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HISTHISTÓÓRIARIA

�� Os Emirados Os Emirados ÁÁrabes Unidos foram rabes Unidos foram 
formados em 2 Dezembro de 1971, tendo formados em 2 Dezembro de 1971, tendo 
adquirido independência do Reino Unido.adquirido independência do Reino Unido.

�� O Xeque O Xeque ZayedZayed AlAl NahayanNahayan foi o Xeque foi o Xeque 
responsresponsáável pela união de alguns vel pela união de alguns 
emirados do sudeste da Penemirados do sudeste da Peníínsula Arnsula Aráábica.bica.



HISTHISTÓÓRIARIA
�� A NaA Naçção "Emirados ão "Emirados ÁÁrabes Unidos" rabes Unidos" éé constituconstituíída de 7 regiões da de 7 regiões 

administrativas; os 7 Emirados. Cada emirado administrativas; os 7 Emirados. Cada emirado éé uma monarquia controlada uma monarquia controlada 
por uma fampor uma famíília real, com uma certa soberania sobre o territlia real, com uma certa soberania sobre o territóório regional. rio regional. 
Existe um Supremo Conselho Federal: formado pelos 7 emires, que Existe um Supremo Conselho Federal: formado pelos 7 emires, que se se 
rereúúne regularmente 4 vezes ao ano, sendo que os emires de ne regularmente 4 vezes ao ano, sendo que os emires de AbuAbu DhabiDhabi e e 
de de DubaiDubai tem o poder de veto. A cada 5 anos o conselho de emires se tem o poder de veto. A cada 5 anos o conselho de emires se 
rereúúne para eleger um Presidente e um Vicene para eleger um Presidente e um Vice--presidente entre eles. presidente entre eles. ZayedZayed
BinBin SultanSultan AlAl NahyanNahyan, emir de , emir de AbuAbu DhabiDhabi desde 1966 e ldesde 1966 e lííder polder políítico da tico da 
nanaçção desde sua independência, em 1971, foi reeleito sucessivas vezão desde sua independência, em 1971, foi reeleito sucessivas vezes es 
pelos emires atpelos emires atéé sua morte, em 2 de sua morte, em 2 de novembronovembro de 2005. Como Emir em de 2005. Como Emir em 
seu lugar, assumiu seu filho, seu lugar, assumiu seu filho, KhalifaKhalifa BinBin ZayedZayed AlAl NahyanNahyan, e inclusive foi , e inclusive foi 
eleito eleito unânimamenteunânimamente Presidente em 3 de Presidente em 3 de novembronovembro de 2005 para estar a de 2005 para estar a 
frente do pafrente do paíís. Em eleis. Em eleiçção realizada entre os emires. O Viceão realizada entre os emires. O Vice--presidente do presidente do 
papaíís s éé MuhammadMuhammad binbin RashidRashid alal--MaktumMaktum, Emir de , Emir de DubaiDubai, que teve seu , que teve seu 
mandato reafirmado dia 3 de mandato reafirmado dia 3 de novembronovembro de 2005 em eleide 2005 em eleiçção unânime entre ão unânime entre 
os mesmos emires.os mesmos emires.



GEOGRAFIAGEOGRAFIA

�� Os Emirados Os Emirados ÁÁrabes Unidos situamrabes Unidos situam--se no sudoeste da se no sudoeste da 
ÁÁsia, têm costa no Golfo de Omã e no Golfo Psia, têm costa no Golfo de Omã e no Golfo Péérsico e rsico e 
fronteiras com Omã e com a Arfronteiras com Omã e com a Aráábia Saudita. O pabia Saudita. O paíís s éé
uma planuma planíície costeira plana e estcie costeira plana e estééril que se funde no ril que se funde no 
interior com as dunas de areia do deserto arinterior com as dunas de areia do deserto aráábico. Hbico. Háá
tambtambéém montanhas no leste do pam montanhas no leste do paíís. A sua localizas. A sua localizaçção ão 
estratestratéégica ao longo das aproximagica ao longo das aproximaçções de sul ao estreito ões de sul ao estreito 
de Ormuz faz do pade Ormuz faz do paíís um ponto de trânsito vital para o s um ponto de trânsito vital para o 
petrpetróóleo bruto mundial. Constituemleo bruto mundial. Constituem--se os Emirados se os Emirados 
ÁÁrabes Unidos o chamado rabes Unidos o chamado ““BerBerçço da Humanidade".o da Humanidade".



