Veja mais informações no
site Be Wise Be Safe e leia
o guia australiano
‘Know Before You Go’:
http://goo.gl/Ag3F0I
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b) Vacinação
A vacina contra Febre amarela é obrigatória
para entrada na Austrália. Vacine-se pelo
menos 10 dias antes de viajar e peça a
Carteira Internacional de Vacinação. É esse
documento que você precisará mostrar ao
chegar.
d) Valor para trazer
Visitantes/migrantes devem trazer um valor
mínimo para se manter, que varia de acordo
com o visto. Consulte seu agente de
imigração. Além de dólares, traga extratos
bancários e comprovante do limite de cartão
de crédito.
Estudantes:
mínimo de AU$ 18.610/ano + custo do curso.
Turistas: mínimo de AU$ 1.000/mês.
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Chegando na Austrália
Veja algumas providências a tomar assim que
chegar à Austrália:
Banco/ TFN
Se o seu visto permite trabalhar, você
precisará de:
O Tax File Number - (TFN) é a versão
Australiana do CPF brasileiro. Funcionários
casuais, meio turno e integrais precisam deste
número pra trabalhar.
Para solicitar seu TFN, acesse o site
https://iar.ato.gov.au/
O Australian Business Number (ABN) permite
que pessoas prestem serviço como autônomos
(terceirizados). Para solicitar o seu ABN, acesse
o site https://abr.gov.au/.
Você também vai precisar abrir uma conta
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Você também vai precisar abrir uma conta
bancária. Os maiores bancos são o ANZ,
Commonwealth, NAB e Westpac. Todos
possuem contas com taxas baixas ou zero.
Abra sua conta em até seis semanas após sua
chegada, pois só será necessário mostrar o
passaporte. Após esse prazo, os bancos
pedirão mais documentos.
Driver’s Licence (Carteira de Motorista)
Em geral, brasileiros podem dirigir com a CNH
por três meses, desde que tragam tradução
juramentada do documento. Após esse prazo,
vá ao órgão de trânsito do seu estado para fazer
o teste teórico e receber a Learner’s Licence (que
permite dirigir acompanhado) e o teste prático
para obter a Full Licence (para dirigir sozinho). A
Driver’s Licence vale como RG na Austrália.
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ACT - www.rego.act.gov.au
NSW - www.rms.nsw.gov.au
NT - www.nt.gov.au/transport/mvr/
QLD - www.transport.qld.gov.au
SA - www.transport.sa.gov.au
TA - www.transport.tas.gov.au
VIC - www.vicroads.vic.gov.au
WA - www.dpi.wa.gov.au
Moradia
Share accommodation. Nessa modalidade,
você vai dividir uma casa ou apartamento.
É comum entre estudantes. Paga-se por
semana. Há vários sites na internet com
vagas.
Prós – mais barato e simples.
Contra – várias pessoas na mesma casa.
Homestay
Residências familiares sugeridas pelas
escolas ou agências são uma opção boa
para se inserir no ‘dia-a-dia’ australiano.
Prós - preço, inserção, companhia de
pessoas que conhecem o local.
Contras – menor privacidade, pode
haver ‘choque’ cultural com a família.
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Importante: Cuidado com anúncios online e
evite ser lesado. Ao confirmar que vai morar
na casa, peça para fazer uma cópia do
passaporte ou da carteira de motorista da
pessoa que está alugando a moradia antes
de fazer qualquer pagamento!

Aluguel
Aluguel é pago toda semana ou quinzena
na Austrália. Senhorios costumam pedir um
mês de aluguel para depositar com o governo
como caução (bond) e de duas a quatro
semanas de aluguel adiantado. Nunca alugue
moradia sem visitar o local ou sem entender o
contrato!
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Prós – privacidade.
Contra – preço e documentação.
Compra de imóvel
Se for comprar uma casa pela primeira vez
na Austrália, você pode ter direito ao subsídio
'First Home Owner Grant'. Confira no site
www.firsthome.gov.au.
Os bancos australianos são bastante rígidos
na concessão de empréstimos e não
costumam oferecer linhas de crédito para
recém-chegados. Se você pensa em comprar
um imóvel, planeje e pesquise com
antecedência. É normal contratar um
advogado ou conveyancer (tabelião) para
organizar a documentação.
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Trabalho

