
REUNIÃO DO CONSELHO DE CIDADÃOS

29/01/04

Realizou-se, em 29 de janeiro 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 diplomatas do Consulado-Geral, bem como 
representantes do Banco do Brasil, Petrobrás, revista Leros, 
Associação dos Estudantes de Pós-Graduação e Pesquisadores na Grã-
Bretanha (ABEP), Igreja Católica, Igreja Evangélica, leitora 
brasileira no Reino Unido e representante brasileira do Citzen Advice 
Bureau.

1. O Cônsul-Geral teceu breves comentários acerca do Relatório
Consular de 2003, ressaltando o aumento dos serviços prestados. 
Mencionou também a atuação do consulado em matéria de assistência a 
brasileiros, em especial com relação aos contatos mantidos com o Home 
Office a respeito de nacionais brasileiros cujo ingresso no Reino 
Unido foi denegado por parte das autoridades imigratórias deste país.

2. Dando seguimento aos trabalhos de elaboração da Cartilha Consular 
para os Brasileiros no Reino Unido, o representante da Leros anunciou 
o término da diagramação da mesma em 10 de fevereiro próximo, data em 
que a encaminhará, por via eletrônica, o texto diagramado aos 
representantes da Petrobrás e do Banco do Brasil, que envidarão 
esforços no sentido de se lograr a impressão da primeira edição da 
referida cartilha.

3. Atingiu-se, no âmbito do Conselho, o consenso de que deveriam ser 
impressas, na primeira tiragem, 20 mil exemplares da cartilha, a ser
distribuídos no Reino Unido e no Brasil.  Eventual reimpressão do 
documento já levaria em conta sugestões dos leitores. A Professora 
Maria da Consolação M. F. Cowen  ofereceu-se para uma última revisão 
do português da cartilha.

4. No âmbito da instituição de entidade, sem fins lucrativos, para 
assistência de brasileiros no Reino Unido, a advogada Célia Edwards 
apresentou resultados de levantamento sobre os custos financeiros da 
utilização do próprio Citzen Advice Bureau para o atendimento de 
pessoas que falam português. Tal estudo estimou em 4800 libras a 
quantia necessária para o atendimento em questão, a título 
experimental, durante três meses, dois dias por semana. Não se 
chegou, porém, a um consenso sobre os mecanismos de financiamento do 
projeto mencionado.

5. A data da próxima reunião do Conselho será comunicada 
oportunamente, por meio eletrônico, aos seus integrantes, devendo, em
princípio, ser marcada para a última semana de fevereiro próximo, 
isto é, passado o período correspondente ao Carnaval.


