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Turistas e estudantes ficam quase dois dias presos em aeroporto de Madri. Itamaraty convoca 
embaixador e ameaça com reciprocidade. 
 
O Aeroporto Internacional de Barajas, em Madri, foi o fim da linha para um grupo de 22 
brasileiros que visitariam a Espanha e outros países da União Européia (UE). O governo 
espanhol ignorou as boas relações com o Brasil e deu o prazo de 48 horas para a companhia 
aérea Iberia repatriar os turistas e estudantes, após mantê-los presos por quase dois dias na 
chamada “sala de inadmitidos” do aeroporto.  
 
O avião que fazia o vôo 6024 da companhia aérea Iberia partiu às 20h de terça-feira do 
Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, e aterrissou na Europa às 9h de quarta-feira. Os 
passageiros foram isolados ainda na área de desembarque. Pelo menos 20 deles partiram de 
volta ao Brasil ontem.  
 
O incidente provocou o início de uma crise diplomática entre as duas nações, expressa por 
meio de uma nota divulgada pelo Itamaraty.  
 
Segundo o comunicado, o chanceler Celso Amorim tomou conhecimento, “com profundo 
desagrado, de mais um episódio de denegação de entrada de brasileiros pelas autoridades 
imigratórias”. “Por instrução do ministro, o secretário-geral das Relações Exteriores, 
embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, convocou o embaixador da Espanha em Brasília para 
manifestar a inconformidade do governo brasileiro”, afirma a nota. O Itamaraty ameaçou 
adotar o princípio de reciprocidade.  
 
O embaixador espanhol Ricardo Peidró declarou que os brasileiros barrados não preenchiam os 
pré-requisitos da União Européia (UE) e revelou que o encontro com Guimarães foi 
“enormemente amistoso”. A assessoria de imprensa da Embaixada da Espanha em Brasília 
desmentiu à reportagem que os turistas estariam sendo maltratados na “sala de inadmitidos”. 
“Eles recebem periodicamente um prato para servir comida, dividem um espaço para 102 
pessoas. Contam com telefone público e quartos para descansar, além de terem acesso a 
advogado”, declarou a porta-voz.  
 
Brasiliense  
 
O Correio ligou para o telefone público da “salas de inadmitidos” do terminal 4 de Barajas. Ali, 
a brasiliense Cristiane (ela não quis ter o sobrenome divulgado), de 28 anos, aguardava a 
deportação. Doutoranda em formação de professores para a diversidade, pela Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), ela garantiu que pelo menos 70 brasileiros seriam repatriados 
em vários vôos. Ainda que portando os mesmos documentos apresentados na primeira viagem 
à Espanha, em fevereiro, Cristiane afirmou ter sido vítima de maus-tratos. “Eles me disseram 
que nós seríamos tratados como cachorros”, lembrou.  
 
“A todo momento os oficiais de imigração nos ironizam. À noite, esmurram a porta do 
alojamento e usam lanterna para a gente não dormir”, acrescentou. Ela comentou que uma 
moça teve um ataque nervoso e foi presa dentro de um quarto sem ventilação durante a noite 
inteira. Cristiane não sabe como ficarão seus estudos: com moradia estudantil alugada por três 
meses em Madri, ela precisará pagar nova passagem e um seguro-viagem.  
 
O carioca Pedro Luiz da Silva do Rego Lima, de 25 anos, mestrando de ciência política, 
pretendia fazer uma conexão em Madri para concluir a viagem até Lisboa, onde representaria 
o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj) em um congresso.  
 
Ao desembarcarem em Madri, às 11h (7h em Brasília) de quarta-feira, ele e a colega Patrícia 
Rangel tiveram o passaporte e as reservas de albergue vistoriados. Depois, foram levados a 
uma sala, onde permaneceram até as 15h. “Os policiais falavam um espanhol muito rápido. 
Quando pedi água, mandaram que eu bebesse da pia do banheiro”, relatou à reportagem. 



Enviados ao terminal 4, ficaram quase três horas sem comer. “Eles nos jogaram em um 
alojamento com beliches e banheiro coletivo.”  
 
Discussão  
 
Pedro descreveu uma discussão com um policial anteontem. A amiga Patrícia chorava muito, 
sentada no chão, ao lado da porta. “O policial falou, de modo muito ríspido, que tinha 
mandado a gente entrar. Ele insistiu mais uma vez. Falei que não éramos cachorros. Mas ele 
se exaltou e disse que estávamos agindo como cachorros”, disse. “Não temos o direito de 
tomar banho nem escovar dentes.” Ele seria deportado ao meio-dia de hoje (8h em Brasília).  
 
A repatriação é rotineira na Espanha. A revelação é do cônsul-geral do Brasil em Madri, Gelson 
Fonseca. Geralmente, a representação diplomática só recebe a notificação 24 horas depois do 
embarque. “Tentamos interceder e recebemos a resposta de que eles não cumpriam 
exigências (leia o quadro nesta página)”, disse. Segundo a embaixada espanhola em Brasília, o 
número de repatriados tem diminuído. Em 2005, 139 mil brasileiros foram recebidos no país e 
2.006 inadmitidos. No ano passado, 161.189 desembarcaram na Espanha e 1.270 foram 
despachados de volta.  
 
Exigências européias 
 
Critérios de admissão de turistas brasileiros aos países que firmaram o Acordo Schengen 
(Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Finlândia, Grécia, Itália, Islândia, 
Noruega, Países Baixos, Portugal e Suécia)  
 
Passaporte com validade mínima de 6 meses  
 
Passagem nominal, intransferível e com volta marcada ao país de procedência  
 
Comprovação de meios econômicos (equivalentes a 60 euros por dia de permanência por 
pessoa)  
 
Para permanência de 1 a 9 dias, devem comprovar um mínimo equivalente a 600 euros por 
pessoa  
 
Comprovante de pagamento de alojamento ou hotel pelo período total de permanência ou 
“carta-convite” original na qual é chamado a ir à Espanha. Ela deve ser escrita em delegacia de 
polícia do anfitrião  
 
Seguro médico internacional (pelo período integral de permanência) com cobertura de pelo 
menos 30 mil euros em caso de doença, acidente ou repatriação, e que cubra todo o território 
Schengen,  
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