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Leia entrevista na página 9

Contos de identidade
A escritora brasileira Nara 

Vidal revela detalhes do seu 
novo livro

Leia mais na página 10

Três vezes Miss
Miss Portugal UK, Miss Portugal 

Intercontinental e, agora, a 
portuguesa Andreia Correia é a 

Miss Aura International

De “Birkin boy” à aliado da 
natureza
Conheça Israel Cassol, o 
influenciador brasileiro que 
trocou o consumismo de luxo 
pela preservação do meio 
ambiente
Na página 7

Com a pandemia, o planeta nos envia uma mensagem de alerta: 
a humanidade precisa reinventar sua relação com a natureza. 

Você está pronto para mudar?
Leia reportagem especial nas páginas 16 e 17

POLÍCIA BRITÂNICA A POSTOS
A ORDEM É ESCLARECER PRIMEIRO, DEPOIS MULTAR E ATÉ 
PRENDER QUEM DESCUMPRIR AS REGRAS DE CONFINAMENTO
NA PÁGINA 15

RECONSTRUIR MELHOR
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Brasil Portugal Angola Moçambique São Tomé 
e Príncipe

Guiné
Equatorial

MacauCabo VerdeGuiné-BissauTimor-Leste

UTILIDADES

The Home Office (Departamento de Imigração)
Telefone: 0870 606 7766. 
Instruções gravadas em inglês: 8760 1622. 
Formulários para extensão de visto podem ser 
obtidos pelo telefone 0870 241 0645

Câmara de Comércio de Portugal no  Reino Unido
11 Belgrave Square SW1X 8PP, London
Tel: +44 (0)20 7201 6638 
http://www.portuguese-chamber.org.uk/

AICEP - Portugal Global 
(Portuguese Trade & Tourism Office) :
3rd Floor, 11 Belgrave Square
London SW1X 8PP
Tel: Tel +44 (0)20 7201 6666
www.portugalglobal.pt

Anglo-Portuguese Society : 
7 New Quebec St, London W1H 7RH
www.angloportuguesesociety.org.uk 
Associacao cuiltural que promove a historia e a 
cultura portuguesa .

Instituto Camões : 
cvc.instituto-camoes.pt/index.php

Emergência: Emergência: 999 (Polícia, bombeiros 
ou ambulância)
Polícia de Trânsito (British Transport Police): 
0800 40 50 40
NHS: 0854 4647 (24 horas)
Informação Geral de Saúde: 
0800 665 544 (24 horas)
Aeroporto de Hearthrow: 0844 335 1801
Aeroporto de Luton: 01582 405100
Aeroporto de Gatwick: 0844 892 0322
Aeroporto de Stansted: 0808 169 7031
Aeroporto London City: 020 7646 0000

Consulado de Portugal em Londres:
11, Belgrave Square
London, SW1X 8PP
Tel:  020 7291 3770
www.cgportugalemlondres.com

Consulado-Geral do Brasil em Londres
3 Vere Street, Londres, Reino Unido, W1G 0DG
cglondres.itamaraty.gov.br

Consulado da Angola em Londres:
46 Bedford Square
London WC1B 3DP
Tel: 02072918700
http://www.angola.org.uk/index.html

Consulado de São Tomé e Príncipe em 
Londres: 
Flat 8, Marsham Court Victoria Drive 
London SW19 6BB
Tel: 0287886139

Embaixada de Portugal em Londres:
11 Belgrave Square, SW1X 8PP
 Tel: 02072913770
www.londres.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

Embaixada do Brasil em Londres:
14-16 Cockspur Street SW1Y 5BL
Tel: 02077474500
www.brazil.org.uk 

Embaixada de Moçambique em Londres: 
21 Fitzroy Square, W1T 6EL
Tel: 02073833800
www.mozambiquehighcommission.org.uk 

Embaixada da Guiné Equatorial em Londres:
13 Park Place St. James, SW1A 1LP
 Tel : 02074996867
www.embassyofequatorialguinea.co.uk

Embaixada de Timor Leste em Londres:
83 Victoria Street, SW1H 0HW
Tel: 20 3440 9025 / 0203 440 9026
www.tlembassy.co.uk/ 

Embaixada de Macau em Londres  
(Embaixada da China):
31 Portland Place, W1B 1QD
Tel: 020-7631 1430
www.chinese-embassy.org.uk

Unit 4 – Holles House, Overton Road, London SW9 7AP
02077387983

O conteúdo dos artigos de colaboradores e anúncios publicitários não expressam necessariamente a 
opinião deste periódico, sendo de responsabilidade de quem os subscreve.

Previsão do tempo, Londres

No dia 2 de novembro de 1936, foi lançada a 
British Broadcasting Corporation (BBC), sistema 
de radiodifusão financiado publicamente na Grã-
Bretanha, operando sob carta real. A empresa teve 
o monopólio da televisão na Grã-Bretanha desde 
sua introdução até 1954 e da rádio até 1972. A sede 
está localizada no bairro da Grande Londres de 
Westminster.

Uma imagem que traz 
paz. A foto foi tirada 
pela brasileira Fátima 
Carvalho em Goldhanger 
Creek, Essex, no início 
de outubro. “Adoro 
caminhar por Essex. É 
um lugar pitoresco”, diz 
a moradora de Londres 
que já fotografou para 
o Financial Times (em 
Angola e no Brasil), 
para a revista americana 
Latin Finance e teve 
foto sua estampando 
capa de livro de uma 
ONG na África do Sul. 
Além de fotógrafa 
(seus cliques estão no 
Instagram no perfil @
myphotographic_diary), 
Fátima é professora de 
português, design de 
interiores e agora prepara 
um livro de receitas 
(também no Instagram 
@passiononmyplate). 
“Sou uma leonina que 
gosta de fazer muitas 
coisas diferentes”, diz.

HISTÓRIA DO
REINO UNIDO

Imagem do mês

Goldhanger Creek, por Fátima 
Carvalho
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Durante alguns meses, no início 
deste ano, o consulado do Brasil 
em Londres lançou um questionário 
online para a comunidade brasileira. 
A ideia era coletar dados para uma 
pesquisa, que agora está concluída 
e será apresentada em um seminário 
virtual no dia 29/10, a partir das 
14h (tema da coluna assinada pelo 
consulado, nesta página).

A programação do seminário 
foi idealizada com o objetivo de 
discutir diversos aspectos da migração 
brasileira para o Reino Unido, tendo 
como base as conclusões da pesquisa 
realizada pela Profª Drª Yara Evans, do 
Imperial College e do King’s College. 
O estudo tratou de temas importantes 
para uma melhor compreensão de nossa 
comunidade, tais como: participação 
eleitoral, Conselho de Cidadania, 
ensino de português como língua de 
herança, empreendedorismo, violência 
doméstica e mercado de trabalho. 
Nesse contexto, acadêmicos, 
pesquisadores e lideranças comunitárias 
se reunirão para apresentar uma 
melhor e mais atualizada compreensão 
das características de nossa presença 
no Reino Unido, tratando ainda do 
histórico do processo migratório e 
dos desafios atuais em áreas como 
presença empresarial, associativismo, 
diáspora científica, educação e cultura.

A editora do jornal Notícias em 
Português, Marta Barbosa Stephens, 
participará do painel Cultura, 
língua e educação: a transmissão 
da herança cultural brasileira e 
as perspectivas da comunidade 
científica brasileira no Reino 
Unido, ao lado da Profª Drª Ana 
Maria Carneiro, da Universidade 
de Campinas; Prof Dra. Ana Souza, 
Oxford Brookes University; e do 
embaixador Tarcísio Costa.

Neste mês de outubro, o 
Consulado retomará a realização 
de eventos direcionados aos 
brasileiros e brasileiras residentes 
no Reino Unido. De forma a 
evitar aglomerações por conta 
da pandemia de coronavírus, o 
formato dos encontros, feiras e 
seminários terá de ser adaptado 
para a versão online.

Em parceria com o Brazil 
Institute do King’s College 
London, será realizado um 
seminário virtual sobre a 
comunidade brasileira no Reino 
Unido, que conta com o apoio 
do Conselho de Cidadania, da 
Câmara de Comércio Brasileira 
na Grã-Bretanha, da Casa do 
Brasil e do Grupo Mulheres do 
Brasil - Núcleo Londres.

O evento ocorrerá no dia 29 
de outubro, a partir das 14h, e 
será transmitido no Facebook 
e no YouTube do Consulado-
Geral.

A programação do seminário 
foi idealizada com o objetivo 
de discutir diversos aspectos da 
migração brasileira para este país, 
tendo como base as conclusões 
da pesquisa realizada pela Profª 
Drª Yara Evans, do Imperial 
College e do King’s College, 
sobre o perfil da comunidade 
brasileira no Reino Unido.

O estudo, feito com o apoio 
do Consulado e cujo relatório 
final será apresentado durante 
o seminário, também tratou 

de outros temas importantes 
para uma melhor compreensão 
de nossa comunidade, tais 
como: participação eleitoral, 
Conselho de Cidadania, ensino 
de português como língua de 
herança, empreendedorismo, 
violência doméstica, mercado de 
trabalho e outros.

Nesse contexto, acadêmicos, 
pesquisadores e lideranças 
comunitárias se reunirão para 
apresentar uma melhor e mais 
atualizada compreensão das 
características de nossa presença 
no Reino Unido, tratando 
ainda do histórico do processo 
migratório e dos desafios 
atuais em áreas como presença 
empresarial, associativismo, 
diáspora científica, educação e 
cultura. Confira a programação 
completa do seminário em 
nosso website: http://cglondres.
itamaraty.gov.br/pt-br/ 

Ao longo dos próximos 
meses, o Consulado e seus 
parceiros realizarão outros 
eventos destinados à comunidade.

No dia 24 de outubro, das 10h 
às 14h, o Conselho de Cidadania 
do Reino Unido (CCRU) 
promoverá uma Feira da Saúde 
virtual, que será transmitida 
ao vivo pelo Facebook e pelo 
YouTube do CCRU.

Acompanhe nossas redes 
sociais e nosso website para 
informações atualizadas sobre 
esses e outros eventos (@
cglondres).

Participe!