ECONOMIAECONOMIA
�� Baseada no petrBaseada no petróóleo, uma economia fortleo, uma economia fortííssima. Com isso, os E.A.U. ssima. Com isso, os E.A.U. éé um um 

dos pados paííses mais ricos do mundo. Existem comprovadas reservas de mais deses mais ricos do mundo. Existem comprovadas reservas de mais de
90 90 bilhõesbilhões de barris de petrde barris de petróóleo no territleo no territóório. Hoje o turismo tambrio. Hoje o turismo tambéém m éé uma uma 
atividadeatividade forte na região, principalmente frequentada por forte na região, principalmente frequentada por estadunidensesestadunidenses..

�� A cada dia, os Emirados A cada dia, os Emirados ÁÁrabes Unidos vêm construindo uma sociedade rabes Unidos vêm construindo uma sociedade 
mais desenvolvida. Seja atravmais desenvolvida. Seja atravéés de investimentos s de investimentos ononííricosricos, como a , como a 
construconstruçção de ilhas artificiais, seja com a construão de ilhas artificiais, seja com a construçção de uma sociedade ão de uma sociedade 
mais aberta mais aberta àà diversidade, sendo diversidade, sendo DubaiDubai o principal emirado em o principal emirado em 
desenvolvimento.desenvolvimento.

�� Qualquer empreendimento ou lucro Qualquer empreendimento ou lucro éé totalmente isento de impostos ou totalmente isento de impostos ou 
taxas em todo o territtaxas em todo o territóório nacional, com isso, o pario nacional, com isso, o paíís consegue atrair s consegue atrair 
gigantescas somas em investimentos do mundo inteiro, principalmegigantescas somas em investimentos do mundo inteiro, principalmente das nte das 
grandes economias. O Estado arrecada fundos atravgrandes economias. O Estado arrecada fundos atravéés de suas estatais, s de suas estatais, 
como as empresas de petrcomo as empresas de petróóleo e como as companhias aleo e como as companhias aééreas reas EmiratesEmirates e e AlAl
EtihadEtihad, adaptando um sistema de arrecada, adaptando um sistema de arrecadaçção que lembra aspectos da ão que lembra aspectos da 
SuiSuiçça e de a e de MônacoMônaco, por, poréém, muito mais intenso e muito mais incentivador.m, muito mais intenso e muito mais incentivador.



DEMOGRAFIADEMOGRAFIA
�� Os Emirados Os Emirados ÁÁrabes Unidos consistem de uma federarabes Unidos consistem de uma federaçção de sete emirados ão de sete emirados 

localizados no Golfo Plocalizados no Golfo Péérsico, estes são: rsico, estes são: AbuAbu DabiDabi, , DubaiDubai, , SharjahSharjah, , RasRas AlAl
KhaimahKhaimah, , UmmUmm AlAl QwainQwain, , AjmanAjman e a e a FujairahFujairah. Tem fronteira com o Qatar, . Tem fronteira com o Qatar, 
ArAráábia Saudita e Oman.bia Saudita e Oman.

�� AbuAbu DabiDabi éé o maior dos emirados com 86,7% de toda a o maior dos emirados com 86,7% de toda a áárea, o menor rea, o menor éé
AjmanAjman com apenas 0,3% (250kmcom apenas 0,3% (250km²²).).

�� Os povos dos Emirados Os povos dos Emirados ÁÁrabes Unidos descendem de antigas tribos da rabes Unidos descendem de antigas tribos da 
PenPeníínsula nsula ÁÁrabe. As mulheres dos Emirados são bastante rabe. As mulheres dos Emirados são bastante ativasativas e e 
trabalhadoras, mesmo antes da revolutrabalhadoras, mesmo antes da revoluçção do petrão do petróóleo. Ocupam cargos de leo. Ocupam cargos de 
destaque e sempre trabalharam fora de casa.destaque e sempre trabalharam fora de casa.

�� A exploraA exploraçção de petrão de petróóleo atraiu um grande nleo atraiu um grande núúmero de estrangeiros para o mero de estrangeiros para o 
papaíís, como resultado, menos de 50% da populas, como resultado, menos de 50% da populaçção dos Emirados ão dos Emirados ÁÁrabes rabes 
são são áárabes. Hrabes. Háá grupos de trabalhadores indianos, paquistaneses, iranianos grupos de trabalhadores indianos, paquistaneses, iranianos 
e sul asie sul asiááticos. Interessante ticos. Interessante éé que devido riqueza do petrque devido riqueza do petróóleo todos os leo todos os 
serviserviçços sociais de educaos sociais de educaçção, transporte e saão, transporte e saúúde são gratuitos para a de são gratuitos para a 
populapopulaçção. A educaão. A educaçção primão primáária ria éé obrigatobrigatóória. A maioria ria. A maioria éé de mude muççulmanos ulmanos 
sunitassunitas, mas h, mas háá minorias cristãs, hindus e xiitas.minorias cristãs, hindus e xiitas.



