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Nos últimos anos, o Brasil foi
alvo do maior número de de-
portações em aeroportos es-
panhóis entre todas as nacio-
nalidades. Apesar das quei-
xas do Itamaraty, pouco foi
feito para rever essa situa-
ção. Em 2010, 1,6 mil brasilei-
ros foram barrados na Espa-
nha, sob a alegação de que
tentavam entrar ilegalmente.

Até agosto de 2011, esse
número havia sido de 1.005.
E o volume segue em queda,
diante da decisão de brasilei-
ros de não buscar empregos
na Espanha. A média era de
140 pessoas por mês.

O endurecimento no trata-
mento dos brasileiros nas
entradas na União Europeia
causou uma série de transtor-
nos. Pesquisadores brasilei-
ros que estavam a caminho
de um congresso foram de-
portados. Há casos de músi-
cos com shows marcados e
até crianças que chegaram a
ficar 48 horas em aeroportos.

● Segundo dados do IBGE,
19,3% dos hotéis no País estão
na capital paulista: são 972 op-
ções, entre hotéis, pousadas, mo-
téis, flats, pensões e albergues –
54.065 quartos no total.

Na comparação com as outras
capitais, São Paulo é a que tem o
maior número absoluto de op-
ções de luxo, superior ou muito

confortável, com 190 estabeleci-
mentos (19,6%), superando a mé-
dia nacional, de 14,5%, No Rio,
porém, o índice chega a 23,5%
nessa categoria.

Apesar de numerosos, os ho-
téis paulistanos dispõem de 76
leitos por estabelecimento – o
índice do Rio é de 106. “Não have-
rá outro evento de grande porte
durante a Copa do Mundo. Acredi-
to que problemas serão equacio-
nados”, diz Julio Serson, vice-
presidente da Fórum dos Opera-
dores Hoteleiros do Brasil
(FOHB). / ADRIANA FERRAZ e D.A.

Pela primeira vez em
30 anos, fluxo se inverteu

Daniela Amorim / RIO

O País ainda tenta mensurar sua
capacidade de receber os visitan-
tes esperados para a Copa do
Mundo de 2014 e os Jogos Olím-
picos de 2016. As 27 capitais bra-
sileiras têm condições de hospe-
dar, juntas, 554.427 pessoas, le-
vando em consideração os leitos
duplos e individuais existentes
hoje, segundo a Pesquisa de Ser-
viços de Hospedagem 2011, feita
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) a pedi-
do do Ministério do Turismo.

No Rio, cidade que será a sede

da Olimpíada, o número de lei-
tos disponíveis é de 67.536. Mas
só os Jogos de 2016 atrairão cer-
ca de 200 mil pessoas, entre atle-
tas, imprensa, voluntários e orga-
nizadores. O Comitê Organiza-
dor dos Jogos Olímpicos e Parao-
límpicos informou que o Rio se
comprometeu, em contrato, a
fornecer até o evento mais 48
mil quartos. Mas a cidade deve
receber ainda 380 mil turistas es-
trangeiros, segundo o próprio
ministério.

Mesmo que somadas as vagas
em todas as capitais, o número
seria suficiente apenas para aten-
der os turistas estrangeiros que
devem vir ao Brasil para a Copa
do Mundo, estimados entre 500
mil e 600 mil. Quando contadas
somente as vagas nas 12 capitais
que serão sede das partidas de
futebol, o total cai para 416.147. E
há ainda a necessidade de abri-

gar turistas brasileiros.
“Há espaço para aumentar e

melhorar a capacidade de hospe-
dagem no País. Algumas capitais
já estão tomando a iniciativa”,

apontou Wasmália Bivar, presi-
dente do IBGE.

Outra dificuldade detectada
no levantamento é que o País ain-
da tem poucos hotéis de padrão

internacional, considerados de
luxo ou muito confortáveis. De
todos os estabelecimentos, ape-
nas 14,5% foram considerados
de luxo ou muito confortáveis.
No Rio, a situação é melhor:
23,5% dos estabelecimentos
atendem à classificação de luxo
ou superior. Em São Paulo, que
terá seis jogos da Copa de 2014,
esse porcentual cai para 19,6%.

