
DIALOGO BRASIL
Memorias da Reuniao do dia 24 de setembro de 2003

 
Pauta:

1.     Estruturacao do Dialogo Brasil
2.     Objetivos do Dialogo Brasil sob a perspectiva das organizacoes presentes
3.     Informacoes e consideracoes legais sobre a imigracao de brasileiros para o 

Reino Unido
4.     Perguntas e intervencoes dos participantes
5.     Escolha da data e do tema para a proxima reuniao

 
1. Estruturacao do Dialogo Brasil
O Grupo de Trabalho foi apresentado: Amelia Alves (Embaixada), Maria 
Helena Penna (Consulado), Vitoria Nabas (Casa Latina, asuntos migratorios), 
Karina Spooner (Oi Londres, midia), Teresa Sachett (Nucleo do PT Londres), 
Ana Souza (pesquisadora, ensino de portugues), Sergio Aquino (ABEP-UK) e 
Sinesio Alves (Administrador da Lista).
 
O Dialogo Brasil possui um endereco eletronico, 
infodialogobrasil@yahoo.co.uk, para receber consultas de quaisquer outras 
pessoas interessadas na iniciativa. As mensagens serao encaminhadas aos 
participantes pelo Grupo de Trabalho.
 
Tambem foi criada uma lista de discussao, dialogobrasil@yahoogroups.co.uk, 
para facilitar a comunicacao e disseminacao de informacoes entre os 
participantes do grupo.
 
2. Objetivos do Dialogo Brasil sob a perspectiva das organizacoes 
presentes
Os participantes da reuniao esperam que o Dialogo Brasil seja um agente 
congregador da comunidade brasileira, onde haja divulgacao de informacoes 
uteis sobre a vinda e a estadia no Reino Unido, assim como promova a 
integracao e a colaboracao entre os membros da comunidade brasileira, seja 
atraves da divulgacao de seus trabalhos, seja na coordenacao de acoes.
 
3. Informacoes e consideracoes legais sobre a imigracao de brasileiros 
para o Reino Unido
Foi explicado que o Consulado nao pode intervir nas leis locais, por isso, 
juntamente com o Conselho de Cidadaos, esta considerando criar uma ONG 
nos moldes do ‘Citizen Advice Bureau’ para prestar assistencia aos brasileiros 
que vivem no Reino Unido. 
 
Tambem esta se considerando criar uma cartilha com informacoes uteis aos 
brasileiros, assim como maneiras de facilitar remessa de dinheiro ao Brasil 
atraves do Banco do Brasil.
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Alem disso, o Consulado esta estreitando os lacos com a Embaixada Britanica 
no Brasil para negociar acoes preventivas para diminuir os problemas 
enfrentados por brasileiros ao chegarem em aeroportos no Reino Unido. 
 
Foi esclarecido que e possivel obter visto para o Reino Unido no Brasil, o que 
garante a entrada em 99% dos casos. Essa garantia tambem vale para as 
pessoas que foram removidas (tiveram a entrada negada ao desembarcarem). 
Ja os deportados, pessoas que foram judicialmente condenadas, ficam listadas 
por no minimo 10 anos, periodo em que ficam com a entrada proibida.
 
Tambem foi esclarecido que as pessoas que chegam nos aeroportos no Reino 
Unido tem direito a pedir um interprete.
 
4. Perguntas e intervencoes dos participantes
Os participantes fizeram as seguintes contribuicoes para a cartilha:
- que apresente uma lista dos documentos necessarios para serem apresentados 
na chegada dos aeroportos do Reino Unido;
- que apresente explicacoes sobre as diferencas culturais que podem 
influenciar na decisao do oficial de imigracao nos aeroportos;
- que seja distribuida no Brasil atraves de agencias de viagens e empresas 
aereas; 
- que as perguntas recebidas pelo Consulado sejam usadas na cartilha;
- que as funcoes do Consulado e da Embaixada sejam explicadas;
- que apresente uma lista de profissionais brasileiros que possam prestar 
assistencia a brasileiros que vivem no Reino Unido.
 
Os participantes tambem sugeriram:
- que Portugues seja uma das linguas nos folhetos distribuidos nos aeroportos 
do Reino Unido;
- que se estude meios de garantir acesso ao servico de interpretes nos 
aeroportos em todos os casos em que a comunicacao seja limitada em ingles;
- a divulgacao de informacao por varios meios de comunicacao, nao so 
Internet;
- que o Dialogo Brasil tambem trate dos problemas dos brasileiros que ja 
vivem no Reino Unido;
- uma maior interacao do Consulado com a comunidade brasileira, seguindo o 
exemplo do Consulado Brasileiro em Nova Iorque;
- uma maior interacao das autoridades brasileiras com as autoridades locais 
para diminuir o numero de brasileiros removidos, seguindo o exemplo do que 
acontece na Suica;
- que seja pedido a anistia de brasileiros que vivem aqui ha mais de 5 anos;
- que a taxa para a renovacao de visto dos estudantes seja negociada entre os 
governos brasileiro e britanico;
- que seja mensurado o impacto da imigracao brasileira tanto na economia 
brasileira quanto na britanica para assim se obter um melhor tratamento das 
autoridades dos dois paises;



- que seja considerado como cada organizacao que participa do Dialogo Brasil 
pode contribuir com a ONG sendo criada;
- que o Dialogo Brasil se divida em grupos para a proxima reuniao para 
discutir como implementar as sugestoes apresentadas hoje.
 
Quanto a periodicidade das reunioes, foram feitas as seguintes propostas:
- uma vez por trimestre;
- uma vez a cada dois meses;
- mensal;
- discutir periodicidade conforme a necessidade do tema.
 
5. Escolha da data e do tema para a proxima reuniao
A proxima reuniao sera dia 5 de novembro na Galeria 32, anexa a Embaixada 
do Brasil. 
 
O tema votado para a proxima reuniao foi a discussao de como implementar 
as sugestoes apresentadas no item 4 acima. Espera-se que haja uma discussao 
na lista eletronica para que a pauta seja definida e divulgada uma semana 
antes da proxima reunião.