INTERESSANTESINTERESSANTES

�� -- A expectativa de vida nos EAU A expectativa de vida nos EAU éé de 75 anos, ocupando de 75 anos, ocupando 
o primeiro lugar no ranking entre os pao primeiro lugar no ranking entre os paííses ses áárabes, rabes, 
nnúúmero considerado parecido mero considerado parecido ààquele registrado nos quele registrado nos 
papaííses mais desenvolvidos.ses mais desenvolvidos.

�� -- A OrganizaA Organizaçção Mundial de Saão Mundial de Saúúde classifica os EAU de classifica os EAU 
como um pais que tem padrões internacionais de sacomo um pais que tem padrões internacionais de saúúde de 
em termos de qualidade dos serviem termos de qualidade dos serviçços e a viabilidade sem os e a viabilidade sem 
discriminadiscriminaçção.ão.

�� -- A mortalidade infantil A mortalidade infantil éé de 6,57 mortos por mil.de 6,57 mortos por mil.
�� -- A mortalidade entre os recA mortalidade entre os recéém nascidos m nascidos éé de 1 em cada de 1 em cada 

mil.mil.
�� -- O O ííndice de desenvolvimento humano ndice de desenvolvimento humano éé 0,8.0,8.
�� -- Fecundidade 3,42 filhos por mulher (1995Fecundidade 3,42 filhos por mulher (1995--2000).2000).



INTERESSANTESINTERESSANTES
�� -- Na Na áárea de medicina preventiva, cada escola dispõe de uma clrea de medicina preventiva, cada escola dispõe de uma clíínica nica 

que faz exames perique faz exames perióódicos e tem a tarefa de cumprir a tabela de dicos e tem a tarefa de cumprir a tabela de 
vacinavacinaçção.ão.

�� -- A educaA educaçção nos EAU ão nos EAU éé totalmente gratuita em todas as etapas.totalmente gratuita em todas as etapas.
�� -- A universidade de A universidade de ZayedZayed para mulheres, estabelecida em 1998 em para mulheres, estabelecida em 1998 em 

AbuAbu DhabiDhabi e e DubaiDubai, , éé considerada a melhor universidade pconsiderada a melhor universidade púública da blica da 
região.região.

�� -- O nO núúmero de mulheres ingressas nas universidades e escolas mero de mulheres ingressas nas universidades e escolas 
ttéécnicas superiores supera o dos homens. (em 2003 o percentual de cnicas superiores supera o dos homens. (em 2003 o percentual de 
mulheres ingressas em estudos de nmulheres ingressas em estudos de níível superior vel superior éé de 64,32 %.de 64,32 %.

�� -- A igualdade da mulher e os seus direitos civis estão consagradoA igualdade da mulher e os seus direitos civis estão consagrados s 
na constituina constituiçção dos EAU.ão dos EAU.



INTERESSANTESINTERESSANTES

�� -- A licenA licençça maternidade a maternidade éé de (06) seis meses: dois com de (06) seis meses: dois com 
salsaláário integral, dois com (1/2) meio salrio integral, dois com (1/2) meio saláário, e dois não rio, e dois não 
pagos.pagos.

�� -- Para dar mais facilidades Para dar mais facilidades áá mulher, e tendo em vista o mulher, e tendo em vista o 
crescente ingresso da mulher no campo do trabalho, o crescente ingresso da mulher no campo do trabalho, o 
Departamento de Assistência Familiar e Infantil estDepartamento de Assistência Familiar e Infantil estáá
realizando um realizando um projetoprojeto para construpara construçção de creches em ão de creches em 
todos o departamentos ptodos o departamentos púúblicos.blicos.

�� -- A legislaA legislaçção trabalhista proão trabalhista proííbe a discriminabe a discriminaçção entre ão entre 
homens e mulheres.homens e mulheres.

�� -- Os EAU desfrutam de estabilidade e seguranOs EAU desfrutam de estabilidade e segurançça, e a, e 
praticamente o praticamente o ííndice de criminalidade ndice de criminalidade éé quase zero, e quase zero, e 
tem uma legislatem uma legislaçção rigorosa e aplica penalidades muito ão rigorosa e aplica penalidades muito 
severas aos severas aos infratoresinfratores àà seguransegurançça.a.



INTERESSANTESINTERESSANTES

�� -- O povo dos EAU O povo dos EAU éé hospitaleiro e generoso e tendo em hospitaleiro e generoso e tendo em 
consideraconsideraçção que as tradião que as tradiçções e costumes que ões e costumes que 
prevalecem no paprevalecem no paíís são bem diferentes, tratas são bem diferentes, trata--se de uma se de uma 
sociedade conservadora e tradicional.sociedade conservadora e tradicional.

