
Dados sobre Las Vegas 
 

Base para IPC Apex Expo – 31 de março a 2 de abril de 2009 

 
 

1. Informações Gerais 
 
 Localização: Las Vegas localiza-se ao sul do Estado de Nevada, no Condado 

de Clark. 
 

 Clima / temperatura: Las Vegas possui um clima semi-árido, registrando 
menos que 100 milímetros de precipitação por ano. O verão de Las Vegas é 
quente, com temperaturas que podem superar os 40°C, e raramente são 
registradas temperaturas abaixo dos 25°C. O inverno na cidade é ameno, 
com temperatura média de 10°C. A estação chuvosa dura de janeiro a março. 

 
A previsão de temperaturas para março de 2009 é de mínima de 9°C e 
máxima de 22°C. 
 

 Economia: Las Vegas é uma cidade conhecida no mundo inteiro por seus 
cassinos e hotéis luxuosos, feiras, eventos e convenções. Com isso, boa parte 
de sua economia gira em torno dos serviços de turismo. A Cida concentra 
grandes e importantes empresas e indústrias, tornando Las Vegas um dos 

mais destacados pólos econômicos dos E.U.A. 
 

Anualmente, no mês de janeiro, é realizada a feira internacional de produtos 
eletrônicos (International Consumer Electronics Show – CES), a maior feira de 
eletrônicos do mundo.  
 

 Fuso horário: 4 horas a menos que Manaus; 5 horas a menos que Brasília. 
 

2. Dicas de viagem 
 
 Moeda e Impostos: Os dólares vêm em moedas (1c, 5c, 10c, 25c e, mais 

raramente, de 50c e $1) e em notas ($1, $5, $10, $20, $50, $100 e, mais 
raramente, de $2). Mantenha moedas de 25c à mão para estacionamentos, 

ônibus e metrôs. Se você conseguir, tente não pagar itens de baixo custo com 
notas maiores que $20, pois poderá ser difícil de conseguir troco. 

 
É possível trocar moedas estrangeiras na maioria dos grandes bancos, centros 
turísticos e agências em terminais nos principais aeroportos. Entretanto, as 
melhores taxas estão nos caixas eletrônicos (ATM) que estão em toda a 

parte. 
 

Os Estados Unidos não têm um imposto nacional sobre vendas, comparado ao 
ICMS ou ISS. Entretanto, condados e cidades norte-americanas estabelecem 
suas próprias taxas e impostos. Logo, dependendo de onde você esteja ou 
compre, você deverá pagar imposto sobre produtos. Impostos sobre 
alimentos, por exemplo, tendem a ser menores, enquanto que impostos sobre 
gasolina tendem a ser maiores. 

 



As taxas desses impostos não constam das etiquetas dos produtos, e já que o 
eles não são recolhidos nacionalmente, não se pode obter reembolso na 
partida. 

 
 Serviços Médicos: Ajuda médica pode ser encontrada tanto em hospitais 

quanto em clínicas de atendimento urgente. Pronto-socorros e clínicas exigem 
que o paciente ligue com antecedência para marcar consulta, exceto para 
casos urgentes, de ameaça à vida. Os planos de saúde nos E.U.A. detêm 
padrões de excelência mas podem ser bastante caros pois não há plano de 
saúde universal. Sugere-se que o viajante providencie seguro de saúde antes 
de embarcar para os casos de emergência. Receitas médicas originais, do país 
de origem, devem ser levadas pelo próprio passageiro. 

 
O número 911 serve para atendimento policial, ambulâncias e bombeiros no 
país inteiro. 
 

 Costumes: A cultura norte-americana é tão diversa quanto sua geografia, e o 
que é considerado como boas maneiras, pode mudar de região para região. 
Os americanos são, geralmente, pessoas fáceis de lidar, famosos por serem 
acolhedores, mas observar alguns costumes pode garantir o sucesso em uma 
viagem. 