Comunidade

Por Consulado-Geral do Brasil 
em Londres

Seminário virtual sobre a 
comunidade brasileira no 

Reino Unido

[14h00] Abertura: 
Embaixador Tarcísio Costa, 
Cônsul-Geral do Brasil em 
Londres
[14h15] Apresentação: 
Relatório sobre o perfil da 
comunidade brasileira no 
Reino Unido, com a prof.ª Drª 
Yara Evans, Imperial College 
e King’s College.
[14h45] Painel: Conquistas 
e Desafios da Comunidade 
Brasileira no Reino Unido, 
com Vitoria Nabas, da 
Casa do Brasil; e Prof. Dr. 
Gustavo Dias, Universidade 
Estadual de Montes Claros. 
Moderador: Embaixador 
Tarcísio Costa.
[15h15] A 
presença brasileira no Reino 
Unido: breve histórico, com 
Prof. Dr. Angelo Martins 
Junior, Bristol University.
[15h30] Painel: Construindo 
a coletividade - presença 
empresarial, promoção 
dos direitos da mulher e 
associativismo, com Vera 

lnnes, Câmara de Comércio 
Brasileira na Grã-Bretanha; 
Camila Kern, Grupo Mulheres 
do Brasil - Núcleo Londres; 
Gilson Guimarães, Conselho 
de Cidadania. Moderador: 
Embaixador Tarcísio Costa
[16h15] Painel: Cultura, 
língua e educação: a 
transmissão da herança 
cultural brasileira e as 
perspectivas da comunidade 
científica brasileira no Reino 
Unido, com Profª Drª Ana 
Maria Carneiro, Universidade 
de Campinas; Marta Barbosa 
Stephens, editora do jornal 
“Noticias em Português”; 
e Prof Dra. Ana Souza, 
Oxford Brookes University. 
Moderador: Embaixador 
Tarcísio Costa
[16h45] Encerramento: 
Comunidades brasileiras no 
exterior, com a embaixadora 
Luiza Lopes, Diretora do 
Departamento Consular do 
Ministério das Relações 
Exteriores.

Unsplash

De trabalho à violência doméstica: 
quem é o brasileiro a viver em UK

A programação completa do seminário:

Da Redação

No início deste ano, o consulado do Brasil em Londres lançou um questionário online para 
a comunidade brasileira e agora apresenta o resultado da pesquisa
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A comunidade migrante no Reino 
Unido divide-se em muitas e diversas 
facções. Uma delas é a geográfica. 
Os migrantes reesidentes em Londres 
têm por tendência transportar essa 
fronteira para as relações com a 
administração pública. Claro que 
é mais caro viver em Londres que 
noutras regiões de Inglaterra, para 
não falar do País de Gales ou da 
Escócia e Irlanda do Norte. 

As divisões acontecem também 
por áres de interesse: desporto, 
folclore, empresas, ciência e 
muitas outras actividades ligadas 
à área do saber ou do desempenho 
braçal. Pensando bem, somos 
uma comunidade porque também 
temos diversas sub-comunidades 
estabelecidas por parametros 

socias, culturais, intelectuais e até 
financeiros. Os doutores não se 
misturam com a ralé, pese embora 
os artistas se misturem com toda a 
gente.

Muitos dos portugueses a residir 
em Londres são-no desde antes 
de 1974 e esta mancha constitui 
também ela uma importante facção 
(fatia) daquilo que é o conjunto da 
comunidade no Reino Unido. Se 
nas questões financeiras podemos 
separar a comunidade entre fora e 
dentro de Londres, já nas questões de 
liderança temos um longo caminho a 
percorrer.

Ao contrário de outras 
comunidades, a língua portuguesa 
não tem membros a participar na 
Administração Pública Central. 
Vemos os nomes de vários políticos 
que os denunciam como não sendo 

britânicos mas mesmo assim 
participando nas questões maiores 
de Inglaterra e até mesmo do Reino 
Unido.

Os que falam português parecem 
avessos a fazer parte dessa máquina 
a que se chama governo e talvez por 
essa razão se escondem timidamente 
da aventura de ganharem ou 
perderem eleições. A verdade é 
que não vemos muitos portugueses 
a serem candidatos e aqueles que 
conseguem ser eleitos passam quase 
despercebidos da honra e do orgulho 
do feito conseguido.

É quase uma praga teimarmos 
em sermos menos do que somos e 
não sermos iguais a todos os outros. 
Pensamos sempre que algumas 
coisas não são para nós quando na 
verdade se tratam de coisas que estão 
à nossa espera.

Dos líderes da comunidade 
espera-se mais atrevimento. Mais 
ambição. Mais coragem e sobretudo 
mais honestidade para que o caminho 
aberto assim se mantenha para quem 
venha a seguir.

Precisamos ficar prenhes de 
acreditar, de nos valorizarmos, 
de crescermos de acordo com as 
disponibilidades apresentadas e 
sonhos compatíveis sonhados. 
Precisamos de mais falantes de 
português nos cargos políticos, nas 
repartições, nos pontos de decisão.

As lideranças que a comunidade 
conhece até hoje têm-se revelado 
suficientes para a miséria de serem 
líderes apenas na comunidade, 
mesmo estando a viver numa cidade 
onde se falam mais uma centena de 
línguas.

Os europeus no seu conjunto 

poderiam competir com comunidades 
como a Commonwealth mas o facto 
de se manterem orgulhosamente 
afastados uns dos outros, abre janelas 
por onde outras comunidades se 
espalham ocupando um lugar que 
definitivamente deveria também 
representar os votos de quem fala 
português.

Difícil quando existem os 
candidatos mas a comunidade se 
demite de votar.

* Manuel Gomes é jornalista 
e escritor português a viver em 
Londres.

Comunidade

“Os que falam 
português parecem 
avessos a fazer parte 
dessa máquina a que 
se chama governo.”

Falantes de português no Reino Unido
Manuel Gomes*

O Grupo Mulheres do Brasil, 
por meio do seu núcleo em Londres, 
está promovendo aulas de inglês 
gratuitas e online. A ideia é ajudar 

os brasileiros que moram no Reino 
Unido, mas não dominam o idioma 
local.

No final de abril e início da 
quarentena, o grupo iniciou um 
programa semanal de 12 aulas 

gratuitas de inglês que agora está de 
volta para a segunda temporada do 
projeto batizado de: EnglishFlix. 

O Grupo Mulheres do Brasil é 
uma organização suprapartidária 
e sem fins lucrativos, criado 
pela empresária brasileira Luíza 
Helena Trajano, com mais de 60 
mil mulheres no Brasil e exterior. 
Tem como principal objetivo 
estimular a participação feminina 
na construção de uma comunidade 
que seja melhor para todos os 
cidadãos, tanto no âmbito pessoal 
quanto profissional.

Essa nova fase do EnglishFlix 
terá diferentes professores e 
didáticas tentando suprir os 
principais problemas que os 
brasileiros enfrentam com a língua 
inglesa, abordando as dificuldades 
do aprendizado.

As aulas acontecem às quintas-
feiras às 19h (horário de Londres) 
e 15h (no Brasil). A transmissão é 
feita pela página do Facebook do 
Grupo Mulheres do Brasil Londres 
e também pelo Webex.

Mais informações no site www.
grupomulheresdobrasil.org.br/.

Aulas de inglês gratuitas pela internet
Da Redação
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De “Birkin boy” à aliado da natureza

Israel Cassol é um fenômeno nas 
redes sociais. O brasileiro londrino 
tem mais de 160 mil seguidores 
no Instagram, ficou famoso pela 
criatividade e bom gosto ao vestir-se 
e é conhecido na imprensa britânica 
como o “Birkin boy”, por ser dono 
da maior coleção de bolsas Birkin 
na Europa. São impressionantes oito 
bolsas, cujo valor somado estimado 
ultrapassa as 100 mil libras esterlinas.

Mas quem o acompanha na 
internet deve ter notado que o ex-
modelo nascido no Rio Grande 
do Sul tem mudado o estilo de 
suas postagens ultimamente. Isso 
acontece porque Israel resolveu ouvir 
um conselho da mãe e usar seu poder 
de influência para questões mais 
urgentes. “Decidi não comprar mais 
bolsas e coisas supérfluas. Quero 
incentivar as pessoas a plantarem 
árvores e cuidar mais do nosso meio 
ambiente”, avisa.

Israel comemora uma outra 
reviravolta em sua vida, que o 
levou às telas das TVs brasileiras. 
Desde junho, ele apresenta o 
quando “Brasileiros no Mundo”, no 
programa Empire Style, na Band 
Triangulo. Nesta entrevista, ele conta 
os episódios mais marcantes do 
programa e mais.

Notícias em Português - Por 
que entrevistar brasileiros bem 
sucedidos em Londres?

Israel Cassol - A ideia não foi 
entrevistar brasileiros bem sucedidos, 
foi conhecer histórias de brasileiros 
que deixaram o Brasil para ir em 
busca de uma vida melhor, correr 
atrás dos sonhos e conseguiram 
realizar. Todos que eu entrevistei 
até agora são vencedores e têm uma 
história de vida fantástica. Por isso, o 
nome do quadro no programa Empire 
Style é “Brasileiros pelo Mundo”.

Qual entrevista foi mais 
marcante? 

Foram dois programas que eu fiz 
emocionantes. Os 23 anos da morte 
da Princesa Diana foi um deles. Tive 
que conter as lágrimas com uma 
entrevistada. E o outro foi conhecer o 

trabalho do brechó em Richmond que 
ajuda crianças no mundo. O nome da 
charity é “Save the Children”.

Qual a sua relação com o 
Brasil?

Eu amo o Brasil. Sai de lá 19 anos 
atrás para trabalhar como modelo em 
Milão e nunca mais voltei. Sou de 
Caxias do Sul, RS. Vou ao Brasil duas 
vezes por ano. Amo voltar às minhas 
raízes, sentir o cheiro da natureza e o 
cheiro da comida da minha mãe.

Você deixou o Brasil muito 
jovem. Em algum momento 
pensou em voltar a viver lá? 

Eu sou apaixonado pelo meu país. 
Não gosto quando as pessoas falam 
mal do Brasil. O nosso país é rico na 
cultura, nas artes, na gastronomia, 
para mim é o melhor país do mundo. 
Se tiver alguma oportunidade de 
trabalhar no Brasil e valer a pena, 
eu não penso duas vezes. Vou sim! 
Quem sabe este dia está mais perto 

do que nunca.

Tornar-se influenciador não foi 
um acaso na sua vida, certo? Como 
decidiu tornar-se um? 

Eu tinha uma agência de modelos 
em Londres e Milão, antes de virar 
influenciador. Não estava feliz 
fazendo aquele trabalho. Foi no 
Japão, dentro de um templo budista, 
que ouvi uma voz dizendo: ”Israel, 
você não está fazendo o que veio 
fazer neste mundo”. Fiquei com 
aquilo na cabeça, voltei para Londres 
e postei uma foto com um look super 
fashion com uma das minhas bolsas 
Birkin. Ali nascia o influenciador. 

Com mais de 160 mil seguidores 
no Instagram, a vida de influencer 
é o que você esperava?

