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Processo 272547/2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Gabinete da Liderança

Ofício s/n – GAB-LidPT
Brasília - DF, 18 de março de 2020.
A Sua Excelência o Senhor
RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Pandemia COVID-19. Brasileiros no exterior. Assistência consular.
Senhor Presidente:
Esta Liderança tem recebido solicitações de auxílio enviadas por
brasileiros que, em viagem de turismo no exterior, foram surpreendidos pelo
agravamento exponencial da crise provocada pelo coronavírus (COVID-19),
configurando-se a pandemia que hoje o mundo enfrenta. Em dois casos de apelo
que chegaram a nosso conhecimento, grupos de turistas brasileiros que viajavam
por cidades de Portugal e do Marrocos já estavam em trânsito para retornarem ao
Brasil quando foram anunciadas medidas emergenciais, incluindo o fechamento
de aeroportos, impedindo-os de embarcar.
Reconhecemos a gravidade da crise e, portanto, a legitimidade e
urgência das medidas adotadas nesse enfrentamento. Ao mesmo tempo, contudo,
sensibilizamo-nos com a situação de incerteza que vivenciam aquelas pessoas,
nossos irmãos.
Assim, em vista da situação de vulnerabilidade em que se encontram
aqueles cidadãos brasileiros, em virtude das restrições adotadas – legítimas e
necessárias, frise-se –, consulto Vossa Excelência sobre a possibilidade de fazer
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as gestões cabíveis junto ao Ministério das Relações Exteriores no sentido de
apoiar e acompanhar a prestação da devida assistência consular a nossos nacionais
no exterior, notadamente por meio das Embaixadas do Brasil em Lisboa e em
Marrakech.

Atenciosamente,

Deputado ENIO VERRI
PT/PR
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