STOP

Importante: antes de procurar emprego,
verifique se seu visto permite trabalhar na
Austrália, e o limite de horas por semana.
Estudantes em geral só podem trabalhar
40 horas a cada quinzena. Alguns dos
melhores sites para verificar vagas são o
www.seek.com.au e o
www.jobsearch.gov.au. Veja também
anúncios no mural das escolas e jornais.
Cursos de capacitação
Alguns cursos australianos dão certificados
que ajudam na procura de empregos:
Barista – como trabalhar em cafés;
RSA – servir bebidas alcoólicas;
RCG – trabalho em casas de jogos/cassinos;
White Card – segurança na construção civil.
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Importante: empregos podem ser bastante
flexíveis quanto a horários na Austrália,
especialmente os casual jobs para
estudantes. Porém, não abuse! Se precisar se
ausentar do trabalho por qualquer razão,
telefone e avise seu chefe. Não desapareça,
porque isso ‘queima o filme’ e dificulta a
busca por empregos para você e até para
outros brasileiros da mesma escola ou
agência.

STOP
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Comunicação
Fale com pessoas no Brasil
Ligação normal disque:
0011 + 55 + (código de área) + telefone.
Ligação a cobrar disque:
1800 881 550 e siga as instruções da
telefonista.
Skype
A maneira mais barata de falar com o Brasil.
Baixe o programa no computador (ou app
no celular). É possível usar wi-fi em cafés ou
locais públicos para ligar.
Phone Cards
Phone Cards são cartões pré-pagos que lhe
dão um PIN para digitar antes de ligar para
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o Brasil e obter tarifas menores. Podem ser
adquiridos em bancas de revistas.
Telefonia Local e Celular
Ligar para outros estados na Austrália:
disque 0+ (código do estado) + telefone.
Códigos: ACT (2), NSW (2), NT (8), QLD (7), SA
(8), TAS (3), VIC (3) e WA (8). Não é necessário
usar 0 + (código do estado) para ligar para
celulares. Basta digitar direto o número.
Atenção: telefones celulares brasileiros
desbloqueados funcionam na Austrália. As
principais operadoras são Optus, Telstra e
Vodafone. Se for ficar pouco tempo, opte
por planos pré-pagos. Planos pós-pagos têm
preços melhores na Austrália, mas exigem
fidelidade de pelo menos um ano!
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Na Austrália

