
Relatório da Reunião do Conselho do Cidadão no Consulado Brasileiro 
em Londres

Objetivos do Conselho: discutir e aconselhar ao Consulado medidas e 
ações em benefício da comunidade brasileira no Reino Unido. Vale 
lembrar que o Consulado é um órgão do governo brasileiro que trata de 
assuntos de interesse de cidadânia da comunidade brasileira. 
Geralmente, o Consulado nada pode fazer em termos da legislação 
local.

Participantes do Conselho: Consul &#8211; Embaixador Fernando Paulo 
de Mello Barreto Filho

Representante da Embaixada Brasileira
Representante do BB 
Representante da ABEP 
Representante da Leros
Representante da Varig
Representante de uma Igreja Batista
Representante do Núcleo do PT
Representante do Citizens Advice Bereau

Temas debatidos: 

1)Repatriamento do(a)s Brasileiro(a)s que trabalhavam com 
documentação ilegal na Fábrica de Biscoitos;

- O Consul relatou que esteve em contato com um grupo desses 
brasileiro(a)s, que estavam espalhado(a)s em várias cadeias em 
Londres. Segundo seu relato, esse(a)s brasileiro(a)s foram bem-
tratado(a)s e queriam voltar para o Brasil. Após negociações com o 
governo britânico, nosso altivo consulado conseguiu que essas pessoas 
não fossem repatriadas em vôo fretado, o que poderia causar 
constrangimentos a elas ao serem expostas à mídia etc.

- Outro relato, de outra pessoa que não o Consul, dá conta de que 
esse(a)s brasileiro(a)s sofreram pressão psicológica dos agentes que 
fizeram a escolta do(a)s repatriado(a)s até o vôo fretado pelo 
governo britânico (que insistia em repatriá-lo(a)s de uma só vez em 
vôo fretado). Segundo esse relato, os agentes ficavam repetindo 
dentro do avião em que os brasileiros esperavam que &#8220;nem o 
governo brasileiro quer vocês no seu 
país&#8221;.

- Segundo o representante do clero, há um crescimento do número de 
brasileiro(a)s no Reino Unido trabalhando em sub-empregos e sendo 
agenciado(a)s por grupos que falsificam documentação.

- Soluções discutidas: a) Cooperação Policial Brasil/ Reino Unido na 
investigação de possível organismos que agenciam brasileiro(a)s, 
provendo documentos falsos para permanecerem e trabalharem no Reino 
Unido; b) Supressão do acordo de visto, o que implicaria que cada 
país passaria a conceder visto no país de origem do(a)s solicitantes 
(similar ao que faz o Governo dos EUA).

2) Sugestão da criação de uma entidade para representar e tratar de 
assuntos de interesse da comunidade brasileira no Reino Unido à 
semelhança do Citizens Advice Bereau. Pensa-se em estabelecer essa 
entidade com o apoio de várias insituições brasileiras estabelecidas 
no Reino Unido para complementar a ação do Consulado em assuntos que 
esse não tem amparo legal para tratar. Por exemplo: dar consultoria 
jurídica aos brasileiro(a)s que estejam no sistema penitenciário; 
prestar informação e apoio jurídico aos brasileiros que moram, 



trabalham e estudam no Reino Unido etc.

3) O representante do BB, o gerente, informou a possibilidade de 
tornar mais fácil a remessa de dinheiro para o Brasil com a segurança 
que o BB pode garantir. Na próxima reunião do Diálogo Brasil ele se 
comprometeu em 
apresentar a operacionalidade do mecanismo.

4) A questão da taxa de renovação do visto foi rapidamente discutida. 
A representante do Citizen&#8217;s Advice Bereau sugeriu que os órgão 
representativos brasileiros, Embaixada e Consulado, tentassem um 
acordo no sentido de concessão de visto automático para o período de 
estudos previstos pela universidade. A representante da Embaixada 
ficou de encaminhar essa negociação. Ela nos requisitou uma carta que 
fizesse a solicitação formal constanto o número de possíveis 
atingidos por essa taxa.

5) Próxima Reunião do Conselho do Cidadão será no dia 9/10/2003 às 
17:30h no Consulado.