Não é fácil ser influenciador. 
As pessoas nos julgam, criticam, 
insultam. Estamos ali para 
influenciar, mas algumas pessoas 
acham que não é um trabalho. Elas 

não sabem o quanto trabalhamos! 
Existe hoje uma equipe muito 
grande que trabalha comigo, sem 
ela não estaria onde estou. Ser 
influenciador abriu as portas para eu 
realizar meu maior sonho de vida, 
ser apresentador. Através do meu 
assessor Cacau Oliver e o CEO do 
Programa Empire Style, Leandro 
d’ Ambrosio, estou realizando meu 
sonho. Estou amando fazer parte do 
programa, na Band Triangulo.

Ao jornal Daily Mail, você 
disse obter uma coleção de bolsas 
Birkin avaliada em mais de £100 
mil. A coleção aumentou desde a 
entrevista?

A coleção não aumentou, 
não. Na pandemia, comecei a 
refletir muito no modo que 
eu consumia e notei que 
para viver precisamos de 
pouco. Foi então que decidi 
não comprar mais bolsas 
e coisas supérfluas. Vou 
usar minha influência para 
incentivar as pessoas a plantarem 
árvores e cuidar mais no nosso 
meio ambiente. A consumirem 
com consciência. Uma vez, 
escutei uma frase da minha 
mãe que me marcou muito, 
ela disse: “use sua imagem 
para ajudar os outros e o 
planeta, Israel, você tem 
muito mais a oferecer 
do que essa imagem de 
consumista”. Claro, 
nunca vou esquecer de 
como cheguei na mídia, 
né!

 
Você se sente 

de alguma forma 
responsável pela 
educação de consumo 
do seu público?

Sim, claro que 
me sinto responsável. 
Por isso, decidi 
chamar a atenção dos 
meus seguidores em 
questões ambientais 
e outros assuntos 
importantes que a 
sociedade está falando. Não quero 
ser visto somente como “Birkin boy” 

e sim como alguém que influencia de 
verdade a vida das pessoas. Quero 
usar sempre minha imagem para 
ajudar nosso planeta.

O que mais gosta da vida em 
Londres?

Gosto muito da arquitetura, da 
culinária, das artes, da moda mas 
não sou muito fã do clima daqui, 
principalmente no inverno. Amo o 
calor!

Algum plano para quando 
as restrições de contato social e a 
pandemia passarem?

Quero muito poder abraçar 
minha família novamente, visitar 
o Brasil, sentir o calor humano. A 
pandemia veio para nos ensinar algo 

que precisávamos aprender com 
o sofrimento. Precisamos dar 

valor às coisas simples da 
vida, como o abraço, o beijo, 

o amor. Espero que depois 
da pandemia o mundo 

seja um lugar 
melhor para 

se viver. Um 
mundo sem 
distinção da 
raça, cor e 
sexo. Quero 
voltar a 
r e s p i r a r 
sem a 
máscara , 
me sentir 
livre!

Por Marta Stephens

Israel apresenta um quadro em programa da TV brasileira. Na foto, um dos episódios mais 
marcantes: aniversário de morte de Lady Di

Conheça Israel Cassol, o influenciador brasileiro londrino que trocou o consumismo de luxo pela 
preservação do meio ambiente

Conhecido na imprensa britânica como o 
“Birkin boy”, ele tem a maior coleção de 
bolsas Birkin na Europa, avaliada em mais 
de £100 mil



Facebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEP

Instagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais 8 22 de outubro a 25 de novembro   

Comunidade

Há alguns meses, a comunidade 
assiste perplexa vídeos e postagens 
em redes sociais com denuncias 
contra o Centro Comunitário 
Português de Apoio à Comunidade 
Lusófona (PSCC, sigla do inglês), 
que fica em Kennington. O autor é o 
ex-diretor da instituição, o jornalista 
e escritor Alcino Francisco. Segundo 
ele, há inúmeras irregularidades na 
atual e na passada administrações do 
centro, como receptação de produtos 
de origem não documentada e 
desvio de verbas na ordem de 30 mil 
libras.

A reportagem de Notícias em 
Português ouviu os personagens 
citados nas acusações, que disseram 
tratar-se de uma “questão pessoal 
levada à público”. E que até o 
final deste ano, as contas do centro 
estarão regularizadas.

Alcino foi diretor do PSCC por 
um ano e depois continuou como 

voluntário até o começo de 2020. 
Ele conta que a luz amarela acendeu 
quando uma verba da Rotary 
Foundation de 10 mil libras, que 
deveria ser utilizada na criação de 
um curso de rádio para a comunidade 
ministrado por ele, nunca chegou a 
seu destino. “Perguntei a diferentes 
diretores o que havia sido feito do 
dinheiro e ouvi diferentes respostas. 
Um disse que precisou ser usado 
para pagar salários da gerente do 
centro, na época única profissional 
paga na instituição. Outro disse que 
foi para pagar alugueis atrasados”, 
diz Alcino. “É obrigatória uma 
reunião anual para prestação de 
contas e há quatro anos isso não 
acontece.”

Na época deste episódio da 
verba do Rotary, Alcino recorda 
que Antonio Cunha era um dos 
diretores. “Ele também era diretor. 
Se houve irregularidade, foi quando 
ele fazia parte da diretoria”, rebate 
Cunha, ao dizer-se cansado do 

que chama perseguição. “Ele está 
zangado porque saiu do centro. Não 
darei importância alguma às suas 
denúncias.”

Antonio Cunha, que é 
conselheiro da comunidade 
portuguesa em Londres, cidade 
onde vive há 45 anos, lamenta que 
falte reconhecimento a tudo que fez 
pelo centro. “Eu consegui a verba 
do Projeto Escolhas quando nem 
era diretor ainda. Foram 230 mil 
euros”, conta. “Agora, se você me 
pergunta se estou de acordo com 
tudo da atual administração, digo 
que não.”

Cunha afirmou que as contas 
do centro estarão regularizadas até 
o final deste ano. Atualmente, a 
instituição é mantida com o aluguel 
do espaço físico. Algumas salas 
estão alugadas para profissionais 
autônomos (uma psicóloga atende 
lá, por exemplo) e o salão principal 
é arrendado para uma igreja de sexta 
à domingo.

Nova geração
Um ponto em que ambos Alcino 

e Cunha concordam é sobre a 
necessidade de mudar a direção. 
“Precisamos abrir espaço para a 
nova geração”, diz Cunha. 

Já Alcino tem outra razão para 
querer uma diretoria renovada. 
Outra revelação dele é que a eleição 
que nominou os atuais diretores 
foi fraudada. “Depois que acabou 
a sessão, e eu não fui reeleito, 
soube que as pessoas presentes não 
estariam autorizadas a votar.”

Além disso, entre as regras 
do centro, uma delas estabelece 
a troca de um dos cinco diretores 
anualmente. “Da atual diretoria, um 
deles sequer mora na Inglaterra e há 
quatro anos não há eleição.”

Henrique Carneiro, um dos 
atuais diretores do centro, preferiu 
não comentar as acusações de 
Alcino. Disse que tem “trabalhado 
arduamente, sem nenhuma renda pelo 

ofício, para manter o centro” como 
um importante elo com a comunidade 
lusófona no Reino Unido. 

De fato, desde o início da 
pandemia, o espaço tem sido 
usado pelo Lambeth Council, 
igrejas locais e comunidade em 
geral como um lugar de apoio aos 
mais necessitados, inclusive com 
distribuição de cestas básicas.

Para Alcino, no entanto, o centro 
pode fazer mais e melhor. “Fechar o 
centro está fora de questão, por isso 
não faço uma acusação formal às 
instituições britânicas, mas não vou 
me calar até que essa diretoria seja 
renovada”, avisa.

Um representante da comunidade 
portuguesa, frequentador do centro 
desde sua fundação, comentou 
a polêmica, mas preferiu não se 
identificar. “Conheço todos os 
envolvidos e sei que eles têm boas 
intenções com a comunidade”, 
explica. “Se houve erros, gostava de 
vê-los esclarecidos e bola para frente.”

Ex-diretor do centro português denuncia 
fraude na instituição

O que passa com o sistema de agendamento do 
consulado de Portugal?

Notícias em Português

Reclamações sobre o sistema 
de agendamento do Consulado de 
Portugal em Londres não são raras, 
mas nos últimos dois meses este 
jornal tem recebido mensagens 
acusando dificuldades em número 
bem maior do que o habitual.

“O consulado-geral de Portugal 
em Londres não está disponível 
para marcação através do Portal 
das Comunidades (não consta da 
lista quando se escolhe)”, reclama 
uma leitora. “É uma falta de 
respeito para com as pessoas, nunca 
atendem o telefone nem sequer dão 
uma resposta aos e-mails e nem 
venham com a desculpa de que 
estão ‘ocupadíssimos’, pelo visto 
sempre foram assim, isto não é de 

hoje. Deviam melhorar o vosso 
sistema que está muito aquém da 
expectativa”, diz outra portuguesa 
leitora de Notícias em Português.

Há relatos, inclusive, de quem 
cogite ir a Portugal para renovar 
o passaporte mais rápido. “Eu já 
ando há dois meses a tentar mandar 
e-mails e a telefonar mas não me 
respondem. Tenho o Cartão Cidadão 
da minha filha já pronto, só precisa 
ir buscar e não me dizem nada”, 
relata outra mensagem deixada no 
website do jornal na última semana.

A reportagem de Notícias em 
Português tentou contato com 
consulado de todas as maneiras 
possíveis (telefone, e-mail e 
mensagem em Facebook), sem 
sucesso. O único que conseguimos 

foi ouvir uma gravação com a 
recomendação de usar o telefone 
(0203 636 8470) ou o e-mail cac.
ru@ama.pt.

Melhorias foram 
prometidas em 2019

No final de 2019, durante 
evento no Centro Português de 
Apoio à Comunidade Lusófona, 
em Kennington, a cônsul geral 
de Portugal em Londres, Cristina 
Pucarinho, falou das ações tomadas 
para melhorar o atendimento.

“Houve uma transformação 
importante, com uma melhora 
na capacidade de resposta e nas 
condições de atendimento ao 
público”, explicou. “Mas o processo 
ainda não está concluído, outras 

mudanças acontecerão.”
“O website foi revisto, antes era 

estático, datado em minha opinião, 
agora será mais informativo, com 
conteúdo mais correto e preciso”, 
conta a cônsul, que também anuncia 
obras no espaço físico do consulado. 
“Não podemos modificar muito a 
construção, mas podemos melhorar 
nos próximos dois anos.”

