
DIÁLOGO BRASIL
2a. REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO
MEMÓRIA DE REUNIÃO
 
Data: 17 de setembro de 2003
Local: Embaixada
Participantes: Amelia Alves, Ana Beatriz Souza, (Sec.) João Carlos 
Morégola, Karina Spooner, (Cons.) Maria Helena Penna, Sinesio Alves, 
Teresa 
Sacchet.
 
A reunião foi aberta por discussão sobre o fôro adequado para a 
Discussão sobre a imigração de brasileiros - Segundo a Conselheira 
Maria Helena Penna, a discussão seria mais produtiva se conduzida no 
âmbito do Conselho de Cidadãos, considerando-se sua composição e 
competência definida por Portaria do Governo brasileiro. Teresa 
concordou com a discussão produtiva pelos membros do Conselho. No 
entanto, observou (com a concordância dos demais membros do GT) que o 
número e a diversidade do grupo de participantes do Diálogo Brasil 
seriam oportunos na consideração da discussão de tal assunto, pois 
ofereceria uma gama mais ampla de experiências e relatos ao Conselho 
de Cidadãos.  Para isso, ressaltaram a importância da participação 
dos membros do Conselho de Cidadãos nas reuniões do Diálogo Brasil.
 
A discussão da possibilidade de separação e/ou colaboração entre o 
Diálogo Brasil e o Conselho de Cidadãos apontou a necessidade de que 
todos os participantes do Diálogo Brasil tenham conhecimento dos 
objetivos da iniciativa.  Numa primeira instância, a discussão sobre 
o que cada membro do GT espera do Diálogo Brasil confirmou o objetivo 
de a iniciativa Representar um espaço para discussão e colaboração 
entre seus participantes, considerados no papel de multiplicadores de 
informações ao público em geral.

Para esse fim, os membros do GT concordaram sobre a importância de 
que se realize a discussão sobre os objetivos do DB, pelo grupo maior 
de participantes, já na próxima reunião.  Este seria um elemento 
fundamental para a efetiva participação e colaboração de todos os 
participantes no âmbito do Diálogo Brasil.  Aprovou-se a inclusão da 
discussão ao início da reunião, logo após a apresentação dos 
trabalhos de estruturação do DB até o presente (v. Itens 1-2 na 
proposta de pauta da reunião abaixo).
 
Finalmente, definiu-se a participação dos membros do GT na próxima 
Reunião do Diálogo Brasil.  Teresa será a moderadora da reunião. 
Amelia fará a apresentação sobre o processo de estruturação do DB. 
Sinesio falará da implantação da lista de discussão. Conselheira 
Maria Helena Penna coordenará a apresentação sobre o tópico de 
imigração. Sérgio e Karina anotarão as perguntas e comentários dos 
participantes. Amelia e Ana ficarão encarregadas da memória da 
reunião.
 
Segue, abaixo, a proposta de pauta para a próxima reunião do Diálogo 
Brasil, aprovada pelos membros do GT.  Essa proposta será previamente 
enviada aos participantes, pela lista de discussão do DB, em 22 de 
setembro.
 
- - - - - - - -
 
DIÁLOGO BRASIL
 
A próxima reunião do Diálogo Brasil realizar-se-á no próximo dia 24 
de setembro, às 18:30 horas, na Galeria 32 (32 Green Street, W1K 
7AT).



 
Conforme acordado na primeira reunião, compilaram-se as sugestões
apresentadas por via eletrônica e verificou-se que o tópico da 
imigração brasileira para o Reino Unido mereceu destaque em todas as 
mensagens.
Considerados os vários desdobramentos desse assunto e a necessidade 
de discutir-se cada um deles com a devida atenção, os membros do GT 
sugerem que sejam enfocadas, na próxima reunião, as seguintes 
questões que têm ocupado espaço nos meios de informação nos últimos 
meses: a) o ingresso de brasileiros na condição de turista e/ou de 
estudante; b) o tratamento dado pelas autoridades britânicas aos 
nacionais brasileiros em sua chegada aos aeroportos do Reino Unido.
 
A reunião do Diálogo Brasil deverá ter o seguinte formato:
 
1. O Grupo de Trabalho apresenta os avanços na estruturação do 
Diálogo Brasil: a lista eletrônica, o endereço para informação, o GT 
(apresentação dos membros), as duas reuniões do GT.
[10 minutos]
 
2. Participantes (por representação de grupos, organizações) 
apresentam comentários sobre o processo de estruturação do Diálogo 
Brasil e sobre os objetivos da iniciativa.
[máximo de 2 minutos por participante - total: 30 minutos]
 
3. Representantes do Consulado-Geral e membros do Conselho de 
Cidadãos apresentam informações e considerações legais sobre o tópico 
escolhido pelos participantes do DB: A imigração de brasileiros para 
o Reino Unido. 
Participantes: Conselheira Maria Helena Penna e Secretário João 
Carlos Morégola (Consulado-Geral); Vitória Nabas e Celia Edwards 
(Conselho de Cidadãos).        
[total: 30 minutos]
 
4. Perguntas e intervenções dos participantes do DB.
[total: 40 minutos]
 
5. Escolha da data e do tema da próxima reunião do DB.
[total: 10 mins]