Outra dificuldade apontada
pela pesquisa é a falta de preparo
para hospedar idosos e portado-
res de necessidades especiais.
Apenas 3.253 das 250.284 unida-
des nas capitais brasileiras têm
adaptações para pessoas com al-
guma necessidade especial.

O ministro do Turismo, Gas-
tão Vieira, afirmou que os dados
do IBGE somados aos investi-
mentos em curso permitem afir-
mar que não haverá problemas
de hospedagem.

A Federação dos Operadores
Hoteleiros do Brasil (FOHB) re-
conhece que há gargalos na ofer-
ta de quartos em capitais e culpa

a supervalorização dos terrenos
como o maior entrave à expan-
são do setor. Mas, na avaliação
de Julio Serson, vice-presidente
da FOHB, as vagas existentes e
as que serão criadas darão conta
da demanda.

Falecimentos

Brasil não tem hotéis suficientes para a Copa

Espanha critica o
Brasil por dificultar
entrada de turistas
Secretário de Assuntos Externos do país diz que reciprocidade,
a ser adotada a partir de abril, é ‘injustificada’ e ‘além do normal’

PARA LEMBRAR

SUSANA VERA/REUTERS–18/2/2011

Dirce Franco Brandão – Dia 26,
aos 90 anos, era viúva de Helio Cin-
tra Brandão. Deixa os filhos Ru-
bens, Luiz, Rui e Stela, netos e bisne-
tos. O enterro foi no Cemitério Geth-
semani.

Isabel Gonçalves de Oliveira –
Dia 23, aos 81 anos. Deixa as filhas
Maria Lucia e Vera Lucia. O enterro
foi realizado no Cemitério da Vila
Formosa.

Maria do Rosário Castro – Dia
25, aos 78 anos. Deixa os filhos Mari-
sa, Denise, Arnaldo, Leandro e Mar-
cos, bem como genros, noras e ne-
tos. O corpo foi transladado para o
Crematório de Vila Alpina.

Inacia Ferreira Alexandre – Dia
23, aos 72 anos. Deixa a filha Marta
Maria. O enterro foi no Cemitério
Parque das Cerejeiras.

Maria Cecilia de Moraes Nabe-
ta – Dia 23, aos 51 anos. Deixa os fi-
lhos Andrea Kimie e Lucas. O enter-
ro foi no Cemitério São Pedro.

Jacomo Fortunato Santoro –
Dia 24, aos 92 anos, era filho de Lui-
gi Santoro e Anna Maria Santoro; ca-
sado com Julieta Santoro. Deixa os
filhos Luiz Carlos, Wilson Roberto e
Anna Paula. O enterro foi no Cemité-
rio do Redentor.

Luiz Gonzaga da Fonseca Neto
– Aos 89 anos. Deixa as irmãs Celia
e Josefina. O enterro foi no Cemité-
rio da Consolação.

Pedro Rodrigues – Dia 27, aos 81
anos. Deixa a mulher Tianhinha, as
filhas Débora, Marta, Rachel, Prisci-
la e Berenice, genros e netos. O en-
terro foi no Cemitério do Morumbi.

Carmelino José Rodrigues –
Aos 45 anos, era solteiro. O enterro
foi no Cemitério e Crematório Par-
que dos Ipês, em Itapecerica da
Serra (SP).

MISSAS

Marina Aulisia Mello Harrison
– Amanhã, às 9 horas, na Igreja
Nossa Senhora do Brasil, Praça
Nossa Senhora do Brasil, Jardim
Paulista (1 mês).

Jenny Helena Mello Coelho da
Rocha – Amanhã, às 9 horas, na
Igreja Nossa Senhora do Brasil,
Praça Nossa Senhora do Brasil, Jar-

dim Paulista (13 anos).

Lais de Mello Araujo – Amanhã,
às 9 horas, na Igreja Nossa Senho-
ra do Brasil, Praça Nossa Senhora
do Brasil, Jardim Paulista (17
anos).