�� -- O Fundo para casamento, que foi fundado em 1994, O Fundo para casamento, que foi fundado em 1994, 
administrado pelo Ministadministrado pelo Ministéério do Trabalho e Assuntos rio do Trabalho e Assuntos 
Sociais, oferece ajudas financeiras para as pessoas de Sociais, oferece ajudas financeiras para as pessoas de 
baixa renda que planejam casar. baixa renda que planejam casar. 

�� -- Os EAU conseguiram transformar o solo arenoso em Os EAU conseguiram transformar o solo arenoso em 
solo fsolo féértil para agricultura , e rtil para agricultura , e éé autoauto--suficiente em suficiente em 
pescaria e agricultura (verduras e frutas). Plantou mais pescaria e agricultura (verduras e frutas). Plantou mais 
de 40 milhões de palmeiras com capacidade de produzir de 40 milhões de palmeiras com capacidade de produzir 
245 mil toneladas de tâmaras (foto) anualmente.245 mil toneladas de tâmaras (foto) anualmente.



INTERESSANTESINTERESSANTES

�� -- InInúúmeros eventos, feiras, festivais e exposimeros eventos, feiras, festivais e exposiçções são ões são 
realizados ao longo do ano em diversas realizados ao longo do ano em diversas ááreas.reas.

�� -- As ajudas humanitAs ajudas humanitáárias oferecidas anualmente pelo rias oferecidas anualmente pelo 
pais pais eqeqüüivalemivalem a 3,5% do produto interno bruto , a 3,5% do produto interno bruto , 
nnúúmero que supera aquele decidido pela ONU, que mero que supera aquele decidido pela ONU, que éé, , 
0,7% no m0,7% no míínimo, para os panimo, para os paííses desenvolvidos ses desenvolvidos 
concederem ajuda aos paconcederem ajuda aos paííses em desenvolvimento.ses em desenvolvimento.

�� -- Os EAU valorizam, enormemente, o meio ambiente, e Os EAU valorizam, enormemente, o meio ambiente, e 
trabalham continuamente na implementatrabalham continuamente na implementaçção de leis que ão de leis que 
visam a conservavisam a conservaçção e ão e proteproteççãoão do meio ambiente, e a do meio ambiente, e a 
implementaimplementaçção de programas para a ão de programas para a proteproteççãoão da vida da vida 
selvagem.selvagem.



INTERESSANTESINTERESSANTES

�� -- O PaO Paíís testemunhou e continua testemunhando s testemunhou e continua testemunhando 
uma evoluuma evoluçção ão arquitetônicaarquitetônica..

�� -- Os EAU possuem a quarta maior reserva de Os EAU possuem a quarta maior reserva de 
petrpetróóleo do mundo, e a terceira maior reserva leo do mundo, e a terceira maior reserva 
de gde gáás natural.s natural.

�� -- Os EAU são considerados o pais das zonas Os EAU são considerados o pais das zonas 
francas que oferece infrancas que oferece inúúmeras facilidades e meras facilidades e 
incentivos para os investidores estrangeiros , e incentivos para os investidores estrangeiros , e 
isenisençção total de imposto de renda sobre o lucro ão total de imposto de renda sobre o lucro 
e os rendimentos.e os rendimentos.



INTERESSANTESINTERESSANTES

�� -- Os EAU ocupam 19Os EAU ocupam 19ºº lugar no ranking mundial no uso lugar no ranking mundial no uso 
da Internet, e o 34da Internet, e o 34ºº lugar no uso do computador.lugar no uso do computador.

�� -- Em 2002 passaram pelo aeroporto internacional de Em 2002 passaram pelo aeroporto internacional de 
DubaiDubai 16 milhões de passageiros.16 milhões de passageiros.

�� -- A OrganizaA Organizaçção Mundial Marão Mundial Maríítima incluiu os EAU na lista tima incluiu os EAU na lista 
branca branca –– esta lista certifica a qualificaesta lista certifica a qualificaçção dos ão dos 
marinheiros a nmarinheiros a níível internacional, e inclui os pavel internacional, e inclui os paííses que ses que 
oferecem um alto noferecem um alto níível de vel de treinamentotreinamento a seus a seus 
marinheiros.marinheiros.

�� -- E, por E, por úúltimo, você sabia que estamos falando de um ltimo, você sabia que estamos falando de um 
papaíís jovem que foi estabelecido em 1971?s jovem que foi estabelecido em 1971?



