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No dia 19 de abril a ABRAS (Associação Brasileira no Reino Unido) 
realizou, com a colaboração da ABEP, um debate sobre questões
relativas à imigração brasileira no Reino Unido. O evento contou com a
participação de JON BRADBOURNE (Chief Immigration Officer - UK
Border), SERGEANT MARK (UK Border), SOPHIA STEWART
(Immigration Crime Team- London & South East), DAVID O’NEILL
(Cartwright Adams Solicitors), CAROLINA URIBE (Fletcher Day LLP
Solicitor) e Michael Freitas Mohallem (Presidente da ABEP-UK).

Durante a primeira parte do evento foram debatidos os temas
relacionados à residência e obtenção da cidadania britânica. Em seguida
o debate focou-se nos novos critérios para obtenção do visto de
estudante.

O presidente da ABEP apontou os problemas das novas regras e
ressaltou suas incoerências em relação aos objetivos anunciados pelo
governo britânico. Segundo Michael “não é possível conciliar o propósito
de atrair os ‘melhores e mais brilhantes’ estudantes do mundo ao mesmo
tempo em que se restringem prerrogativas como a possibilidade de, ao
final dos estudos, permanecer por mais dois anos no país ou se ampliam
as exigências, como a comprovação antecipada de fundos”. O presidente
da ABEP criticou ainda o excessivo formalismo no processo de obtenção
de visto e a classificação de brasileiros como “nacionalidade de alto
risco” do ponto de vista da imigração.

O presidente da ABEP enfatizou ainda que o nível da contribuição de
estudantes brasileiros ao desenvolvimento da ciência no Reino Unido
não é refletido no tratamento obtido no processo de obtenção e
renovação de vistos. Segundo Michael, a inclusão dos vistos de
estudantes na política geral de redução da entrada de imigrantes é
incorreta tanto do ponto de vista do impacto econômico na indústria da
educação no país quanto ao que representa a imigração ilegal de ex-
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estudantes (estudantes que permanecem no UK após expirado seus
vistos). 

A ABEP, ao final, encaminhou um comunicado à Agência de Fronteira do
Reino Unido indicando as críticas e reclamações levantadas por seus
sócios, além de alertar para a significativa redução do número de vistos
concedidos para brasileiros, que eram 4.474 em 2005 e caíram para
2.262 em 2010.

Leia a CARTA.

Fotos: Thanira Rates e Simone Pereira.
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