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Brasil e
EUA dão 1º
passo para
fim de visto
1,5 mil viajantes assíduos vão participar de
programa que descarta fila de imigração

Para conseguir a 
carteirinha:
É preciso ser viajante frequente 
de negócios (fase inicial)

E pagar (em 2012)

US$ 100

Validade: 

5 anos

Válido para entrada em  
aeroportos dos EUA, 
entre eles:
● Nova York (JFK) 
● Miami 
● Orlando 
● Fort Lauderdale 
● Chicago 
● Las Vegas 
● Washington  
● Los Angeles 
● Seattle 
● Dallas 
● Honolulu

● Inicialmente para executivos, agentes de viagens, trabalhadores de empresas aéreas e  
viajantes frequentes que vão a trabalho. Depois vai ser aberto a turistas

Como vai funcionar:

O passgeiro vai precisar de um 
passaporte com visto válido e 

a carteirinha Global Entry, que 
tem um código por pessoa

No aeroporto, não vai para a fila 
da imigração, e sim direto para o 

quiosque automático (parece um caixa 
eletrônico) ou para a fila Global Entry

No quiosque, 
o passageiro 

digita o número da 
carteirinha e coloca 
o código de barras 
do passaporte no 
leitor. A máquina 
imprime um recibo e 
o passageiro 
é liberado
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OS PORTADORES DA 
CARTEIRINHA QUE, MESMO 
DURANTE O TEMPO DE VALIDADE, 
COMETEREM DELITO PODEM 
SER BARRADOS NOS 
AEROPORTOS DOS EUA

INFOGRÁFICO/ESTADÃO

COMO FUNCIONA O GLOBAL ENTRY

Iuri Dantas
Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

Diante das dificuldades em
acabar com a exigência de vis-
to entre os dois países, os go-
vernos do Brasil e dos Estados
Unidos acertaram ontem a
participação inicial de 1.500
viajantes frequentes no pro-
grama Global Entry, que per-
mite a entrada em território
americano sem passar pelas fi-
las de imigração.

Mas a facilidade não vai benefi-
ciar turistas eventuais, apenas
os brasileiros que visitam os
EUA com assiduidade, na maio-
ria das vezes em viagens a traba-
lho. Não há data para o início da
experiência com brasileiros por-
que ainda há pontos em negocia-
ção entre o Itamaraty e o Depar-
tamento de Estado.

A decisão de entrar no Global
Entry, espécie de prêmio de con-

solação, foi tomada por causa da
resistência brasileira em aten-
der a exigências do governo de
Barack Obama, segundo revelou
o Estado anteontem. Os EUA
querem que o Brasil diga quando
o viajante responder a processo
ou for suspeito de terrorismo, o
que não combina com o ordena-
mento jurídico brasileiro.

Ontem, a participação no Glo-
bal Entry foi anunciada pelo em-
presário Josué Christiano Go-
mes da Silva, executivo da Cote-
minas. O anúncio evidenciou a
diferença de abordagem entre se-
tor privado e governo: o empresá-
rio informou que os dois países
assinaram um acordo de inten-
ções que resultaria no início do
Global Entry em “duas ou três
semanas”. Minutos depois, o Ita-
maraty e o embaixador america-
no no Brasil, Thomas Shannon,
disseram que mesmo o tratado
de intenção ainda exige negocia-
ções.

No caso do Global Entry, o im-
passe se refere a dados fiscais e
tributários de empresários. As in-
formações são exigidas pelos
EUA, mas a Receita Federal resis-
te em fornecer o material.

Meta. “É um passo intermediá-
rio para chegarmos à dispensa

do visto”, afirmou Gomes da Sil-
va, filho do ex-presidente José
Alencar. “A meta, que era sem-
pre ter a dispensa do visto, pare-
cia distante e inalcançável, hoje
posso dizer que está ao alcance
dos olhos.” Indagado se concor-
dava com a visão do empresário
brasileiro, o embaixador Shan-
non respondeu: “Sim, mas o hori-
zonte às vezes é longe, há muito
interesse dos dois países em che-
gar a um programa recíproco”.

No início do ano passado, o
presidente Barack Obama defen-
deu a entrada do Brasil na lista

de países isentos da exigência de
visto em discurso na Disney. O
objetivo era atrair turistas brasi-
leiros para compras nos EUA.

De acordo com o embaixador
americano, o programa-piloto

vai começar voltado para viajan-
tes “confiáveis”.

As regras do Global Entry são
as mesmas para todos os países
do programa, como Alemanha,
Japão e Reino Unido. O viajante

recebe um cartão com código de
barras que pode ser lido por um
quiosque eletrônico nos aero-
portos dos EUA e não precisa en-
trar na fila de imigração. O car-
tão tem validade de cinco anos.
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Rua Joaquim Antunes, 747  Tel: 11 4362-5244

  De segunda a sábado, das 9h às 19h 

Domingos e feriados das 13h às 18h

Campanha válida do dia 05/03/2013 a 31/03/2013 ou enquanto durar o estoque. 
Peças únicas •  Consulte os produtos participantes desta promoção junto à loja. 
Válida somente para a loja Breton Outlet •  Imagens meramente ilustrativas.

Cadeira Lucca 
com braço

Base de mesa 
de jantar Macau

● Confiança

THOMAS SHANNON
EMBAIXADOR DOS EUA
“Há quem viaje 1 vez por mês a
negócios, sem problemas, por
isso, o viajante confiável”
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