FEIRAS / EVENTOSFEIRAS / EVENTOS
�� Os principais eventos são:Os principais eventos são:
�� -- IDEX IDEX -- Internacional Defense Internacional Defense ExibitionExibition. . 

-- TRIDEX TRIDEX -- Triple Triple InternationalInternational Defense Defense ExibitionExibition
-- GITEX GITEX -- GulfGulf InformationInformation TechnologyTechnology ExibitionExibition..
-- IWME IWME -- Internet Internet WorldWorld MiddleMiddle EastEast ..
-- TRICON TRICON ––Triple Triple InternationalInternational ConferenceConference ..
-- ADIPEC ADIPEC –– ExposiExposiçção e Conferência Internacional de Petrão e Conferência Internacional de Petróóleo de leo de AbuAbu
DhabiDhabi. MPGC . MPGC –– Conferência do Oriente MConferência do Oriente Méédio para Gdio para Gáás e Petrs e Petróóleo.leo.
-- DUBAI AIR SHOW DUBAI AIR SHOW –– Mostra AMostra Aéérea de rea de DubaiDubai ..
-- MOTOR SHOW : Mostra de Produtos TecnolMOTOR SHOW : Mostra de Produtos Tecnolóógicos em gicos em DubaiDubai. . 
-- AbuAbu DhabiDhabi ShoppingShopping Festival..Festival..
-- DUBAI DUBAI ShoppingShopping Festival .Festival .
-- DubaiDubai SummerSummer SurprisesSurprises..
-- SharjahSharjah Ramada Festival.Ramada Festival.
-- KITE FLYING Festival.KITE FLYING Festival.

�� -- Feira Internacional do Livro de Feira Internacional do Livro de SharjahSharjah: Participam desta feira editores de : Participam desta feira editores de 
37 pa37 paííses, e inclui temas como drama, cinema, poesia, mses, e inclui temas como drama, cinema, poesia, múúsica e seminsica e semináários rios 
sobre literatura.sobre literatura.
-- Feira do Livro de Feira do Livro de AbuAbu DhabiDhabi: : ÉÉ realizada anualmente pela Fundarealizada anualmente pela Fundaçção ão 
Cultural, e Cultural, e éé considerada uma referência para todos os distribuidores da considerada uma referência para todos os distribuidores da 
região.região.



INFORMAINFORMAÇÇÕES ÕES ÚÚTEISTEIS

�� A melhor A melhor éépoca para visitar os Emirados poca para visitar os Emirados ÁÁrabes Unidos rabes Unidos éé
nos meses de Dezembro, Marnos meses de Dezembro, Marçço e Abril para ver o o e Abril para ver o 
SharjahSharjah RamadanRamadan Festival, o Festival, o AbuAbu DhabiDhabi Festival for Festival for 
Sales, o Sales, o DubaiDubai SummerSummer SurprisesSurprises e o e o DubaiDubai ShoppingShopping
Festival. Estes são os meses mais frios e os melhores Festival. Estes são os meses mais frios e os melhores 
para explorar os Emirados para explorar os Emirados ÁÁrabes Unidos. Para uma rabes Unidos. Para uma 
orientaorientaçção cultural , os Emirados ão cultural , os Emirados ÁÁrabes Unidos rabes Unidos 
comemoram sua Data Nacional no dia 02 de Dezembro, comemoram sua Data Nacional no dia 02 de Dezembro, 
quando são promovidas vquando são promovidas váárias festividades sob os rias festividades sob os 
auspauspíícios de Sua Alteza o cios de Sua Alteza o SheikhSheikh ZayedZayed BinBin SultanSultan AlAl
NahyanNahyan. . 



INFORMAINFORMAÇÇÕES ÕES ÚÚTEISTEIS
�� Como chegar :Como chegar : De fora do Golfo De fora do Golfo ÁÁrabe: Você pode chegar a rabe: Você pode chegar a AbuAbu

DhabiDhabi, , alal AinAin, , DubaiDubai, , SharjahSharjah e os outros emirados via ae os outros emirados via aéérea. Todos rea. Todos 
os emirados tem aeroportos de categoria internacional e vos emirados tem aeroportos de categoria internacional e váários rios vôosvôos
fazem escala nestes aeroportos em suas rotas para a fazem escala nestes aeroportos em suas rotas para a ÁÁsia e Europa sia e Europa 
e vicee vice--versa.versa.

