
REUNIÃO DO CONSELHO DE CIDADÃOS
04/03/04

 Realizou-se, em 4 de março passado, reunião do Conselho de Cidadãos 
Brasileiros no Reino Unido. Presidiu o encontro o Embaixador Fernando Mello 
Barreto, Cônsul-Geral do Brasil no Reino Unido. Estiveram presentes diplomata do 
Consulado-Geral, bem como representantes do Banco do Brasil, revista Leros, da 
VARIG, Associação dos Estudantes de Pós-Graduação e Pesquisadores na Grã-
Bretanha (ABEPE), Igreja Evangélica, leitora brasileira no Reino Unido e disk-jockey 
brasileiro. 
2. O Cônsul-Geral apresentou aos membros do Conselho a versão já diagramada 
pelo representante da Leros da Cartilha Consular para brasileiros no Reino Unido, 
parabenizando-o pelo trabalho realizado. Aquele representante ressaltou que o 
próximo passo seria a definição de quem arcaria com o transporte do material 
impresso do Brasil para o Reino Unido, havendo consultado a representante da 
VARIG a respeito. Recordou-se que a cartilha será, em princípio, impressa na gráfica 
do Banco do Brasil no País. Segundo estimou o representante da Leros,  os custos da 
impressão da primeira tiragem da cartilha seriam de algo entre 5 e 10 mil reais. Falou-
se também da necessidade de definição dos locais de distribuição daquela publicação. 
Associações de agentes de viagens e Student Travel Bureau foram algumas das 
sugestões.
3. Passando para outros temas, comentou-se a seguir, a pouca divulgação da 
possibilidade de os estudantes brasileiros de chegarem ao Reino Unido com “entry 
clearance”, espécie de pré-visto, já tramitado perante o Consulado Britânico no Rio de 
Janeiro. Além de mais seguro, trata-se da opção mais econômica para aqueles que 
vêm estudar no Reino Unido por mais de seis meses, tendo em vista a taxa cobrada 
pelo “Home Office” para prorrogação (£150,00). Foi sublinhado que, em razão da 
publicação de recente norma britânica, os oficiais de imigração nos aeroportos deste 
país não podem conceder mais que 6 meses para estudantes que chegam ao Reino 
Unido, independentemente da duração do curso em que estejam matriculados. 
Observou-se, ainda, a constante dúvida dos estudantes que chegam ao território 
britânico acerca da situação imigratória de seus dependentes. Conforme pôde 
esclarecer o Cônsul-Geral aos integrantes do Conselho, essas questões já se 
encontravam respondidas na seção do Consulado da página da Embaixada em 
Londres (www.brazil.org.uk), no item “Perguntas Frequentes” (imigração, educação, 
saúde).
4. A questão que provocou maior debate na reunião foi a relativa ao trabalho de 
imigrantes brasileiros em condições desumanas e a proliferação de redes organizadas 
de agenciamento de trabalhadores brasileiros e de emissão de documentos europeus 
falsos. Um dos  membros do Conselho expressou opinião de que caberia ao 
Consulado providências junto à polícia britânica para denunciar o trabalho de 
agenciadores desse tipo de trabalho. O Cônsul-Geral reiterou, porém, a posição do 
Consulado de não tomar medidas que pudessem prejudicar brasileiros no Reino 
Unido. Outros membros do Conselho concordaram em que  uma eventual denúncia, 
em que pese o seu propósito humanitário, poderia resultar na deportação de nacionais 



brasileiros, ferindo a credibilidade do Consulado perante a comunidade brasileira no 
Reino Unido. Como pôde argumentar o representante da Leros, mesmo uma matéria 
de denúncia publicada na imprensa britânica poderia prejudicar os trabalhadores 
brasileiros neste país, pois poderia gerar movimentação dos empregadores britânicos 
no sentido de não mais contratar nacionais brasileiros. Cogitou-se, então, que fossem 
acionadas pelos próprios prejudicados ONGs internacionais de direitos humanos. Em 
determinado ponto, porém, convergiram as opiniões dos membros do Conselho: a 
necessidade de se investir mais em publicidade no Brasil a respeito das difíceis 
condições de trabalho de considerável parte dos brasileiros no Reino Unido, a fim de 
que sejam dissipadas ilusões acerca das mesmas.
5. O Cônsul-Geral, diante das questões debatidas acima, aproveitou para divulgar 
que está sendo instituída, no organograma do Ministério das Relações Exteriores, 
subsecretaria específica para o apoio a comunidades de brasileiros no exterior, medida 
que revela a importância que o Governo brasileiro atribui ao assunto. 
6. A data da próxima reunião do Conselho será comunicada oportunamente, por 
meio eletrônico, aos seus integrantes. 
 
 