 
A vestimenta deve ser sempre casual; roupas de trabalho (business dress) às 

vezes são exigidas em restaurantes mais fechados e clubes privados, mas é 
menos freqüente do que há alguns anos. Entretanto, caso precise participar 
de um evento especial, é melhor “pecar por excesso” do que arriscar estar 
casual. Pequenas lembranças são bem-vindas caso vá visitar alguém em sua 
casa. 
 

Dar gorjeta é costume para serviços como: garçons, barmen, motoristas de 
táxi, cabeleireiros, porteiros, manobristas, camareiras, etc. A gorjeta é uma 
importante fatia da renda desses profissionais, e geralmente equivale a 15% 
do total da conta / nota, ou 20% para serviços excepcionais. Exemplos: US$ 
1-2 quando deixar o carro para ser estacionado pelo manobrista, e mais US$ 
1-2 quando voltar para pegar; US$ 1 por mala para maleiros em hotéis e 
aeroportos; US$ 3-5 para camareiras, por dia. 

 
Atenção quando for fumar, pois o fumo é menos aceito hoje em dia do que já 
foi há algum tempo. Na realidade, é um hábito proibido em muitos 
estabelecimentos, quando não banido completamente. Certifique-se se há 
sinais para não fumar e nunca acenda um cigarro se não tiver certeza 
absoluta que é permitido.  

 
Mais dicas:  

 observar filas e a ordem correta delas é um hábito bastante utilizado 
nos EUA;  

 americanos são fanáticos por banho, limpeza e higiene;  
 falar baixo quando falar ao telefone celular em público, e só o use em 

locais apropriados onde outras pessoas não sejam incomodadas por 
sua conversa;  

 aperto de mãos é a forma mais usual de cumprimento, mas os 
americanos podem também, eventualmente, cumprimentá-lo com um 



abraço ou um amigável beijo no rosto, mesmo que seja alguém que 
você tenha acabado de conhecer. 

 

3. Comunicações 
 

O serviço de internet nos EUA é de banda larga e muito rápido. Você pode 
conectar de graça na maioria das bibliotecas públicas e, mediante o 
pagamento de taxa, pode-se acessar em cybercafés, hotéis, etc. Muitas 
cafeterias oferecem também wireless de graça. 
 
Faça chamadas de qualquer telefone público usando um cartão telefônico pré-
pago, ou um cartão de crédito telefônico. Use moedas (US$ 30c-50c) de 
telefones pagos para ligações locais. Cartões telefônicos pré-pagos 
geralmente oferecem as melhores taxas, especialmente para ligações 
internacionais. Você pode comprá-los em hotéis, aeroportos, lojas de 
conveniência, etc. Comprar ou alugar um telefone celular que use a rede local 
também pode ser uma opção. 
 

4. Transportes 
 

O sistema de transportes nos EUA é extenso e muito bem cuidado. Você pode 
usar aviões, ônibus, carro ou trem. Localmente, você poderá usar metrôs, 
ferryboats e táxis. Entretanto, evite pegar caronas em qualquer lugar no país 

– pode não ser eficiente nem seguro. 
 
Dado o tamanho do país, viajar de avião é a maneira mais rápida de se ir de 
um lugar a outro. A maioria dos vôos interestaduais conecta-se através dos 
principais aeroportos das grandes cidades, conhecidos como “hubs”. 
 

O trem foi substituído pelo avião, mas as ferrovias ainda são uma excelente 
maneira de transporte entre centros urbanos. 
 
O carro é, sem dúvida, o meio de transporte mais utilizado pelos norte-
americanos, por ser o meio mais conveniente e econômico de se viajar. Do 
ponto de vista prático, o transporte público dentro das cidades não é tão 
eficiente, a não ser em grandes áreas metropolitanas. As estradas 

interestaduais norte-americanas são excelentes e bem conservadas, onde o 
limite de velocidade pode variar, mas a média aceita é entre 55 e 75 milhas 
por hora. Dirigir sob o efeito de álcool ou drogas é considerado crime nos EUA 
e pode resultar em inconvenientes, embaraço e custos, quando há cobrança 
criminal. 
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