Emergências
Algumas emergências podem surgir no exterior, com você ou com parentes e
conhecidos . É seu direito procurar o Consulado ou a Embaixada do Brasil e solicitar
ajuda. E lembre-se que todas elas dispõem de plantão consular 24 horas para esses e
outros casos.
- Caso você tenha seu passaporte e outros documentos roubados , você terá de informar
imediatamente o fato a Polícia local e solicitar a expedição de um Boletim de
Ocorrência .Somente de posse desse documento você poderá solicitar a expedição de
um novo passaporte pela autoridade consular brasileira . Outros documentos, como
carteira de identidade, carteira de motorista ,CPF, título eleitoral poderão ser obtidos
somente no Brasil. A expedição de novo passaporte , por lei , não é gratuita.
- Em situação inesperada , como desastres, catástrofes naturais, atentados , conflitos
armados e revoluções, é de grande importância que você entre em contato o mais cedo
possível com autoridades consulares brasileiras a fim de solicitar orientação a respeito .
Lembre-se , entretanto , que nem o Consulado nem a embaixada do Brasil poderão
alojar em seu interior cidadãos brasileiros;
- Na hipótese de grave problema de saúde , a autoridade consular poderá ser consultada
sobre a existência de clínicas ou hospitais que possam ser eventualmente indicados ,de
preferência gratuitos, para auxiliá-lo. Lembre-se que os consulados ou as embaixadas do
Brasil não pagam consultas , compra de remédio, internamentos ou tratamento médico
de Brasileiros no exterior;
- Em caso de falecimento de brasileiro , a autoridade consular deverá ser informada
imediatamente , a fim de que sejam providenciados os documentos afins, como o
atestado de óbito . Em nenhuma hipótese o Itamaraty paga despesas para o transporte do
corpo ao Brasil
- Nas questões ligadas a temas policiais , como furto, roubo, sequestro e assassinato, a
autoridade consular poderá ser contactada a fim de acompanhar o desenrolar das
investigações e apuração do crime , inclusive quando levados á justiça local, sem
entretanto , representar o cidadão brasileiro em juízo, nem se responsabilizar pelas
despesas de advogados e custas judiciais;
- Caso você seja preso, solicite da autoridade local, entrar em contacto com a autoridade
consular brasileira . Caso você assim decida, a autoridade consular poderá informar ou
não a seus familiares no Brasil sobre sua situação
Fonte: http://mapa-mundi.com/dicas/emergencia+no+exterior/9/