Visto
•Sempre mantenha na sua possessão:
A.Cópia autenticada do seu passaporte (na
Austrália “certified copies” cumprem a mesma
função da cópia autenticada brasileira);
B.Cópia do seu visto;
C.Qualquer pessoa pode obter "ID Photo
Cards” na Austrália, que são o equivalente da
carteira de identidade brasileira.
•Atente-se para:
B.Cada visto tem diferentes restrições
(trabalho, direito a sistema de saúde pública,
entrada e saída da Austrália). Elas vêm
detalhadas na parte final do seu visto;
C.Se quiser renovar o visto, faça com
antecedência pelo site www.immi.gov.au. Não
corra o risco de ficar ilegal;
D.Se seu visto vier com a mensagem ‘No
Further Stay’ no final, não insista. Assim que
ele vencer, você deve voltar para o Brasil.
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Trânsito
Transporte público
- Na maioria dos estados, estudantes
internacionais e passageiros com mais de 65
anos pagam menos pelo transporte público.
Informe-se no órgão de trânsito;
- Ônibus e trens são pontuais. Carregue a
tabela de horários com você;
- Ônibus interestaduais e empresas aéreas
oferecem descontos para compras online;
- Se for pegar um táxi, leve o endereço por
escrito. Muitos taxistas são estrangeiros e
têm dificuldade em falar inglês.
- Endereços na Austrália começam com
número do apartamento (unit), depois
número da casa/prédio, nome da rua e bairro.
Nem sempre usa-se a cidade, apenas o bairro
e o CEP.
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Em Sydney (NSW) o cartão Opal permite idas e
vindas por quase todo o sistema de transporte
público portanto evitando que você precise
manter dinheiro consigo. Além de serem mais
baratas, em algumas circunstâncias APENAS o
Opal será aceito. Solicite o seu Opal em
www.opal.com.au/ordercard
Importante: Para andar no transporte
público você precisa ter um ticket válido para
o percurso que irá percorrer. Não ter pode
acarretar em multa.
Carros e Motos
Antes de começar a dirigir na Austrália, se
informe com autoridades locais pois, cada
estado tem diferentes regras. Conheça
algumas diferenças:
- Mão Inglesa: ao contrário do Brasil, dirige-se
do lado esquerdo da rua e no lado direito do
carro;
- Preferencial é de quem vira à esquerda;
- CNH brasileira deve estar acompanhada de
tradução juramentada;
- O uso do cinto de segurança é obrigatório
nos bancos da frente e de trás.
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- Crianças menores de 7 anos devem sentar
em cadeirinhas apropriadas, sempre no banco
de trás.
Importante: Se informe sobre as regras
locais, quanto a validade da sua carteira
internacional
Multas
- Com ou sem carteira australiana, todo
infrator acumula pontos e pode ser preso;
- As multas na Austrália são salgadas e
podem ultrapassar AU$ 10.000.
- Dirigir falando ao celular ou, utilizando
maquina fotográfica, resultam em multas e
perda de pontos na carteira.
- Se estiver dirigindo e for parado pela policia,
pare no acostamento, desligue o carro e
aguarde o policial com as mãos no volante.
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Importante: NUNCA suborne guardas de
trânsito. Isso dá cadeia!
Importante: Pedestres também levam multas.
Álcool
Na maioria dos estados, o limite de álcool no
sangue é 0.05g/100ml (duas latas de
cerveja). Pessoas com ‘Learner’s Licence’ ou
‘Provisional Licence’ australianas devem
manter o nível sempre em zero.Dirigir
embriagado dá multa e perda da habilitação
com possibilidade de prisão.
Celular
É crime em todos os estados falar, digitar ou
bater fotos com celular enquanto se dirige.
A multa é de cerca de AU$ 500.
Cigarro
É proibido fumar em veículos com crianças.
Motoristas e passageiros estão sujeitos a
multa de AU$ 75 a AU$ 5.500.
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Respeito ao pedestre
Pare o carro e deixe os pedestres passarem
mesmo que o sinal esteja verde para você.
Pedestre tem total prioridade na Austrália;
Sempre reduza na faixa de segurança;
Atente aos limites de velocidade perto de
escolas, centros comerciais e hospitais.
Pedestres e Bicicletas
- Pedestres e ciclistas costumam ter a
preferencia no trânsito, entretanto é esperado
que respeitem as leis de trânsito, como
exemplo:
-Atravessar somente na faixa de pedestres.
-Respeitar a sinalização (semáforos).
Respeito no trânsito
- Se algum carro lhe der passagem, acene
com a mão como agradecimento;
- O uso da buzina só é permitido para avisar
situação, é proibido. Nunca buzine por estar
‘bravo’ no trânsito. outros motoristas (ou
animais) que seu carro está muito próximo.
Em qualquer outra situação, é proibido.
Nunca buzine por estar ‘bravo’ no trânsito.
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Bicicletas
- Muitas cidades, como Canberra e
Melbourne, possuem extensas ciclovias.Muitas
vezes, a bicicleta é o veículo mais rápido (além
de fazer bem para a saúde).
- Tenha sempre uma corrente para prender sua
bicicleta nos estacionamentos públicos.
- O uso de capacete é obrigatório, assim como
da sineta e de luzes para quem pedala à noite.
Cuidado ao andar de bicicletas em vias
compartilhadas com carros
- Se estiver em um carro, sempre respeite e dê
passagem pra bicicletas.
- No trânsito, bicicletas têm os mesmos