Para Cristina, a questão dos 
agendamentos, que já trazia muita 
dor de cabeça aos portugueses, 
estaria resolvida. Isso porque o 
serviço passou a ser feito por um 
centro de atendimento, com dez 
pessoas localizadas em Lisboa. 
Também o número de funcionários 
em Londres aumentou. Mas parece 
que nada disso adiantou.

Da Redação

No final de 2019, a cônsul geral de Portugal 
em Londres, Cristina Pucarinho, falou 
sobre as ações tomadas para melhorar o 
atendimento no consulado londrino

Por Marta Stephens
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Uma das vencedoras do Prêmio 
Oceanos 2019, com o romance 
“Sorte”, a brasileira Nara Vidal 
prepara-se para lançar mais um 
livro, desta vez de contos. Em 
“Mapas para desaparecer”, a 
escritora mineira, fundadora da 
Capitolina Books e Revista (www.
capitolinabooks.com) aborda a 
identidade como tema central da 
coleção de histórias curtas. “O 
desparecer que está no título do meu 
livro fala da rota que está traçada 
por padrões sociais desde sempre. 
Fala sobre a necessidade que o 
ser humano tem de se esconder 
para estar na companhia de outros. 
Fala de hipocrisia, preconceito e 
medo”, explica a autora, residente 
na Inglaterra há quase vinte anos. 
Nesta entrevista, ela conta mais.

Notícias em Português - Como 
nasceu e se desenvolveu o livro 
“Mapas para desaparecer”?

Nara Vidal - Há bastante tempo 
que eu venho pensando em escrever 
um livro de contos, mas queria 
uma coleção que tivesse algum 
tema em comum, 

algo que os unisse e amarrasse, 
ainda que de uma forma sutil. O 
primeiro texto que escrevi é o 
primeiro que aparece no livro: “O 
casamento de Daniel”. Quando 
terminei, percebi que escreveria 
outros que teriam em comum com 
o primeiro aspectos muito íntimos e 
escondidos ou mesmo disfarçados. 
Quis escrever sobre condições 
nossas cotidianas de identidade que 
são incontornáveis, mas que são 
pesadas demais para se mostrarem 
dentro de padrões, expectativas e 
preconceitos sociais. Por exemplo, 
em um dos textos escrevo sobre 
uma família tradicional, um 
casamento onde não há conflito. 
Um dos filhos é gay, o que é um 
problema para a família, mas nada 
é exatamente claro. Quando o pai 
descobre quem é o filho, ele entende 
o seu próprio desaparecimento 
dentro do casamento. Há um texto 
que fala sobre uma escritora que 
quer chamar atenção nas redes 
sociais, mas não consegue atrair o 
público certo, o do meio literário. 
Esse conto expõe a mesquinharia e 
a hipocrisia dessas relações virtuais 
levadas às últimas consequências. 

Uma vez escrito o primeiro 
texto, não parei. Acordei às 
4 da manhã por uma período 
de um mês e meio e escrevi 
essa coleção.

Querer desaparecer 
é um impulso natural do 
homem moderno?

Talvez para alguns. 
Mas o outro lado é 
o impulso de querer 
aparecer. Até os que 
dizem que não querem 
atenção, se pintam de 
tímidos, mas lá estão nas 
redes sociais. Aparecer 
não precisa ter uma 
conotação pejorativa. 
Aparecer pode ser, por 
exemplo, procurar 
companhia, expressar 
opiniões, compartilhar 
trabalhos. Aparecer 
não é o mesmo que se 

exibir. E dito isso, se a pessoa quiser 
se exibir, a gente não deveria julgar. 
É tanto julgamento que ninguém 
mais vai conseguir entender 
qualquer tipo de sutilezas daqui 
a pouco. Talvez desaparecer seja 
um ímpeto e uma consequência de 
um cansaço. Se esconder, desligar, 
sumir... Quem nunca quis, não é? 
Mas o “desparecer” que está no título 
do meu livro fala exatamente da rota 
que está traçada por padrões sociais 
desde sempre e que massacram e 
esmagam nossa identidade. Fala 
sobre a necessidade que o ser 
humano tem de se esconder para 
estar na companhia de outros. Fala 
de hipocrisia, preconceito e medo.

Que contistas te inspiram a 
escrever histórias breves?

Eu não gosto muito de elencar 
nomes porque é sempre muito 
injusto. Mas fico bastante irritada 
com essa história de que contos 
ou não vendem, ou são menores 
em qualidade que um romance. 
Fico alarmada quando isso vem 
do próprio meio literário. Escrever 
contos tem suas dificuldades 
próprias, exatamente como tem o 
romance, uma história para crianças. 
Cada gênero nos desafia de formas 
diversas. E é importante lembrar 
que a América Latina tem contistas 
de primeira grandeza. O impacto, 
a densidade, o recorte cirúrgico de 
um todo são características muito 
sedutoras em bons contos.

O que mudou na sua vida 
depois do prêmio Oceanos?

Um prêmio como o Oceanos 
ajuda a trazer uma visibilidade 
que talvez antes não tivesse, mas 
quase nada muda e acho mesmo 
que não é para mudar. O trabalho 
de escrever continua o mesmo, o 
desafio de contar uma história boa 
continua sendo o mesmo. O prêmio 
veio como uma pausa, um intervalo 
para ficar feliz. Mas escrever é 
complicado e essa é a rotina. 

Como é a sua rotina de 
trabalho?

Não tenho uma rotina muito 
estabelecida, mas pela manhã, 
quando as crianças estão na escola, 
geralmente avanço com alguma 
coisa. Pode ser uma preparação 
de um curso, pode ser um ensaio, 
artigo, a edição da Capitolina 
Revista ou um texto para a coluna 
que escrevo aos domingos. Quando 
estou envolvida com o meu próprio 
texto de ficção, gosto de acordar 
cedo e aí o tempo rende bastante. 
Fora isso, reservo diariamente pelo 
menos meia hora para ler. A leitura 
é a minha ferramenta para a escrita. 

De alguma forma, a pandemia 
prejudicou seu processo criativo? 
Ou, ao contrário, o momento a 
estimulou a escrever ainda mais?

Na minha rotina, 
especificamente, nada mudou muito. 

Eu sou mais quieta mesmo. Sei que 
muita gente está com a sensibilidade 
aflorada neste momento, com 
receios e medos renovados, o 
que é normal. Afinal de contas o 
incerto nos descontrola. Dito isso, 
me lembro que em maio e junho 
eu fiquei muito deprimida porque 
passei a entender que sair daqui e 
ir ao Brasil, rever amigos e família 
era uma coisa que já não poderia 
ser planejada. Isso foi muito duro. 
Assim como tem sido duro assistir 
ao Brasil desmoronar por causa de 
um governo nocivo e cruel que não 
respeita seus cidadãos e debocha do 
contribuinte. O Brasil está na sua 
fase mais feia. Ainda assim, com as 
eleições chegando e candidatos com 
Boulos, Erundina, Manuela D’Ávila 
se destacando, acabo tendo fé de 
novo.

Contos de identidade
A escritora brasileira Nara Vidal revela detalhes 

do seu novo livro

Divulgação

Da Redação

“O prêmio veio como uma pausa, um intervalo para ficar feliz, mas escrever é complicado e 
essa é a rotina”, diz Nara, uma das vencedoras do Prêmio Oceanos 2019
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Para a comunidade de 
brasileiros em Londres, o nome 
de Luciana Berry já é citado em 
conversas sobre gastronomia há 
muito tempo. Agora a fama da 
cozinheira ganhou a além o mar, já 
que a baiana londrina ganhou o Top 
Chef Brasil 2020. Além do prêmio 
de 300 mil reais, Luciana tem sido 
procurada por marcas brasileiras 
que querem associar-se a imagem 
que ela construiu de “embaixadora 
da gastronomia brasileira”.

“Eu aceito de bom grado esse 
título porque isso mesmo que 
eu sou”, conta a chef, de volta à 
sua cozinha em Londres de onde 
comanda um serviço de catering. 
“Eu li comentários de gente dizendo 
que eu não poderia ganhar porque 
usei ingredientes como chuchu e 
picolé de amendoim”, diz. “Mas 
esse é justamente o meu objetivo: 
transformar ingredientes baratos e 
nossos em alta gastronomia.”

Luciana já havia sido finalista 
do Top Chef UK, em 2014. Na 
competição brasileira, o ponto alto 
(e talvez o mais emocionante) foi 
quando a crítica de gastronomia Ailin 
Aleixo, uma das juradas do programa, 
foi às lagrimas emocionada com o 
sabor do prato de Luciana.

“O tema da competição era 
mandioca. Eu estava muito confiante 
de que eu não seria eliminada 
naquele dia porque mandioca é o 
principal tema das minhas aulas. É 
um ingrediente que conheço muito 
bem”, recorda.

Mas teve um acaso: por uma das 
voltas do jogo, Luciana perdeu 15 
minutos da prova. Enquanto todos os 
competidores tiveram 1h15, ela teve 
uma hora para preparar um prato de 
alta gastronomia com mandioca. 

“A prova começou, todos 
correram para o mercado e eu não 
podia me mexer. Quando, enfim, 
pude ir em busca dos ingredientes, 
só tinha a mandioca mais dura e 
ainda com casca”, relembra Luciana.

Tudo acabou bem com lagosta, 
mandioca e tucupis preto e amarelo. 
“Foi um prato de muita técnica 
porque era preciso equilibrar a 
acidez do tucupi com o adocicado 
natural da carne da lagosta”, explica. 
“O resultado foi um sabor oriental 
feito apenas com ingredientes 
brasileiros.”

E sobre os dias de confinamento, 
quando teve que conviver com 
14 outros profissionais que não 
conhecia anteriormente em uma casa 
de dois quartos por um mês, Luciana 
diz que foi como se estivesse em 
uma colônia de férias. “Foi ótimo, 
me diverti e fiz amigos.”

De volta a Londres, onde mora 
há mais de duas décadas, Luciana 
segue com seu serviço de catering 
e já trabalha com um projeto mais 
abrangente. Ela vai lançar uma marca 
de alimentos, com alguns produtos 
que já se tornaram sua marca, como o 
pão de queijo trufado. “Quero vender 
no Reino Unido e outros países da 
Europa”, diz.

Vencedora do Top Chef Brasil, Luciana 
Berry planeja lançar marca de alimentos

Divulgação

Da Redação

Da Redação

A brasileira Luciana Berry, que mora em Londres há mais de duas décadas e já foi finalista 
do Master Chef UK, venceu a versão brasileira da competição

Primeiro, Miss Portugal 
UK. Depois, Miss Portugal 
Intercontinental. Agora, a 
portuguesa de Lisboa Andreia 
Correia é Miss Aura International. 
Ela venceu a disputa ocorrida em 
setembro na Turquia. Aos 22 anos, a 
modelo que tem descendência cabo-
verdiana mora em Londres há mais 
de três anos.