�� De fora dos Emirados De fora dos Emirados ÁÁrabes :rabes : Se você estiver num paSe você estiver num paíís vizinho, s vizinho, 
como Omã ou como Omã ou MascatMascat, , éé ffáácil chegar aos Emirados cil chegar aos Emirados ÁÁrabes Unidos rabes Unidos 
via terrestre, devidamente provido de visto, assim como vacinavia terrestre, devidamente provido de visto, assim como vacinaçção ão 
contra febrecontra febre--amarela.amarela.
Clima: Clima: Entre os meses de Novembro e Marco, prevalece o clima Entre os meses de Novembro e Marco, prevalece o clima 
moderado, com temperaturas que variam entre 26 graus moderado, com temperaturas que variam entre 26 graus 
centcentíígrados durante o dia e 15 graus centgrados durante o dia e 15 graus centíígrados durante a noite. A grados durante a noite. A 
umidadeumidade tende a se elevar no verão durante os meses de Junho e tende a se elevar no verão durante os meses de Junho e 
Agosto.Agosto.



INFORMAINFORMAÇÇÕES ÕES ÚÚTEISTEIS

�� DutyDuty FreeFree:: Os visitantes podem comprar atOs visitantes podem comprar atéé 2000 2000 
cigarros, 400 charutos ou 2kg de tabaco e uma cigarros, 400 charutos ou 2kg de tabaco e uma 
quantidade razoquantidade razoáável de perfumes. Varias lojas de vel de perfumes. Varias lojas de DutyDuty
FreeFree estão localizadas nos aeroportos internacionais de estão localizadas nos aeroportos internacionais de 
AbuAbu DhabiDhabi e e DubaiDubai..

�� Alfândega:Alfândega: Não existem restriNão existem restriçções para os montantes ões para os montantes 
de dinheiro que podem ser trazidos aos Emirados de dinheiro que podem ser trazidos aos Emirados ÁÁrabes rabes 
Unidos.Unidos.

�� HelicHelicóópteros:pteros: HelicHelicóópterospteros podem ser alugados em podem ser alugados em 
AbuAbu DhabiDhabi, , DubaiDubai ou ou SharjahSharjah. Você s. Você sóó precisa obter uma precisa obter uma 
licenlicençça das autoridades para ter acesso aos aeroportos. a das autoridades para ter acesso aos aeroportos. 
Os preOs preçços variam entre US$ 1200 e US$ 6000 por hora.os variam entre US$ 1200 e US$ 6000 por hora.



INFORMAINFORMAÇÇÕES ÕES ÚÚTEISTEIS

�� EletricidadeEletricidade: A : A eletricidadeeletricidade éé de 220/240 volts de 220/240 volts 
por 50 ciclos.por 50 ciclos.

�� ÁÁgua: gua: A A áágua provem das plantas de gua provem das plantas de 
dessalinizacaodessalinizacao e e éé saudsaudáável.vel.

�� Telefone:Telefone: Os serviOs serviçços de telefonia são os de telefonia são 
excelentes. excelentes. 

�� DDI: 971 DDI: 971 (Emirados (Emirados ÁÁrabes) e rabes) e 4 4 ((DubaiDubai).).
�� Televisão:Televisão: Existem nove canais abertos, com Existem nove canais abertos, com 
programas falados em programas falados em áárabe, inglês , urdu, rabe, inglês , urdu, 
hindu e francês. Existem ainda os canais via hindu e francês. Existem ainda os canais via 
satsatéélite e a cabo.lite e a cabo.



INFORMAINFORMAÇÇÕES ÕES ÚÚTEISTEIS

�� RRáádio: dio: Varias estaVarias estaçções de rões de ráádio fazem transmissão em dio fazem transmissão em 
áárabe e inglês durante 24 horas ao dia.rabe e inglês durante 24 horas ao dia.

�� ShoppingShopping: : Funcional de 9:30 Funcional de 9:30 ààs 13:00 e de 14:30 s 13:00 e de 14:30 ààs s 
9:30 de S9:30 de Sáábado bado àà quintaquinta--feira.feira.

�� Cartões de CrCartões de Créédito: dito: Os melhores hotOs melhores hotééis e restaurantes is e restaurantes 
aceitam cartões de credito, assim como algumas lojas, aceitam cartões de credito, assim como algumas lojas, 
mas para as compras mas para as compras éé preferpreferíível o pagamento em vel o pagamento em 
espespéécie.cie.

�� Cuidados com saCuidados com saúúdede: Não são exigidos certificados ou : Não são exigidos certificados ou 
imunizaimunizaçções, mas procure se informar junto ao seu ões, mas procure se informar junto ao seu 
agente de viagem sobre a necessidade de imunizaagente de viagem sobre a necessidade de imunizaçção ão 
contra a ccontra a cóólera e a febre amarela e falera e a febre amarela e faççaa--o 14 dias antes o 14 dias antes 
de sua viagem.de sua viagem.