direitos e deveres que carros. Você pode ser
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multado se cruzar o sinal vermelho em uma
bicicleta, então fique ligado!
Aspectos Legais
Taxation (‘Imposto de Renda’)
O ano-fiscal australiano termina em 30 de
junho. Se nesta data você estiver na Austrália
há menos de 12 meses e tiver recebido menos
de AU$13.464 em salários, está isento de
pagar o imposto australiano.
Se você estiver na Austrália há um ano, o
limite de isenção é AU$ 18.200.
Para valores acima destes, consulte o site
http://www.ato.gov.au/ para saber como
e quanto pagar para o Taxation.
Atenção ao começar um novo emprego: se
você estiver na Austrália há mais de seis
meses marque “Resident for Tax Purposes”
ao preencher seu contrato. Assim, você
pagará imposto como australiano e não
como estrangeiro, que é bem mais alto.
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Legal Aid
Cada estado australiano possui um escritório
de Legal Aid que oferece suporte jurídico
gratuito ou de baixo custo, especialmente
para pessoas com dificuldades financeiras.
Informe-se sobre os serviços disponíveis em
seu estado.
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Polícia
Caso você sofra uma emergência ou veja
algum crime acontecendo, chame a polícia ou
disque 000. A Austrália incentiva a denúncia
de crimes. Se você for abordado por policiais,
mantenha a calma.
Unidade de Prevenção ao Crime (Crime
Stoppers) - Ligue para fazer uma denuncia
anônima 1800 333 000
- Seja amigável, não fale palavrões.
- Mantenha as mãos em local visível e peça
autorização ao pegar algo no bolso/bolsa.
- Não corra nem faça movimentos bruscos.
- Existem vários casos que a policia pode fazer
busca sem mandado de busca. Exemplos são,
suspeita de violência domestica, suspeita de
uso de armas, entre outros. Para saber seus
direitos verifique o Legal Aid.
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Para prender alguém, a polícia deve dar voz de
prisão clara. Toda pessoa tem direito de saber
qual a acusação, o valor da fiança e direito a
dar um telefonema.
Importante: se você for preso, ligue para o
número de emergência da Embaixada
(0427127001) ou do Consulado
(0439441414) imediatamente.
Casamentos
Casamentos só são permitidos na Austrália
entre um homem e uma mulher adultos.
- É necessário contratar um(a) celebrante
registrado(a) com pelo menos 31 dias de
antecedência da data do casamento.
- Ele(a) lhe dará um formulário e uma lista de
documentos (em geral passaporte, visto e
comprovante de residência).
- Para validar o casamento no Brasil, fale com
a Embaixada ou o Consulado.
União estável (‘De facto’)
Alguns estados permitem o registro de união
de facto tanto para casais hetero quanto
homossexuais. Entre em contato
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com o Registry of Birth, Deaths and
Marriages local.
Separação
O divórcio de casamentos ocorridos na
Austrália devem correr na Family Court of
Australia(http://www.familycourt.gov.au.
Para casamentos realizados no Brasil ou
outros casos, busque informações consulares
e apoio jurídico.
Violência doméstica
Se acontecer com você ou com um amigo,
denuncie no 000 ou nos fones abaixo:
- Violência Doméstica e Agressão Sexual:
1800 200 526
- Serviço de Prevenção ao Abuso Infantil:
1800 688 009
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Assédio Sexual
Muitos australianos consideram toques e
cantadas como assédio sexual. Evite tocar,
abraçar e/ou beijar estranhos sem permissão.
Evite ser preso por uma brincadeira malinterpretada: para eles, isso é muito sério.
Drogas
Maconha, heroína, speed, LSD, cocaína, crack,
ecstasy e ice são ilegais na Austrália. Portar,
usar ou comercializar essas drogas gera multa
e prisão. O consumo de álcool é permitido
apenas em casa ou bares/restaurantes. Beber
em locais públicos ou gerar confusão por estar
alcoolizado dá multa e cadeia.
A idade minima para consumo de álcool é de
18 anos. Comprar bebida ou prover bebida
para um menor de idade, também é crime.
Fique atento ao circular à noite em ruas com
muitos bares, onde podem ocorrer brigas.
Se perceber sinais de confusão, afaste-se,
tire seus amigos do local e informe a polícia.
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Saúde
- Para tratar problemas de saúde na Austrália,
você deve primeiro ir a um clínico-geral (GP).
Se necessário, ele indicará um especialista
para seu caso.
- Não é possível marcar consultas direto com
especialistas.
- Todas as consultas, mesmo em hospitais
públicos, são pagas. O reembolso é feito
depois pelo plano de saúde. Guarde todos os
recibos.
- Paracetamol é o analgésico mais usado na
Austrália e pode ser comprado livremente,
assim como antialérgicos e alguns
MEDICAL ICONS
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anti-inflamatórios. Anticoncepcionais são
vendidos apenas com receita;
- No Brasil é comum ir ao hospital em casos
não emergenciais, como dor de garganta ou
gripe. Na Austrália, se seu caso não for
considerado emergencial, você vai esperar
várias horas para ser atendido. Na dúvida,
vá a um Medical Centre.
- Procura profissionais brasileiros? Veja
algumas indicações no site do Bracca.

