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ORIGOR EXCESSIVO COM QUE A ES-
panha tem tratado os brasileiros
que escolhem o país como porta

de entrada da Europa produziu na semana
passada uma crise diplomática inédita. O
ministro das Relações Exteriores, Celso
Amorim, declarou "profundo desagra-
do" com mais um episódio em que bra-
sileiros foram barrados pelas autorida-
des de imigração ainda no aeroporto de
Madri. "Em diplomacia, as palavras têm
peso", diz uma autoridade do Itamaraty.
"Falar em 'profundo desagrado' eqüiva-
le a dizer que é inaceitável". O tom severo
usado por Amorim é uma resposta à po-
lítica restritiva adotada pela Espanha nos
últimos meses. Em 2007, cerca de 3 mil
brasileiros foram impedidos de entrar
no país. No início de fevereiro, Amorim
procurou as autoridades espanholas para
cobrar explicações. Não adiantou. Só no

mês passado, a Espanha barrou 452 bra-
sileiros. Agora, além de endurecer o dis-
curso, o Brasil parece querer dar o troco.
Sete turistas espanhóis forarn repatriados
quando tentavam entrar no aeroporto de
Salvador, na Bahia.

Por trás das restrições impostas pelas au-
toridades espanholas em relação à entrada
de estrangeiros está o momento delicado da
política do país. As eleições deste domingo
colocaram na agenda o tema da imigração.
A Espanha quer impedir a entrada de mão-
de-obra barata, sobretudo vinda de países
latino-americanos e da África. Os dois can-
didatos ao cargo de primeiro-ministro, o
socialista José Luis Zapatero (que concorre
à reeleição) e o conservador Mariano Rajoy,
prometem criar 2 milhões de empregos.
Imigrantes ilegais seriam um obstáculo ao
cumprimento dessa promessa.

Nos últimos anos, a Espanha contou
com o trabalho de estrangeiros para ali-
mentar seu espantoso crescimento. Ago-
ra, a realidade econômica do país mudou.
A projeção é que o PIB espanhol cresça
apenas 2,4% neste ano, contra 3,8% em
2007. Com a alta do desemprego, os imi-
grantes viraram bodes expiatórios. So-
brou até para quem só pretendia fazer
uma conexão em Madri. Do grupo de
11 brasileiros repatriados na quinta-feira,
pelo menos dois nem sequer visitariam a
Espanha. Valter Vaz Lanwers, de 21 anos,
viajava para Portugal. Marcos Vinícius da
Silva dos Santos, de 23 anos, iria a Paris.

CARIMBO
Um dos brasileiros

rechaçados pela
Imigração da

Espanha exibe o
passaporte com uma
cruz ao desembarcar

em Cumbica

Poucas horas antes de a Polícia Fede-
ral recusar a entrada de sete espanhóis
em Salvador, o embaixador do Brasil na
Espanha, José Viegas Filho, comunicava
ao chanceler espanhol a insatisfação do
Itamaraty em relação às autoridades de
imigração do país. A nota, assinada por
Celso Amorim, afirma que o Ministé-
rio das Relações Exteriores estudava a
"adoção de medidas apropriadas em
resposta ao ocorrido, tendo em con-
ta, inclusive, o princípio da reciproci-
dade". Logo depois do recado, veio a
ação. Ainda que a Polícia Federal, que
é subordinada ao Ministério da Justiça,
e o Ministério das Relações Exteriores
neguem que houve represália do Brasil,
os turistas espanhóis não foram barra-
dos em Salvador por acaso. "A média
de repatriações é de seis por mês no
aeroporto de Salvador", diz o delegado
federal André Costa de Melo, chefe da
Polícia de Imigração de Salvador.

Segundo Melo, os quatro homens e
três mulheres repatriados não cumpriam
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o que está previsto no Estatuto do Es-
trangeiro. Entre as exigências para entrar
no Brasil está a de portar dinheiro em
espécie, cheques de viagem ou cartão de
crédito internacional que comprovem
condições para a manutenção no país.
A Polícia Federal também pede que os
estrangeiros mostrem reserva em hotel
ou albergue, compra de pacote turísti-
co, ou endereço de parente ou amigo
onde pretendem se hospedar. Um dos
sete espanhóis foi repatriado porque já
havia ficado no Brasil mais tempo do
que é permitido por lei. Dentro de um
ano, um estrangeiro pode fazer turismo
por até 180 dias. Esse prazo já havia sido
extrapolado devido a viagens anteriores
feitas pelo espanhol ao Brasil. Outro dos
repatriados teria tentado convencer a PF
apresentando um cartão de crédito in-
ternacional vencido. Os demais tinham,
em média, USS 100 para passar 20 dias
no país. Nem todo estrangeiro que chega
ao Brasil nas mesmas condições é repa-
triado. A alegação das autoridades é que
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em horários de pico fica impossível fazer
entrevistas minuciosas.

Do "lado de lá", a situação é parecida.
As exigências formais para quem dese-
ja ser aceito como turista em qualquer
país da Europa não são muitas. Segun-
do informações do ítamaraty, é preciso
comprovar um mínimo de 550 euros
por pessoa, seja qual for o tempo de per-
manência, passagem de volta e cartão de
crédito internacional. No caso de quem
não tem reserva em hotel, pode ser exi-
gida carta-convite da pessoa ou família
que vai hospedar o viajante. Quem via-
ja para participar de eventos deve levar
uma carta da instituição organizadora.
Mesmo cumprindo essas exigências,
não há garantia de admissão.

Entre os brasileiros barrados em Madri
na semana passada estão os estudantes
Patrícia Rangel e Pedro Lima, que não
conseguiram entrar no país nem mesmo
após a intervenção direta do embaixador
brasileiro José Viegas. Segundo os pais de
Lima, a polícia espanhola teria se referido

a ele como "cachorro". Há duas semanas,
ÉPOCA contou o drama de outra estudan-
te brasileira, Patrícia Magalhães, que cursa
o mestrado em Física na Universidade de
São Paulo. Ela participaria de um congresso
científico em Lisboa e só escolheu entrar
na Europa pela Espanha porque a passa-
gem era mais barata. Na carta emitida pela
Imigração para justificar a repatriação de
Patrícia não está indicado que documento
ela teria deixado de apresentar. "Eles fize-
ram a carta de expulsão antes mesmo de
me ouvir", afirma Patrícia.

Nos últimos anos, a Espanha se tornou
o principal parceiro comercial do Brasil
na União Européia. "A nenhum dos dois
países interessa uma crise diplomática",
diz uma autoridade do ítamaraty. Com
as restrições ao ingresso de brasileiros,
essa relação pode ser abalada.

COM SOLANGE AZEVEDO
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