O Miss Aura International 
reuniu beldades de diversos países 
do mundo. As garotas foram 
avaliadas não apenas pela beleza, 
mas também pelo desempenho 
na passarela, pela maneira que se 
expressam verbalmente e como se 
relacionam em grupo. A principal 

premiação foi cinco mil dólares.
De volta a Londres, Andreia 

divide algumas fotos do seu álbum 
particular, com memórias dos 15 
dias de disputa, com os leitores de 
Notícias em Português.

Andreia Correia: três vezes Miss
Divulgação e acervo pessoal

Miss Portugal UK, Miss Portugal Intercontinental e, agora, a portuguesa londrina Andreia 
Correia é Miss Aura International
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Família brasileira rifa imóvel em Londres

A Casa do Brasil está realizando 
uma série de entrevistas online 
ao vivo, as chamadas “lives”, 
todas as quartas-feiras às 19h. Os 
temas são variados: educação, 
saúde, leis, terapias e nutrição são 
alguns. As conversas apresentadas 
pela advogada Vitória Nabas e 

transmitidas pelo perfil da casa (@
casadobrasiluk) no Facebook.

Após a exibição, as gravações 
ficam disponíveis na mesma página 
de FB. O que significa que você 
pode assistir entrevistas anteriores, 
como a conversa com o cônsul-geral 
do Brasil em Londres Tarcísio da 
Costa e cônsul-adjunto Hugo Lins 
sobre as novidades do consulado 

e do Portal Consular. Outro tema 
recentemente abordado foi o luto, 
com a psicóloga Nazaré Jacobucci.

A seguir, a agenda de 
convidados das próximas 
conversas.  
• 28/10 - Bate-papo com Mauro 

e Luciane, da Pronova, sobre 
certificado/assinatura digital e 

como facilitará a vida dos 
cidadãos brasileiros.

• 04/11 - Dra Caroline, da Clínica 
Messina, conversa sobre nutrição 
e vitaminas.

• 11/11 - Samylle conversa 
sobre financiamento de imóveis 
no Reino Unido.

• 18/11 - Fernanda Elis, contadora 
e advogada tributarista, fala 

sobre planejamento tributário e 
sucessório.

• 25/11 - Alberto Araújo, 
advogado brasileiro, fala sobre 
aposentadoria no Brasil.

• 02/12 – Tony, diretor da Metro 
Charity, conversa sobre a 
comunidade LGBT, programa 
de prevenção ao HIV e outros 
assuntos.

Da Redação

Comunidade

Divulgação

Uma família brasileira está 
rifando uma casa de cinco cômodos 
em Londres. O felizardo que tiver 
o ticket sorteado no dia primeiro 
de janeiro de 2021 terá o imóvel 
avaliado em mais de £ 650 mil por 
apenas £ 2,5.

A ideia parece maluca, mas 
faz sentido neste momento para a 
família Spinola. Quem explica é 
Michele Spinola: “Queremos vender 
a casa, mas não podemos receber 
visitas de possíveis compradores 
porque minha avó mora lá e ela 
teve um AVC e tem dificuldades 
de locomoção. Com o coronavírus, 
preferimos não receber ninguém em 
casa.”

O imóvel pertence ao pai de 

Michele, Arnaldo Spinola, que se 
mudou com toda a família para 
Londres em 2005 e comprou a 

residência, então com três cômodos. 
“Ele trabalha em construção civil 
e fez muitas melhoras na casa, 
que hoje tem cinco quartos”, diz 
Michele.

Ela também explica como 

funciona a rifa, que está sendo 
operada por uma empresa chamada 
Raffall, que faz exatamente rifas 
de todos os tipos na internet. 
“Decidimos rifar porque esta 
mesma empresa rifou com sucesso 

três imóveis neste ano”, explica 
Michele.

Funciona assim: a família 
Spinola tem uma meta para alcançar. 
Eles precisam vender, no mínimo, 
400 mil tickets de £2.50 cada. Com 
esse dinheiro, eles cobrem o valor de 
mercado da casa com lucro, pagam 
todos os custos com advogados para 
transferência da casa (quem for 
sorteado não paga nada mesmo!) e 
a empresa Raffall terá sua comissão.

Se o valor não for alcançado, 
o sorteio acontece de qualquer 
jeito, mas aí o prêmio será 75% do 
dinheiro arrecadado até a data do 
sorteio, marcado para primeiro de 
janeiro de 2021.

Construção dos anos 1930
Por £2.50, você pode virar 

o feliz proprietário de uma bem 
apresentada casa de família de cinco 
dormitórios, construída na década 
de 1930. A propriedade foi estendida 
para o sótão e para a parte de trás e 
está finalizada com um alto padrão 
de qualidade.

Há uma série de comodidades no 
final da rua, bem como uma parada 
de ônibus oferecendo serviços para 
Brixton. Fica perto da estação de 
Streatham Common, com fácil 
acesso a Clapham Junction, London 
Victoria e London Bridge.

Tickets e mais informações, 
aqui: www.raffall.com, raffle hosted 
by Michele Spinola.

Da Redação

Agenda de “lives” da Casa do Brasil

A casa de cinco quartos 
está avaliada em mais 
de £650 mil. Valor do 
ticket: £2.50
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Elephant Arcade abriga 11 comerciantes do antigo mercado

No dia 14/10 foi a inauguração 
oficial do Elephant Arcade, novo 
espaço comercial sob a Perronet 
House que abriga 11 comerciantes 
do antigo mercado de Elephant and 
Castle. Residentes e vereadores de 
Southwark Council compareceram 
na abertura formal.

Localizado em frente à Estação 
da Linha Bakerloo, Elephant 
Arcade tem um espaço de café 
arejado e uma gama diversificada 
de pequenos negócios, incluindo um 
salão de cabeleireiro, supermercado, 
armador, alfaiataria, loja de consertos 
de computadores e comerciantes 
que vendem bolsas, bagagem, 
cosméticos, joias e roupas. 

O lugar, no entanto, não 
consegue abrigar a totalidade dos 
comerciantes que ficaram sem 
loja, após o fechamento no final 
de setembro do antigo mercado de 

Elephant and Castle. 
O espaço antes abrigava 

garagens fora de uso, que foram 
convertidas em unidades de varejo 
pelo Southwark Council. Elephant 
Arcade é gerenciado pela empresa 
de interesse comunitário Meanwhile 
Space, que está guiando visitas à 
nova área para os residentes locais 

durante todo o mês de outubro.
O conselheiro Johnson Situ, 

membro do gabinete de emergência 
climática, planejamento e 
transporte, disse ao Southwark 
Council: “Ficamos encantados em 
ver comerciantes em suas novas 
instalações na Elephant Arcade 
depois de todo o trabalho duro com 

o conselho e os gerentes do local 
para equipar as lojas prontas para a 
abertura”.

“Há muito tempo estamos 
empenhados em apoiar os 
comerciantes do Elephant and 
Castle Shopping Centre e por isso 
é realmente emocionante que este 
local no coração do Elephant and 

Castle tenha sido bem aproveitado, 
permitindo que as pequenas 
empresas continuem a servir às 
necessidades da comunidade local. 
Desejamos a eles todo sucesso 
enquanto crescem e prosperam em 
sua nova casa”.

Fonte: Southwark Council @
lb_southwark

Da Redação

Londres

Reprodução/Twitter Southwark Council

Comerciantes e vereadores de Southwark na abertura de uma nova galeria de lojas no Elephant and Castle
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Este período anual de cinco 
semanas que comemora os 5 milhões 
de pessoas que falam português 
ou espanhol como sua primeira ou 
segunda língua no Reino Unido 
começou em 7 de setembro, dia de 
libertação nacional no Brasil e em 
Moçambique (onde mais de 90% dos 
300 milhões de pessoas que vivem 
nas nove repúblicas oficiais de língua 
portuguesa residem) e terminou em 
12 de outubro (data nacional para a 
maioria dos quase 600 milhões de 
hispânicos no mundo). 

Durante 35 dias, cada um dos 
35 países de língua ibérica tem pelo 
menos uma data ou feriado nacional 
a ser lembrado. No caso do Brasil, 
o maior país ibero-americano, o 
início do mês amistoso coincide 
com a data em que Pedro I declara 
sua independência e o fim com o dia 
em que Pedro é coroado monarca e 
o Brasil celebra seu santo padroeiro 
católico e seus filhos.

O Mês Amigo começou com uma 
cerimônia na Scotland Yard, a sede 
da Polícia Metropolitana. Como a lei 
só permitiu a presença de 30 pessoas, 
foram realizadas duas sessões 
para aumentar o comparecimento. 
Estiveram presentes importantes 
comandantes da força policial da 
capital, a presidente do Grupo 
Reino Unido-América Latina no 
Parlamento Britânico (Baronesa 
Gloria Hooper), a mulher mais 
votada na história de Londres (Sian 
Berry, colíder nacional dos Verdes 
e candidata a prefeita de Londres) e 
várias outras personalidades.

Um próximo evento foi 
organizado por Salay 100% 
Boliviamanta e numerosos 
folcloristas bolivianos, no sábado 
12 de setembro, para honrar a 
memória de Santiago Daza, um 
de seus fundadores que morreu 
naqueles dias. Isto foi realizado no 
Parque Burgess, mas com muitas 
limitações, pois a lei só permitia a 
formação de bolhas para 30 pessoas.

As restrições da COVID-19 
são responsáveis pelo fato de 
que em 2020 nenhuma das cerca 

de 12 missões diplomáticas que 
tradicionalmente realizam recepções 
durante o Mês Amigo ocorreu. 

Alguns eventos foram realizados 
online, como o festival do livro 
espanhol promovido pela revista La 
Tundra e que incluiu um dos principais 
autores da Guiné Equatorial, único 
membro das Nações Unidas da 
África Hispânica, e o Festival Ecos da 
música clássica ibérica e latina (que 
em sua última inauguração mostrou 
orgulhosamente as bandeiras do Mês 
Amigo).

Toda a mídia latino-americana 
escrita e televisiva apoiou o Mês 
Amigo com inúmeras notas. Estrella 
TV realizou vários programas 
dedicados ao Mês Amigo enquanto 
a ULatin TV contou com seu apoio 
para fazer um evento de música 
afro-latina na data em que o mês 
da história negra e o de nossa 
comunidade convergem. 

Entre os destaques estão 
Noticias Em Português e Express 
News. Este último dedicou suas 
páginas centrais e um espaço diário 
em seu programa de TV.