Atenção: para casos de emergência, disque
000. A ligação pode ser em português se
você disser “I speak Portuguese” à
telefonista.

37

Seguro-saúde e Planos Privados
- Turistas e estudantes devem adquirir segurosaúde antes de viajar para a Austrália. Veja as
opções com sua agência e confira cobertura
de ambulância e emergências médicas.
-Estudantes universitários podem contratar a
seguradora parceira da universidade. É mais
barato e prático.
- Tenha sempre a carteirinha com você.
Plano no Brasil
Quem já tem plano de saúde privado no Brasil
deve se informar com a operadora sobre a
possibilidade de estender os benefícios para o
exterior. Fique atento,
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pois nem sempre a cobertura é a mesma nos
dois países.
Medicare
Medicare é o sistema de saúde público da
Austrália, disponível para cidadãos,
residentes permanentes e candidatos ao visto
permanente com Bridging Visa.
- Para se inscrever leve passaporte, cópia do
visto e comprovante de residência a um
escritório Medicare.
(http://www.humanservices.gov.au/)
- Há limite para cobertura de custos;
- Permite acesso a hospitais públicos;
- Ambulâncias não estão cobertas.
Odontologia
- A cobertura varia de acordo com o segurosaúde e o problema a ser tratado;
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-Faça um check-up antes de sair do Brasil,
pois os tratamentos são caros na Austrália;
Ajuda psicológica
É normal sentir-se deslocado na Austrália.
Caso a saudade de casa seja muita e você se
sinta deprimido:
- Ligue 13 11 14 para conversar com os
voluntários do Lifeline ou use o chat do site
http://www.lifeline.org.au/.
- Se os sintomas forem frequentes, procure
um psicólogo. O site do Bracca tem indicações
de profissionais que podem atendê-lo em
português.
“Mudanças de vida muito desejadas envolvem
grande animação e esperança. Mas envolvem
também algum grau de desestabilização, o que
gera a necessidade de
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fazermos uma grande viagem, mudarmos para
outro país e cultura, fazemos um percurso
entre algo que nos é conhecido e algo que não
conhecemos (ou, por vezes, pensamos
conhecer). Nesse encontro com o novo, o que
de fato acabamos por experienciar pode ser, e
geralmente é, bem diferente daquilo que
tínhamos em mente, que desejávamos, ou
para que nos havíamos preparado. Esse
desencontro entre aquilo que dominamos e
aquilo que nos pega de surpresa, pode gerar
uma sensação de desconforto, fricção,
choque, desalojamento, desgaste, frustração.
E podemos perceber isto com maior ou menor
nitidez; de forma mais, ou menos, consciente.
Para alguns de nós, tal desconforto pode ir e
v o l t a r, e m e s m o i r t o r n a n d o - s e
“administrável". Para outros, o incômodo pode
ser sentido de forma mais intensa, persistente,
e às vezes pode tornar-se debilitante. Procure
estar preparado para de nos adaptarmos, ir
fazendo ajustes. Ao “ser visitado” por uma
variedade de sentimentos. Procure tentar darlhes nome,
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e, na medida do possível, compreendê-los. Às
vezes, tais sentimentos surgem em sequência
(e não há uma sequência certa); outras vezes,
surgem ao mesmo tempo, ou alternam-se.
Conversar consigo próprio ou com amigos e
companheiros de jornada sobre o que estamos
sentindo pode ajudar bastante. Mas se você
sentir-se isolado, ou perceber que a conversa
entre amigos ou com familiares não está
ajudando, e que está se sentindo
progressivamente pior, pode ser que a carga
esteja tornando-se demasiado pesada. Se
sentir que este é o caso, não hesite em buscar
auxílio especializado.”
(Autor Desconhecido)
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Cultura e Lazer
Todo o ano, o Brazilian Community
Council of Australia (Bracca) realiza
eventos para a comunidade brasileira.
Visite o site www.bracca.org e saiba mais
sobre o Carnaval do Bracca (com Gritinho de
Carnaval para crianças), a Festa Junina e o
Ritmo Brazilian Day, entre muitos outros!
O Bracca se preocupa com o bem-estar dos
brasileiros e representa a comunidade perante
órgãos do governo. Tem ideias para
colaborar? Entre em contato!