INFORMAINFORMAÇÇÕES ÕES ÚÚTEISTEIS
�� Cuidados mCuidados méédicos:dicos: Os Emirados Os Emirados ÁÁrabes Unidos possuem hospitais rabes Unidos possuem hospitais 

modernos e bem equipados, portanto não se preocupe quanto ao modernos e bem equipados, portanto não se preocupe quanto ao 
fato de obter a assistência medica necessfato de obter a assistência medica necessáária.ria.

�� Reservas em hotReservas em hotééis: is: As maiores redes de hotAs maiores redes de hotééis do mundo is do mundo 
estenderam suas cadeias atestenderam suas cadeias atéé os Eos EÁÁU e U e AbuAbu DhabiDhabi tem tanto hottem tanto hotééis is 
de cinco estrelas, assim como de três estrelas. Existem ainda de cinco estrelas, assim como de três estrelas. Existem ainda 
propriedades particulares prpropriedades particulares próóprias para acomodar turistas e prias para acomodar turistas e 
viajantes a negviajantes a negóócios. Nestes hotcios. Nestes hotééis podem ser encontrados is podem ser encontrados 
cardcardáápios dietpios dietééticos e outros preparados por ticos e outros preparados por chefschefs da nata da da nata da 
indindúústria alimentstria alimentíícia. A excelente culincia. A excelente culináária libanesa pode ser ria libanesa pode ser 
apreciada nos restaurantes, enquanto grandes expoentes da apreciada nos restaurantes, enquanto grandes expoentes da 
culinculináária internacional jria internacional jáá trabalharam nas cozinhas dos hottrabalharam nas cozinhas dos hotééis cinco is cinco 
estrelas. Esta variedade de culinestrelas. Esta variedade de culináária deveria deve--se a pessoas de 70 etnias se a pessoas de 70 etnias 
que fizeram dos Emirados que fizeram dos Emirados ÁÁrabes Unidos seu lar. Poderabes Unidos seu lar. Pode--se obter se obter 
maiores informamaiores informaçções pelo site: ões pelo site: www.uae.org.aewww.uae.org.ae seseççãoão de turismo.de turismo.



INFORMAINFORMAÇÇÕES ÕES ÚÚTEISTEIS

�� Moeda: Moeda: Dirham. DH 1,00 = 100 Dirham. DH 1,00 = 100 filsfils / US$ 1,00 / US$ 1,00 
= DH 3.67.= DH 3.67.

�� Idioma: Idioma: ÁÁrabe.rabe.
�� Roupas: Roupas: As roupas leves são as mais indicadas, As roupas leves são as mais indicadas, 
mas leve um casaco para as noites frias de mas leve um casaco para as noites frias de 
invernoinverno. Existe um certo n. Existe um certo níível de vel de 
conservadorismoconservadorismo quanto aos trajes, portanto quanto aos trajes, portanto 
use os mais discretos, principalmente quando use os mais discretos, principalmente quando 
você não estiver na praia ou você não estiver na praia ou resortsresorts..

�� HorHoráário:rio: + 7 horas + 7 horas 



INFORMAINFORMAÇÇÕES ÕES ÚÚTEISTEIS

�� Fotografia: Fotografia: São permitidas, apenas peSão permitidas, apenas peçça a 
autorizaautorizaçção antes de fotografar as pessoas.ão antes de fotografar as pessoas.

�� Os Emirados Os Emirados ÁÁrabes Unidos desempenham um rabes Unidos desempenham um 
papel de elo entre as varias culturas. A papel de elo entre as varias culturas. A 
tradicional hospitalidade, o agradtradicional hospitalidade, o agradáável clima do vel clima do 
invernoinverno, e o meio ambiente preservado são , e o meio ambiente preservado são 
complementados por alguns dos melhores hotcomplementados por alguns dos melhores hotééis is 
e restaurantes do mundo, o que cria uma e restaurantes do mundo, o que cria uma 
atmosfera ideal para o desenvolvimento do atmosfera ideal para o desenvolvimento do 
turismo.turismo.



IDIOMAIDIOMA



IDIOMA / FRASESIDIOMA / FRASES

�� Por favor: Por favor: minmin fadlakfadlak (m) (m) ikiiki (f) (f) 
Obrigado: Obrigado: shukranshukran
De nada: De nada: afwanafwan, , ahlanahlan wawa sahlansahlan

�� Sim/não: Sim/não: naamnaam//lala
Desculpa: Desculpa: assifassif

�� Bem vindo: Bem vindo: ahlanahlan wawa--sahlan(ahlansahlan(ahlan))
�� Acabou: Acabou: khallaskhallas
Você fala inglês?: Você fala inglês?: tatakalamtatakalam InglesiInglesi??
Não entendo: Não entendo: annaanna mushmush fahimfahim
O que O que éé isso?: isso?: shushu hathahatha??