Cerca de uma centena de vídeos 
foram feitos por várias autoridades 
e diferentes líderes e organizações 
comunitárias. Todas elas foram 

reunidas em 3 filmes. Wilmar Vivar 
da RTV conseguiu editar dois vídeos 
de mais de uma hora cada (um em 
espanhol, português e inglês, e outro 
apenas em inglês) e Irma e Mike 
Wootten editaram um de quase duas 
horas em espanhol e português.    

Todos os dias, foram criados 
numerosos cartazes lembrando 
as diferentes datas, bem como 
mensagens no WhatsApp, e-mail 
e mídias sociais que chegaram a 
dezenas de milhares de pessoas. 

Vale a pena mencionar o 
apoio dado pela Assembleia de 
Londres e pelo Escritório do 
Prefeito. A primeira vice-prefeita 
Joanne McCartney reconheceu 
oficialmente, em sua saudação ao 
Mês Amigo, que há 5 milhões de 
pessoas no Reino Unido que falam 
espanhol ou português como sua 
primeira ou segunda língua e que 
em Londres nossa comunidade 
conta com um milhão de pessoas. 

O atual presidente da Assembleia 
de Londres, como seus quatro 
antecessores no cargo, manteve 
o costume de iniciar a sessão 
plenária mensal da Assembleia 
com o prefeito da capital com uma 
homenagem ao Mês Amigo e à 
nossa comunidade. Em sua carta, 

ele declarou que somos 3 milhões 
de luso-hispânicos. 

O prefeito enviou uma saudação 
através de uma mensagem de vídeo 
produzida por seu vice-prefeito 
de comunidades, Debbie Weekes-
barnard que é, por sua vez, tem 
descendência na América Central.  

O Mês Amigo tem se 
consolidado. Isso requer que, para 
avançar, toda a comunidade se 
identifique com ela. Esperamos 
comemorar os bicentenários da 
independência do Peru, Costa Rica, 
Nicarágua, El Salvador, Guatemala, 
Honduras e México em 2021, bem 
como nos prepararmos para a do 
Brasil em 2022, ano em que se 
completam cinco séculos desde que 
os luso-hispânicos completaram sua 
primeira viagem ao redor do mundo. 

A comunidade deve se unir para 
realizar centenas de eventos, um 
grande desfile e reconhecimento 
oficial do parlamento e do governo 
até 2021.

* Isaac Bigio é historiador e 
criador do Mês Amigo.

O sucesso do Mês Amigo
Londres

Como foi o evento que celebra a comunidade de falantes de português e espanhol em UK, 
apesar da pandemia

A primeira vice-prefeita Joanne McCartney, que reconheceu a existência de 5 milhões de pessoas em UK que falam espanhol ou português 
como primeira ou segunda língua, ao lado do historiado Isaac Bigio em foto de 2017

Por Isaac Bigio*
Divulgação
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Reino Unido

É muito provável que o Natal 
de 2020 seja sem celebrações entre 
famílias. O governo britânico tem 
enfrentado grande pressão de grupos 
científicos para que seja declarado 
um confinamento total no país antes 
das festas natalinas. Irlanda do Norte 
e País de Gales já o fizeram. 

Londres, Manchester, Essex, 

Barrow-in-Furness, Iorque, 
North East Derbyshire, Erewash 
e Chesterfield e outras áreas da 
Inglaterra estão em nível de alerta 
Muito Alto.

Isso significa que, nessas áreas, 
as pessoas não devem encontrar 
ninguém fora de casa ou apoiar a 
bolha em qualquer lugar fechado, 
seja em casa ou em um lugar público. 
As pessoas não devem se reunir em 
um grupo de mais de 6 ao ar livre, 

mesmo em um jardim ou outro 
espaço.

Também devem tentar reduzir 
o número de viagens que fazem 
sempre que possível. Se precisarem 
se locomover, devem caminhar 
ou andar de bicicleta sempre 
que possível, ou planejar com 
antecedência e evitar os horários de 
pico no transporte público.

Essas medidas serão revistas a 
cada 14 dias para ver se ainda são 

adequadas.
A taxa de infecções por 

COVID-19 está aumentando 
rapidamente em todo o Reino Unido. 
O ONS estima que uma em 240 
pessoas na Inglaterra teve o vírus na 
semana de 25 de setembro a 1º de 
outubro e que o número de infectados 
dobra a cada sete a 12 dias. Os casos 
não são distribuídos uniformemente 
e as taxas de infecção aumentam 
mais rapidamente em algumas áreas 

do que em outras.
Em Londres, as taxas de infecção 

estão em uma trajetória ascendente 
acentuada, com o número de casos 
detectados pelo NHS Test and Trace 
dobrando nos últimos dez dias.

Para ficar atualizado da situação 
na sua cidade e país, acompanhe nosso 
website (www.noticiasemportugues.
co.uk) e siga Notícias em Português 
nas mídias sociais (Instagram, 
Facebook, Twitter e YouTube).

Mesa de Natal para seis, no máximo
Da Redação

A Polícia Metropolitana estará 
aumentando a implementação 
do regulamento pela Covid-19 
nos próximos dias e semanas em 
resposta às mudanças nas regras e ao 
aumento do contágio no capital. Os 
londrinos verão policiais lembrando-
os de sua responsabilidade de se 
manterem seguros. Trabalhando em 
parceria com as autoridades locais 
e outras agências, o foco será em 
espaços públicos com alto tráfego 
de pedestres, onde há uma maior 
probabilidade de entrar em contato 
com outros e, portanto, maior risco 
de transmissão. 

Esta ênfase ocorrerá em conjunto 
com o trabalho contínuo do Met 
para combater o crime, incluindo 
a prioridade número um do Met 
de suprimir a violência. A polícia 
continua sua política dos 4 passos: 
Envolver – comunicar-se com as 
pessoas; Explicar - explicar as 
regras; Encorajar - insistir para que 
as pessoas sigam as regras; Forçar 
- como último recurso, aplicação da 
lei. 

Entretanto, os policiais não 
hesitarão em usar seus poderes em 
casos de violações flagrantes da lei. 

Cada um dos 32 distritos policiais 
tem recursos adicionais para 
responder rapidamente às denúncias 
de violações graves das regras da 
Covid-19.

O vice-comissário adjunto 
Matt Twist, que está liderando 
a resposta do Met à pandemia, 
disse: “A grande maioria dos 
londrinos segue as regras e sua 
resposta tem sido positiva a esta 
situação sem precedentes. Nós 
apreciamos isso. Ao longo destes 
meses, interviemos para proteger 
o público, com o trabalho duro 
de nossos oficiais em incidentes 
difíceis, tais como eventos musicais 
não licenciados durante o verão. 
Às vezes enfrentando hostilidade 
extrema, até mesmo violência. Em 
muitos casos, temos trabalhado 
proativamente e com sucesso na 
antecipação desses eventos para 
evitar que eles ocorram. No entanto, 
mais uma vez, é necessário um 
esforço de todos para minimizar o 
risco de transmissão. Isso significa 
que todos devem seguir as regras. 

Exortamos o público a continuar 
denunciando a não conformidade, 
ligando para a 101 ou usando o 
sistema on-line. Mas devemos 
lembrar que há uma série de 

exceções que a lei permite, e este 
pode ser o caso quando uma violação 
das regras é suspeita, e nem todas 
as chamadas geram uma resposta 
policial. Além disso, o Met deve 
responder a chamadas provenientes 
do crime, comportamento anti-
social não relacionado à COVID-19, 
e protestos que estão retornando 
aos níveis pré-pandêmicos. 
Continuaremos a atender e responder 
a estas demandas, em conjunto com 
a pandemia, para manter os londrinos 
saudáveis e seguros.”

O que estamos fazendo? 
Estamos respondendo a 

chamadas de emergência e de alta 
prioridade. Mas se não for uma 
emergência, use nossos serviços 
online. Quando você entra no 
Reino Unido, se você chega de um 
país que não está nos corredores 
de viagem pré-estabelecidos pelo 
governo, você tem que se isolar. 
Estamos patrulhando e falando com 
as pessoas, se suspeitamos que elas 
estão fazendo algo contra as regras, 
se encontramos um problema, 
queremos resolvê-lo usando uma 
comunicação clara e insistimos 
que as pessoas se comportem de 
forma responsável. Como último 

recurso, aplicaremos a legislação 
do coronavírus, levando as pessoas 
para casa ou multando-as.

Poderes policiais
Se as pessoas persistirem em seu 

comportamento, podemos dizer-lhes 
para se dispersarem, pedir aos pais 
que impeçam seus filhos de quebrar 
as regras, multá-los. As pessoas que 
não pagam a multa podem ter que ir 
a tribunal, onde podem receber uma 
multa ilimitada. Se eles violarem 
a lei novamente, a polícia pode 
prendê-los, se acharem necessário 
e proporcional. As multas variam. 
As primeiras £60, ou £30 a serem 
pagas dentro de 14 dias. Cada multa 
adicional é o dobro do custo inicial, 
ou seja, £120 e até um máximo de 
£960.

Restrições
O pessoal comercial das 

indústrias de alimentos e bebidas ou 
de vendas é obrigado a usar máscaras. 
Pessoas maiores de 10 anos devem 
usar máscaras nos transportes 
públicos, em lojas, supermercados 
ou outros espaços, tais como museus, 
cinemas ou igrejas. Pessoas, exceto 
aquelas com problemas de saúde ou 
problemas físicos que as impedem 
de cobrir seus rostos. Pessoas que 
dependem da leitura dos lábios. Para 
mais informações, visite https://
www.met.police.uk/advice/advice-
and-information/c19/coronavirus-
covid-19/ ou procure: Met police 
coronavirus advice. 

*PC Cesar Sanguineti 
- Delegacia de Polícia de 
Holborn. Membro da Associação 
Iberoamericana de Polícia Met

Polícia britânica adverte
Este comunicado, originalmente publicado em espanhol, 
foi dirigido à comunidade latina após um incidente na 

Red Lion Square, Camden

Étienne Godiard/Unsplash

PC Cesar Sanguineti*

Cada um dos 32 distritos policiais de Londres tem recursos adicionais para responder 
rapidamente às denúncias de violações graves das regras da Covid-19
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Especial

De um dia para o outro, nossa 
vida deixou de ser o que era. As 
informações ardentes na mídia se 
voltaram para um único assunto e a 
agenda de nossos representantes em 
todas as instituições ficou marcada 
pelo coronavírus.

A pandemia de Covid-19 
destacou alguns aspectos de como a 
transformação do meio ambiente é 
uma questão central na propagação 
de vírus e na geração de pandemias.

Recentemente, o grupo ambiental 
internacional Fridays for Future 
convocou um dia de ação global para 
o clima no dia 25 de setembro, o 
primeiro do ano. 