43

Outras entidades:
-ABCD (Sydney): organização dedicada ao
desenvolvimento de crianças bilíngues.
http://www.abcd.org.au/
-ABRASSO (Brisbane): promove a cultura e
ajuda a adaptação de migrantes brasileiros.
http://abrasso.wordpress.com/
-Canarinhos (Sydney): clube para fãs de
futebol brasileiros e estrangeiros.
http://www.canarinhos.org/
- ABRISA (Melbourne): auxilia a adaptação dos
brasileiros e realiza eventos.
http://www.abrisa.org.au
- BrazilWA (Perth): integra brasileiros através
de esporte e eventos.
http://brazilwa.com
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Pontos Turísticos

NSW

bracca.org/attractions/nsw
Ópera de Sydney
Darling Harbour
Praia de Manly
Praia de Bondi
Taronga Zoo
NT

bracca.org/attractions/nt
Parque nacional de Uluru

45

QLD

bracca.org/attractions/qld
Grande Barreira de Coral
Atrações em Brisbane
Atrações em Gold Coast
Parques de diversão (Warner, Sea World,
Wet’n Wild)
ACT

bracca.org/attractions/act
Memorial de Guerra da Austrália
Parlamento
National Gallery
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Esporte
O rúgbi e o críquete são os esportes mais
populares da Austrália, assim como o AFL
(futebol australiano).
Porém, australianos amam esportes e há
academias ou quadras públicas na maioria das
cidades. Muitos parques municipais possuem
áreas para caminhada, skate, alongamento e
também para piqueniques e churrascos.
Outra maneira de se exercitar é andar de
bicicleta: Canberra, Melbourne e Brisbane
possuem ótimas ciclovias.
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O Bracca sempre organiza jogos de futebol e
outros eventos – fique de olho no site!
Na Praia
As praias australianas são excelentes, mas o
mar exige cuidados: cerca de 100 pessoas se
afogam por ano no litoral do país.
- Sempre nade entre as bandeiras vermelhas e
amarelas. Essa é a área de segurança;
- Preste atenção às placas que indicam as
condições da praia e do clima;
- Se você não consegue ver um salva-vidas, ele
também não consegue ver você;
- Não entre no mar logo após as refeições;
- Não leve bichos de estimação à praia;
- Use protetor solar e chapéu pois o sol na
Austrália é mais agressivo à pele que no Brasil.
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Religião

Os protestantes são maioria na Austrália
(33%), seguidos pelos católicos (25%) e pelas
pessoas sem religião (22%). Os 20% restantes
se dividem entre budistas, muçulmanos,
hindus e várias outras religiões. Assim como
no Brasil, todos são livres para seguir suas
crenças.
Veja onde encontrar igrejas com encontros em
português. Conhece outras? Conte no site Be
Wise, Be Safe.