José Joffre da Silva Mello –
Amanhã, às 9 horas, na Igreja Nos-
sa Senhora do Brasil, Praça Nossa
Senhora do Brasil, Jardim Paulista
(15 anos).

Adolpho Julio da Silva Mello
Filho – Amanhã, às 9 horas, na
Igreja Nossa Senhora do Brasil,
Praça Nossa Senhora do Brasil, Jar-
dim Paulista (46 anos).

Ivo Battistelli – Hoje, às 19 horas,
na Igreja de São Dimas, Rua Domin-
gos Fernandes, 588, Vila Nova Con-
ceição (7º dia).

Dr. Auad Atala – Hoje, às 19h30,
na Igreja Santa Teresinha, Praça
Domingos Correia da Cruz, 140,
Santa Teresinha (7º dia).

Thiago Dias Soares do Amaral
– Amanhã, às 17 horas, na Paróquia
São José, Rua Dinamarca, 32, Jar-
dim Europa (1 mês).

Mais informações sobre
Olimpíada e Copa do Mundo

Jamil Chade
CORRESPONDENTE
GENEBRA

O governo da Espanha criti-
cou ontem o Brasil por decidir
endurecer as condições para
entrada de espanhóis no País.
Questionado pelo Estado du-
rante evento em Genebra, o se-
cretário espanhol de Assuntos
Externos, Gonzalo de Benito,
insistiu que Madri tentará re-
verter as decisões de Brasília
antes da entrada em vigor das

medidas. E disse que as novas
regras, a serem adotadas a par-
tir de 2 de abril, são “injustifi-
cadas” e “além do normal”.

Adotando o princípio interna-
cional da reciprocidade, os visi-
tantes daquele país que desem-
barcarem em território brasilei-
ro de abril em diante terão de
apresentar comprovantes de re-
serva de hotéis, passagens de ida
e volta e prova de que têm recur-
sos para se manter no Brasil pelo
período da estada.

Serão necessários pelo menos
R$ 170 por dia por pessoa, o equi-
valente a cerca de€74. A compro-
vação poderá ser feita por meio
de cartão de crédito internacio-
nal, desde que o titular apresen-
te fatura em que conste o limite
permitido de gasto.

As exigências são as mesmas
feitas pela Espanha para os brasi-
leiros que viajam ao país. In-

cluem ainda a necessidade de
um passaporte com pelo menos
seis meses de validade. Aqueles
que não planejam hospedar-se
em hotéis terão de apresentar
uma carta-convite da pessoa que
os receberá, com assinatura re-
gistrada em cartório e compro-
vante de residência.

A decisão foi tomada pelo Ita-
maraty depois de uma série de
negociações frustradas para ten-
tar diminuir as dificuldades en-
frentadas pelos brasileiros que
chegam à Espanha. As discus-
sões binacionais datam de 2008.

Negociação. De acordo com o
secretário espanhol, Madri não
desistiu e vai continuar a pres-
sionar o governo brasileiro para
rever suas leis. “Isso é algo que
estamos falando com o Brasil.
Claro que cada país pode colo-
car as condições que quiser para

a entrada de pessoas em seu ter-
ritório. Mas entendemos que,
diante do conjunto das relações
que temos com a América Lati-
na – e em especial com o Brasil
–, não se justifica que espanhóis

tenham restrições à entrada
que vão além do normal e do
que tínhamos até agora”, decla-
rou o secretário.

Benito defendeu que seja feito
um acordo antes do dia 2 de

abril. Mas não indicou que esta-
ria disposto a rever as regras pa-
ra a entrada dos brasileiros. “Es-
peramos chegar a uma solução,
para permitir que o fluxo de in-
tercâmbio continue com norma-
lidade e sem os obstáculos que
sejam os minimamente impres-
cindíveis”, disse.

Melhoria. Espanhóis evitam
afirmar que a medida brasileira
seja agora uma retaliação, após a
mudança no fluxo de imigração.
“São medidas que nós (os países)
vamos tomando diante dos flu-
xos que temos. Mas esperamos
chegar a uma melhoria nas condi-
ções para a entrada de espanhóis
no Brasil”, concluiu.