IDIOMA / FRASESIDIOMA / FRASES

�� Como você estComo você estáá?: ?: kheifkheif halakhalak?? (m) (m) ikiiki (f) (f) 
Muito bem: Muito bem: tamamtamam, , bikhairbikhair
Me chamo...: Me chamo...: ismeeismee
Como você se chama?: Como você se chama?: ma ma ismikiismiki?? (f) (f) 

�� Quanto custa isto?: Quanto custa isto?: bikambikam hathahatha??
�� O que você quer? O que você quer? -- (m): (m): MathaMatha tureedtureed?,?, (f): (f): 

MathaMatha tureedeentureedeen??
Qual Qual éé o desconto?: o desconto?: kamkam ilil khasemkhasem??
Quero comprar...: Quero comprar...: AnnaAnna ureedureed ishtaraitiishtaraiti
ÉÉ muito caro: muito caro: ghaliaghalia katheerkatheer
ÉÉ muito barato: muito barato: hathahatha rakheesrakhees jedanjedan



IDIOMA / FRASESIDIOMA / FRASES
�� Onde você estOnde você estáá...?: ...?: wainwain

O banco: O banco: IL IL masrifmasrif
O restaurante: O restaurante: IL IL mataammataam
O telefone: O telefone: IL IL hatifhatif
O aeroporto: O aeroporto: IL matarIL matar
Correio: Correio: maktabmaktab IL IL bareedbareed
Banheiro: Banheiro: IL IL hamamhamam
O hospital: O hospital: IL IL mustashfamustashfa
A policia: A policia: dar dar alal shurtashurta
A policia de trA policia de trááfico: fico: IL IL mururmurur
Nossa!!!...: Nossa!!!...: rouhrouh!!! !!! 
A esquerda: A esquerda: ala ala alal yassaryassar
A direita: A direita: ala ala alal yameenyameen
Siga sempre Siga sempre retoreto: : alatoolalatool
A rua: A rua: alal shar'eshar'e



IDIOMA / FRASESIDIOMA / FRASES
�� Carne: Carne: lahemlahem bakarbakar
�� Galinha: Galinha: dajajdajaj
�� Peixe: Peixe: samaksamak
�� Pão: Pão: khobezkhobez
�� cafcaféé: : kahwakahwa
�� Sobre mesa: Sobre mesa: helouhelou
�� fruta: fruta: fawakahfawakah
�� sorvete: sorvete: boozabooza
�� leite: leite: haleebhaleeb
�� chcháá: : shaishai
�� arroz: arroz: rouzrouz
�� salada: salada: salatasalata
�� soupasoupa: : shorbashorba
�� vegetais: vegetais: khodrakhodra
�� ááguagua: : maimai



FOTOS DIVERSASFOTOS DIVERSAS
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Foto de espécie de Tâmara



ANIMAL SANIMAL SÍÍMBOLOMBOLO

�� Os animais podem ser encarados como sOs animais podem ser encarados como síímbolos mbolos 
temporais ou espirituais, como a esperantemporais ou espirituais, como a esperançça, a pureza, a a, a pureza, a 
perfeiperfeiçção... Tomando como base traão... Tomando como base traçços de os de carcarááterter
tradicionalmente atributradicionalmente atribuíídos aos animais, muitas vezes os dos aos animais, muitas vezes os 
povos reconhecem um animal particular como reflexo de povos reconhecem um animal particular como reflexo de 
sua prsua próópria identidade e o escolhe como emblema pria identidade e o escolhe como emblema 
nacional, atnacional, atéé internacional, no caso de Olimpinternacional, no caso de Olimpííadas, por adas, por 
exemplo.exemplo.

�� Desde tempos imemoriais, por antropomorfismo, os Desde tempos imemoriais, por antropomorfismo, os 
homens têm se identificado com algum animal particular homens têm se identificado com algum animal particular 
e tentado captar em seu proveito toda a fore tentado captar em seu proveito toda a forçça simba simbóólica lica 
associada a esse animal, elegendoassociada a esse animal, elegendo--o ato atéé como scomo síímbolo mbolo 
pessoal. pessoal. 



FOTOS DIVERSASFOTOS DIVERSAS

http://www.achetudoeregiao.com.br/ANIMAIS/falcao_peregrino.htm



FimFim…………………………

Obrigado pela atenObrigado pela atençção!ão!

Jucemar de Santi Veroneze

10/06/2008

Dourados/MS - Brasil