bracca.org/religion/portuguese-service
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Compras
- Coles, Woolworth’s, Aldi e IGA são as
principais redes de supermercados, e
permitem que você saque dinheiro ao pagar
com cartão de Débito;
- Para comprar produtos de marca mais
baratos, vá aos DFO outlets em Brisbane,
Cairns, Sydney, Melbourne ou Canberra.
- O comércio fecha às 17h, mas uma noite por
semana (geralmente às quintas) as lojas ficam
abertas até 21h.
- Mega-liquidações acontecem todo mês de
julho e no dia 26/12.
- Antes de voltar ao Brasil, pague todas as
contas e não deixe nada pendente: isso pode
afetar um futuro retorno à Austrália.
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Famílias com Crianças
Educação
Todas as crianças com 5 anos ou mais devem
estar matriculadas em escolas australianas.
As escolas do governo são gratuitas e exigem
apenas taxa de matrículas, material escolar e
uniforme e passeios realizados durante o
ano. Há também escolas privadas.
Algumas escolas são separadas por gênero:
só meninas ou só meninos.
Crianças abaixo de 5 anos têm direito a Child
Care (creche) gratuito, desde que os pais
frequentem o Adult Migrant English Program
(Curso de Inglês para Migrantes Adultos).
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Crianças nascidas na Austrália

Se seu filho nascer na Austrália, ele só pode
ser registrado como australiano se um dos
pais for cidadão ou residente permanente da
Austrália. Em outros casos, a criança deve ser
registrada na Embaixada ou Consulado
brasileiro. Será necessário solicitar um visto
australiano para o bebê.
Consulte o departamento de imigração
australiano para mais detalhes. O Bracca
pode indicar advogados para orientar e
auxiliar com a documentação.
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Diferenças culturais
Noção de respeito e espaço na
Austrália
- Todos respeitam o espaço alheio.
- Não há costume de abraçar ou beijar
amigos. Não tente; evite constrangimento.
- Se precisar de ajuda, peça. As pessoas não
vão oferecer ajuda porque não querem
‘invadir se espaço’.
- Urinar na rua e cuspir no chão são
considerados atos criminosos na Austrália.
- Se for se atrasar, avise, ligue, mande
mensagem. Australianos odeiam atrasos e
consideram uma grande falta de respeito.
- Festas têm hora pra começar e acabar.
- Nunca esqueça o “please” e o “thanks”.
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Relacionamento profissional
O mercado australiano é muito dinâmico e as
pessoas não levam nada para o lado pessoal.
Troca-se de emprego na Austrália com mais
frequência que no Brasil, especialmente nos
casual jobs.
Respeite horários, faça sua parte e seja
gentil. Mas não pense em obter vantagens só
porque você é ‘gente boa’ – não existe isso
na Austrália.

Atenção: toda atividade possui um salário
mínimo listado pelo Fair Work Australia:
http://goo.gl/gs0Yo
Não aceite empregos abaixo desse valor,
nem trabalhos em que alguém se oferece
para receber o dinheiro e repassar para
você. Isso é ilegal.
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Refeições
A comida na Austrália é bem diferente do
Brasil. Tem menos sal, mais pimenta e o
‘churrasco’ deles é grelhado! Confira o site
Be Wise, Be Safe para saber onde comprar
comida brasileira.
O café da manhã na Austrália costuma ser
reforçado, e a janta é servida cedo (18h).
Há restaurantes do mundo todo na Austrália.
Experimente novas culinárias!
Bring Your Own (BYO)
A sigla BYO em um restaurante significa que
você pode levar bebida de casa. Em um
convite de festa, significa que você deve levar
sua própria bebida.
É educado levar vinhos ou bebidas de
presente ao jantar na casa de alguém.
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Suborno
Suborno e propina são crimes gravíssimos na
Austrália. De maneira alguma ofereça
dinheiro a alguém para se livrar de um
problema ou obter benefícios.
A pena pode chegar a 10 anos de cadeia e
multa de AU$ 1 milhão (mais de R$ 2
milhões).
São exemplos de suborno pagar para um
guarda não dar multa, para um funcionário
de loja/serviço o atender mais rápido ou para
um colega de classe fazer seu trabalho de
escola. Nesse caso, as escolas podem
expulsar os alunos, que perdem o visto e são
obrigados a voltar para o Brasil.
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Lendas Urbanas
“Austrália é 1º Mundo, tem tudo 24h”
Na maioria das cidades, comércio e serviços
fecham entre 17h e 18h, mesmo shoppings e
supermercados. Programe suas compras para
o período diurno.
“Nasceu na Austrália, é australiano”
Para uma criança ser registrada como
australiana, pelo menos um dos pais precisa
ser cidadão australiano ou residente
permanente do país. Em quaisquer outros
casos (pais turistas, estudantes, residentes
temporários), a criança não poderá ser
registrada como australiana.