Em seu apelo, dizia: “Os 
próximos meses e anos serão cruciais 
(...) Se quisermos minimizar o risco de 
desencadear uma cadeia irreversível 
de reações fora do controle humano, 
precisamos agir agora”. Por tudo isso, 

é vital que a crise climática não seja 
esquecida à sombra do coronavírus, 
mas que seja considerada uma 
prioridade máxima”.

Em setembro de 2019, há mais 
de um ano, houve manifestações 
em mais de 3.000 cidades de 150 
países, milhões de pessoas exigindo 
uma ação eficaz contra a mudança 
climática. 

Uma das maiores foi em Nova 
York, onde a ativista sueca Greta 
Thunberg estava marchando à frente 
da manifestação. Ela se tornou um 
símbolo mundial da indignação da 
juventude pela falta de ação dos 
governos e pela inutilidade das 
“cúpulas” do imperialismo (G8, G20) 
para tomar medidas efetivas para 
deter o aumento da temperatura do 
planeta.

Este novo dia mundial de 2020 
é convocado com a pandemia da 
Covid-19 ainda em curso. Numa 
época em que os furacões no Caribe, 
com uma força sem precedentes, e 
os incêndios de áreas gigantescas 
na Califórnia e na Amazônia nos 
mostram os efeitos desastrosos da 
mudança climática.

Para corroborar a situação, o 
apelo pela conservação da natureza 
não esperará. De acordo com o chefe 
das Nações Unidas, António Guterres, 
a natureza está nos enviando uma 
mensagem clara.

“Estamos prejudicando o 
mundo natural, em nosso próprio 
prejuízo. A degradação dos habitats 
e a perda da biodiversidade estão 
se acelerando. A perturbação do 
clima está se agravando. Incêndios, 
enchentes, secas e super tempestades 
estão se tornando mais frequentes 
e causando mais danos. E agora, 
um novo coronavírus está causando 
estragos, prejudicando a saúde e a 
subsistência das pessoas. Para cuidar 
da humanidade, devemos cuidar da 
natureza”, disse o Secretário-Geral da 
ONU.

O relatório 2020 da WWF, 
chamado Planeta Vivo (Living 
Planet), nos dá uma leitura amarga do 
estado da vida na Terra: um declínio 
de 60% dos animais selvagens desde 
1970, a deterioração dos ecossistemas 
e uma clara possibilidade de que a 
espécie humana seja a próxima na 
lista.

Reconstruir melhor 
o pós-pandemia

Unsplash

Planeta, biodiversidade e saúde humana

Por Ulysses Maldonado

Com Covid-19, o planeta nos enviou uma mensagem de 
alerta muito forte: a humanidade tem que reinventar sua 

relação com a natureza

A inter-relação entre mudança 
climática, perda de biodiversidade e 
bem-estar humano “é indiscutível”, 
advertem muitos especialistas, que 
não têm dúvidas de que todos eles são 
“questões inseparáveis”.

Com este paradigma como base, 
em 2010, o Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) estabeleceu o Plano 
Estratégico para a Biodiversidade - 
mais conhecido como as Metas ou 
Alvos de Aichi - uma estrutura de ação 
para o ano 2020, a fim de incentivar os 
países a trabalharem juntos e reduzir a 
taxa de perda da natureza.

Desde maio passado, o Programa 
das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente anunciou que intensificará 
seu trabalho para mapear as ameaças 
zoonóticas e reduzir o risco de futuras 
pandemias, como o coronavírus que a 
humanidade enfrenta atualmente.

O objetivo é apoiar os países a 
“reconstruir melhor” após a crise 
atual através de ciência e políticas 
mais fortes que apoiem um planeta 

mais saudável e maior investimento 
na economia verde.

A resposta da agência abrange 
quatro áreas: ajudar as nações 
a administrar os resíduos do 
Covid-19; proporcionar mudanças 
transformacionais para natureza e 
pessoas; trabalhar para garantir que 
os pacotes de recuperação econômica 

invistam na resposta a crises futuras; 
e modernizar a governança ambiental 
global. 

“Com Covid-19, o planeta nos 
enviou uma mensagem de alerta 
muito forte: a humanidade tem 
que reinventar sua relação com a 
natureza”, disse a diretora executiva 
de Covid-19, Inger Andersen.

De acordo com Greenpeace, a hipermobilidade 
humana foi o que favoreceu a pandemia de 
coronavírus. Se as pessoas tivessem reduzido 
cada vez mais seus movimentos, o contágio teria 
sido limitado.
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Especial

A crise do coronavírus é para 
muitos especialistas e cientistas “a 
ponta de um iceberg e estamos todos 
jogando não apenas com nosso 
futuro, mas com o futuro do planeta”. 
Mas será que estamos realmente 
compreendendo e levando isso a sério?

Vejamos apenas um de nossos 
comportamentos questionáveis: O 
que fazemos com a alimentação.

Globalmente, 14% dos alimentos 
são perdidos antes de chegarem 
ao mercado, e a Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO) lançou uma nova 
plataforma para ajudar a reduzir 
esses danos e desperdício pelos 
consumidores.

A plataforma fornece 
informações on-line sobre medições, 
redução, políticas, parcerias, ações 
e exemplos de modelos de sucesso 
aplicados para reduzir a perda e o 
desperdício de alimentos em todo o 

mundo.
De acordo com a Organização, 

690 milhões de pessoas no mundo 
passam fome atualmente e, se as 
tendências dos últimos anos não forem 
invertidas, isto poderia aumentar 
para 840 milhões até 2030. “Perda 
e desperdício”, acrescenta, “são um 
sinal das dificuldades dos sistemas 
alimentares. Além disso, os alimentos 
nutritivos são os mais perecíveis e, 
portanto, os mais vulneráveis. Não 
apenas eles estão perdidos, mas a 
nutrição está minada”, disse Lawrence 
Haddad, da Aliança Global para uma 
Nutrição Melhorada.

O desperdício se refere 
ao declínio na quantidade ou 
qualidade dos alimentos como 
resultado das decisões e ações dos 
varejistas, fornecedores de serviços 
alimentícios, como restaurantes, e 
consumidores.

A FAO reconhece a medição 

do desperdício como uma questão 
complexa, mas salienta que os 
alimentos que não são consumidos 
envolvem o desperdício de recursos 
como mão-de-obra, terra, água, solo e 
sementes, transporte, armazenamento 
e o aumento das emissões de gases de 
efeito estufa em vão.

Temos que mudar a partir 
nós mesmos

É hora de mudar nossos hábitos 

para melhorar a vida. 
Esta pandemia teve pelo menos 

a virtude de mudar a tomada de 
decisões políticas porque talvez seja 
uma oportunidade de adaptar nosso 
modelo à emergência climática. Caso 
contrário, sofreremos apenas uma 
crise atrás da outra.

É possível e essencial rever 
nossas prioridades, para decidir entre 
atividades econômicas úteis para o 
corpo social e aquelas que são parte 
do problema.

Comece pela maneira fácil: 

Desligue a água quando não 
precisar dela, separe seus resíduos, 
degradáveis e não degradáveis, 
leve suas sacolas com você quando 
for às compras, verifique seu 
comportamento com os animais, as 
florestas, os rios, o mar, etc. - eles 
fazem parte do meio ambiente. 

Não se esqueça que eles são o 
ecossistema e devem ser protegidos. 

Comece com as coisas fáceis 
e adquira o hábito de entender 
que somos parte desse mesmo 
ecossistema.

Proteger o meio ambiente, 
o melhor antiviral 

A crise global de saúde do 
coronavírus salpica em todos os 
cantos. Em cada notícia, página 
e rede social, em cada conversa, 
em casa ou remotamente, sempre 
falamos sobre o quanto desejamos 
que termine e que seja um passado 
distante a ser visto no futuro. Mas há 
muitas dúvidas.

A relação entre o ser humano e 
a natureza há muito deixou de ser 
equilibrada e harmoniosa, causada 
por uma visão antropocêntrica, onde 
o ser humano parece ser o umbigo 
do mundo e age à vontade sobre os 
recursos naturais querendo mudar as 
regras do jogo.

Mas... cuidado!, o jogo tomou um 
rumo, o coronavírus nos “engoliu” e 
nos mandou para casa. Agora é hora 
de ser paciente até que possamos 
sair novamente, começar nossa 
jornada para continuar “brincando” 
com nosso planeta, fazendo o que 
queremos.

Nestes dias confinados em casa 
e partindo apenas para assuntos de 
primeira necessidade, tivemos a 
oportunidade de refletir e observar 

como o meio ambiente se recupera 
de algumas de suas principais dores, 
como a mudança climática, a emissão 
de gases de efeito estufa e a poluição 
da água.

Portanto, a tarefa é proteger o 
meio ambiente, o melhor antiviral e 
os especialistas já estão considerando 
quais as possíveis diretrizes que 
teremos que seguir no campo do meio 
ambiente quando a crise atual terminar. 
Diretrizes que serão irremediavelmente 
afetadas pela necessidade de preservar 
a biodiversidade. 

Todos concordam claramente: 
a melhor vacina para o futuro da 
humanidade é proteger a natureza e a 
biodiversidade e o melhor seguro de 
vida que pudermos encontrar.

Bem. Até agora, parece que a 
tarefa deve ser entendida. Mas várias 
perguntas surgem: o que acontecerá 
quando o chamado “novo normal” 
vier?

Será que voltaremos à dinâmica 
anterior de consumo desenfreado, 
será que as emissões de gases de 
efeito estufa terão um efeito de 
ricochete, será que viajaremos para 

lugares que estão muito distantes sem 
primeiro conhecer nosso ambiente 
imediato?

 A resposta não é clara, ela 
dependerá de cada um de nós e de 
nossa responsabilidade ambiental e 
social.

De acordo com a organização 
Greenpeace, a hipermobilidade 
humana foi, acima de tudo, o 
que favoreceu a pandemia de 
coronavírus. Na verdade, se as 
pessoas tivessem reduzido cada vez 
mais seus movimentos, o contágio 
teria sido mais limitado. Este é o 
objetivo do bloqueio. 

Mas as doenças infecciosas 
são favorecidas pelas mudanças 
climáticas e pela destruição da 
biodiversidade. Alguns animais, 
como os mosquitos, estendem seus 
territórios e, portanto, disseminam 
doenças infecciosas mais facilmente. 

O exemplo da gripe também é 
surpreendente: como os invernos 
estão se tornando menos intensos, o 
vírus agora está ativo por um período 
mais longo, mesmo durante todo o 
ano em regiões tropicais.