Págs. E5 e E6

SP tem 20% dos
estabelecimentos
do País

Em 2010, 1.600
deportados

A paisagem paulistana tem mui-
to da marca do arquiteto e urba-
nista Paulo Bastos. São dele
projetos como o dos Quartéis
Generais de São Paulo, no Ibira-

puera, do Clube Paineiras, no
Morumbi, e do Museu Brasilei-
ro da Escultura (MuBE), no Jar-
dim Europa. Também fazem
parte de seu currículo projetos
de revitalização da Casa das Re-
tortas, na Rua do Gasômetro,
no Brás, e da Catedral da Sé.

Formado pela Universidade
de São Paulo em 1960, ganhou
prêmios e chegou a presidir o
órgão estadual de defesa do pa-
trimônio histórico e arqueoló-
gico, o Condephaat. Atualmen-
te, dedicava-se ao trabalho na
Operação Urbana Água Es-
praiada. Ontem, aos 76 anos.

Os filhos Ligia, Gabriel, Cynthia, Leda e Roberto, noras, genros, netos e
bisneta do querido

SEME CURY
Agradecem a todos que os confortaram por ocasião de seu falecimento
dia 25/02/2012 e convidam para a Missa de 7º. Dia que será celebrada
dia 01 de março (5ª. Feira) às 19:00 horas na Catedral Metropolitana
Ortodoxa, Rua Vergueiro, 1515 - Paraíso - São Paulo.

Agradecem as manifestações de carinho e
convidam para a Missa de 7º Dia a ser
celebrada no dia  01 de Março de 2012, às
11:00 horas, na Igreja São José, Rua
Dinamarca, 32, Jardim Europa.

A esposa Neyde, as filhas, os genros, netos
e bisnetos de

JOSÉ LUIZ GUIMARÃES✞

● Diferenças
O que o Brasil cobrará dos espa-
nhóis só difere em dois pontos
do que a Espanha cobra de brasi-
leiros: o valor mínimo para entra-
da lá é de R$ 140 e a carta-convi-
te não exige firma reconhecida.

Madri. Negociações desde 2008 não diminuem dificuldades

Arquiteto marcou
paisagem paulistana
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A Espanha vive sua pior crise eco-
nômica desde a volta da demo-
cracia, em 1977. O desemprego

chega a 22% da população e meta-
de dos jovens não tem trabalho.
A crise também reverteu o senti-
do da migração.

Entre 2000 e 2007, a Espanha

recebeu 5 milhões de imigran-
tes, a maioria da América Latina.
Mas, pela primeira vez em 30
anos, o país europeu registrou
em 2011 um êxodo de pessoas
maior que a chegada de imigran-
tes. Uma parte importante desse
contingente tem justamente ido
ao Brasil. O número de europeus
querendo se mudar para o País
estáaumentando. Em 2011, o Bra-

sil recebeu 57% mais trabalhado-
res estrangeiros do que no ano
anterior, um número considerá-
vel deles da Europa, especial-
mente Portugal e Espanha.

Diante do fluxo cada vez
maior de espanhóis, o governo
brasileiro decidiu que passaria a
tratar os europeus da mesma for-
ma que Madri decidir tratar os
brasileiros.

Filas. No fim de 2011, a reporta-
gem esteve no Consulado do Bra-
sil em Madri, e constatou longas
filas de espanhóis fazendo solici-
tações de vistos para trabalhar
no Brasil. Fontes do Itamaraty,
porém, já admitiam que um nú-
mero importante de espanhóis
estava desembarcando como tu-
ristas no Brasil e então partindo
em busca de emprego. /J.C.

Capitais Leitos disponíveis
São Paulo 73.488
Rio 45.416
Salvador 22.366
Florianópolis 20.060
Fortaleza 19.745
Natal 19.532
Brasília 19.216
Curitiba 19.083
Belo Horizonte 19.031
Porto Alegre 14.625
Outras 101.111

Pesquisa do IBGE mostra
déficit nas principais
capitais, mas governo
federal afirma que
questão será resolvida
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 fev. 2012, Metrópole, p. C4.