57

“Australiano adora cerveja e praia”
Os ‘Aussies’ adoram cerveja sim, mas nunca
na praia. Beber álcool na praia é crime e você
pode ser preso por isso. Fique atento, pois
também é proibido ingerir bebidas alcoólicas
na rua.
“Estou acostumado com o sol do
Brasil”
Na Austrália, não saia de casa sem protetor
solar e chapéu. O país tem a maior incidência
de câncer de pele do mundo (2 em cada 3
pessoas até 70 anos), e mesmo pessoas de
pele negra ou parda desenvolvem a doença.
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“Brasileiro não ganha pontos na
carteira de habilitação”
Mesmo que você esteja dirigindo com a
carteira brasileira, as infrações e multas serão
registradas pelo órgão de trânsito do estado
onde você mora. Se atingir o limite de
pontos, você será notificado e perderá o
direito de dirigir. Pode até mesmo ‘ser
convidado’ a se retirar da Austrália em casos
extremos.
“Se for preso, é mandado de volta pro
Brasil”
Nem sempre! Dependendo do crime e de sua
situação na Austrália (residente temporário,
permanente ou cidadão) você pode ter de
cumprir pena em prisão na Austrália. Saiba
mais no nosso website.
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“Os professores não cobram frequência
em aula”
Muitos professores não fazem chamada nas
escolas australianas. Porém, existe uma lista
de frequência que é enviada à direção das
escolas. Se a sua frequência estiver abaixo do
estipulado no seu visto de estudante, você
pode receber uma ordem para deixar a
Austrália.
Quer compartilhar alguma ‘lenda urbana’
que ouviu? Para conhecer outras histórias e
obter mais informações, acesse o site
Be Wise, Be Safe.
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Informações Consulares
Consulado Geral do Brasil em Sydney

Jurisdição: NSW, QLD e NT.
Horário: Segunda a Sexta, das 9h às 14h.
Endereço: Level 6, 45 Clarence Street
Sydney, NSW 2000
Telefone: (02) 92674414 ou 0439441414
para emergências
Email: info.sydney@itamaraty.gov.br
Serviços: Passaportes, procurações,
atestados, legalização de documentos, etc.

Para saber prazos e valores dos serviços,
consulte o site sydney.itamaraty.gov.br.
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Embaixada do Brasil em Camberra

Jurisdição: ACT, VIC, SA, TAS e WA.
Horário: Segunda a Sexta, das 9h às 15h.
Endereço: 19 Forster Crescent,
Yarralumla, ACT 2600
Telefone: (02) 62732372 ou 0427127001
para emergências.
Email: consular.camberra@itamaraty.gov.br
Serviços: Passaportes, procurações,
atestados, legalização de documentos, etc.
Para saber prazos e valores dos serviços,
consulte o site
camberra.itamaraty.gov.br.
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Cônsules-honorários
Mr. Roger Charles Frankel (VIC)
Celular: 0414815357
Email: rfrankel@ozemail.com.au
Horário: segunda a sexta, das 9h às 17h
Mr. Henry Steingiesser (WA)
Celular: 0404819508
Email: henry@brazilinwa.org
Horário : segunda a sexta, das 9h às 17h
Mr. Peter John McMillan (SA)
Celular: 0417733900
Email: consbrasilsa@gmail.com
Horário: segunda a sexta, das 9h às 17h
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Contatos Gerais
e de Emergência
Polícia, Bombeiros e Ambulância:
Disque 000
Depto. de Imigração da Austrália:
131881 ou acesse www.immi.gov.au.
Embaixada (Camberra):
Disque (02) 62732372. Para emergências
fora do expediente, ligue 0427127001.
Consulado (Sydney):
Disque (02) 92674414. Para emergências
fora do expediente, ligue 0439441414.
Bracca:
(02) 95606866 ou info@bracca.org.
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