Alimentos e o desperdício irracional
690 milhões de 
pessoas no mundo 
passam fome 
atualmente e, se 
as tendências dos 
últimos anos não 
forem invertidas, pode 
aumentar para 840 
milhões até 2030.
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Reino Unido

A saída do Reino Unido da 
União Europeia, mais conhecida 
como Brexit, é selada com a tinta 
mais pura: em primeiro de janeiro 
de 2021, a relação entre o bloco 
britânico e o bloco comunitário será 
muito diferente. Não haverá mais 
espaço para a reconciliação.

No alvorecer daquela sexta-
feira de Ano Novo, os britânicos e 
os europeus se verão confrontados 
com uma nova realidade que terão 
de levar em conta, de acordo com as 
informações fornecidas pelo governo 
britânico em seu site oficial www.
gov.uk .

Antes de pensar em viajar para 
países da União Europeia, ou Suíça, 
Noruega, Islândia e Liechtenstein, 
verifique seu passaporte, obtenha 
um seguro de viagem que cubra 
seus cuidados médicos, certifique-se 
de que você tem os documentos de 
viagem corretos.

Se você deseja viajar com seu 
animal de estimação, como já fez no 
passado, entre em contato com seu 
veterinário com pelo menos quatro 
meses de antecedência para obter 
as últimas orientações sobre como 
levá-lo ao exterior. O atual programa 
de passaporte para animais de 
estimação na Inglaterra, Escócia 
e País de Gales, e o programa de 
viagens para animais de estimação 
na Irlanda do Norte, não serão mais 
aplicados.

Com os telefones celulares, 
a garantia de roaming gratuito 
terminará, mas nenhuma empresa 
de telefonia móvel do Reino Unido 
planeja atualmente restabelecer as 
tarifas de roaming, mas isso pode 
mudar. Verifique com sua operadora 
móvel as tarifas de roaming que 
você poderá receber a partir de 1 de 
janeiro de 2021.

O governo recomenda adquirir 
cobertura de seguro caso o agente 
de viagens feche ou suspenda seus 
serviços, mesmo que seja uma 
empresa da UE, desde que tenha 
como alvo clientes do Reino Unido. 
Caso contrário, se você usou seu 
cartão de crédito, você pode pedir 
uma indenização. Você ainda poderá 

exigir pagamentos entre £100 e 
£30.000.

Nenhum tratamento 
preferencial

Uma vez que você se disponha 
a viajar, enfrentará o controle das 
fronteiras. Você deve usar faixas 
separadas de cidadãos da UE, da EEA 
e da Suíça. Esteja preparado para 
mostrar seu bilhete de volta e provar 
que você tem dinheiro suficiente para 
sua estadia.

Os turistas poderão viajar 
sem visto para os países da área 
Schengen, que incluem a maioria das 
nações da UE e Islândia, Noruega, 
Suíça e Liechtenstein, por até 90 dias 
em qualquer período de 180 dias.

Um fim de semana longo de 
quatro dias em Portugal na Páscoa, 
seguido de uma quinzena na França 
em junho, contaria como 18 dias para 
o limite de 90 dias.

Durante sua viagem para destinos 
europeus, você pode tirar proveito 
das compras duty-free.

A quantidade de tabaco e álcool 
que você pode trazer de volta 
será aumentada, mas não haverá 
mais vendas livres de impostos de 
produtos como eletrônicos e roupas 
no aeroporto. O reembolso do IVA 
para visitantes estrangeiros nas 
lojas do Reino Unido também será 
eliminado.

Se você quiser se mudar para a 
UE, deve considerar que, a partir de 
primeiro de janeiro, a livre circulação 
de pessoas entre o Reino Unido e a 
UE deixará de existir. 

Se você já vive em um país da 
UE, terá certas proteções nos termos 
do acordo de retirada.

Mas mesmo assim, você deve 
verificar as regras específicas daquele 
país. Você pode ter que se registrar 
ou solicitar residência, obter novos 
documentos ou atender a requisitos 
específicos, como ter um emprego.

Por exemplo, os cidadãos 
britânicos que vivem ou planejam 
viver na França precisarão obter 
novas autorizações de residência.

A recomendação do governo 
britânico é que se você quiser ir 
morar em um país do bloco europeu, 
deve verificar as regras de cada país.

Entretanto, as pessoas que 
planejam se mudar para a Irlanda não 
serão afetadas em grande medida, 
mas as regras de condução com 
uma licença do Reino Unido podem 
mudar, se houver um Brexit sem 
acordo.

As coisas também mudarão para 
aqueles que querem viver no Reino 
Unido e vêm de países do bloco da 
UE ou da Islândia, Liechtenstein, 
Noruega ou Suíça. Se você já vive no 
Reino Unido antes de 31 de dezembro 
de 2020, seus direitos permanecerão 
os mesmos até 30 de junho de 2021. 
Mas você deve verificar se pode ficar 
após esse período. Você precisará 
se tornar um cidadão britânico ou 
solicitar o Esquema de Acordo da UE.

Mais uma vez, por causa da Área 

Comum de Viagens, os direitos dos 
cidadãos irlandeses não mudarão.

O governo britânico criou um 
novo sistema de imigração baseado 
em pontos para cidadãos estrangeiros 
(exceto cidadãos irlandeses) que 
desejam se mudar para o Reino 
Unido.

Embora o governo ainda não 
tenha anunciado como funcionará, 
explica-se que a ideia por trás 
da legislação de imigração é que 
a igualdade de tratamento para 
cidadãos da UE e de fora da UE 
será proporcionada. Desta forma, 
as autoridades procuram atrair 
pessoas que possam contribuir para a 
economia do Reino Unido.

As pessoas que querem se mudar 
para o Reino Unido para trabalhar, 

viver ou estudar precisarão solicitar 
e pagar por um visto.

Os cidadãos da UE, EEA e Suíça 
não precisarão de visto para visitas 
turísticas ao Reino Unido por até seis 
meses.

Há também um guia para 
cidadãos britânicos que vivem no 
exterior e que planejam voltar para 
casa com membros da família que 
não são cidadãos britânicos.

Outra maneira de fazer negócios 
Importadores e exportadores 

devem fazer declarações 
alfandegárias como se estivessem 
lidando com países de outras partes 
do mundo.

Alguns produtos, incluindo 
plantas, animais vivos e alguns 
alimentos, também exigirão licenças 
e certificados especiais. Outros terão 
que ser etiquetados de maneiras 
específicas.

No caso da Irlanda do Norte, 
foram publicados detalhes sobre o 
que as empresas da Irlanda do Norte 
deveriam fazer e como as mercadorias 
podem ser movimentadas, mas o 
governo admite que ainda há alguma 
incerteza. Haverá um guia completo 
até o final de dezembro.

O Reino Unido e a UE 
concordaram em manter uma 
fronteira quase invisível, sem pontos 
de controle, entre a Irlanda do Norte 
e a República da Irlanda.

Isso significa que as empresas 
da Irlanda do Norte podem negociar 
livremente com a UE a partir de 
2021 sem qualquer nova papelada ou 
cheques.

Haverá um pouco mais de 
papelada para mercadorias viajando 
entre a Irlanda do Norte e a Grã-
Bretanha (Inglaterra, Escócia e País 
de Gales). Mas o governo diz que seu 
projeto de lei do mercado interno, 
que daria aos ministros o poder de 
mudar aspectos do acordo de retirada 
da UE, tornaria as coisas mais fáceis.

As discussões entre o Reino 
Unido e a UE sobre o Protocolo 
da Irlanda do Norte estão em 
andamento, mas é provável que haja 
mais regulamentação dos artigos 
que se deslocam da Grã-Bretanha 
para a Irlanda do Norte do que o 
contrário.

Ano novo com Brexit
Por Maria Victoria Cristancho 
(@mavicristancho) 

Em primeiro de janeiro de 2021, a relação entre o bloco britânico e o bloco comunitário será 
muito diferente. Não haverá mais espaço para a reconciliação
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Mundo

Nas eleições presidenciais 
americanas de 3 de novembro, o 
voto latino parece ser muito bem 
valorizado, em meio à pior crise 
econômica, social e sanitária que a 
chamada primeira potência mundial 
viveu desde a Grande Depressão 
dos anos 1930. 

Sem dúvida, a pandemia de 
Covid-19 colocou o presidente 
Donald Trump em uma situação 
comprometedora. Trump tentará 
manter o cargo na Casa Branca pelos 
próximos quatro anos e bloquear as 
aspirações do democrata Joe Biden, 
que, segundo as pesquisas, está 
mais de dez pontos à sua frente.  

E como cada voto conta, alguns 
observadores da política dos EUA 
estão começando a fazer cálculos, 
e tanto a campanha de Trump 
como a de Biden estão voltando 
sua atenção para o chamado “voto 
latino”, formado por cerca de 32 
milhões de pessoas.

Este “voto” representa 13,3% 
da massa eleitoral norte-americana. 
Trata-se de uma porcentagem 
histórica que coloca os latinos como 
a maior “minoria racial ou étnica”, 
superando até mesmo os da chamada 
“ascendência africana”. Muitos 
acreditam que este poder latino 
poderia ser um fator determinante 
nas eleições americanas.

Segundo os analistas, esse 
fenômeno foi sentido durante a 

pandemia de Covid-19, na qual os 
latinos parecem estar sofrendo as 
consequências da crise sanitária 
neste país de mais de 328,2 milhões 
de pessoas, que foi o mais atingido, 
com mais de 8,2 milhões de casos 
de infecção e cerca de 220.000 
mortes, de acordo com os números 
do rastreador da Universidade 
Johns Hopkins em Nova York. 

Uma em cada três infecções por 
coronavírus vem das comunidades 
latinas. Nesse contexto, os analistas 
acreditam que o tratamento de 
Trump à crise pandêmica pode 
ter um efeito sobre o voto latino, 
que também foi atingido pelo 
desemprego, que alcançou um pico 
histórico de 7,9%. A força mais 
ativa e revigorante entre os latinos 

é a coalizão vencedora que Biden 
precisa, que entende que o voto 
dos brancos é mais mutável. O 
candidato democrata tem como alvo 
aquele eleitor emergente no Texas 
ou em Phoenix. Também Trump, 
que na última eleição demonizou os 
latinos como criminosos, não fala 
mais sobre o famoso muro entre os 
EUA e México, mas lançou todos 
os seus esforços para flertar com 
cubano-americanos na Flórida.

Em alguns relatos felizes, parece 
que 13,3% dos votos latinos estariam 
inclinados para Biden, o líder 
democrata de 77 anos que foi vice-
presidente de Barak Obama, e que 
defende a política de saúde gratuita, 
mais conhecida como Obamacare.

Mas alguns analistas 

questionam se esse poder latino 
pode fazer pender a balança nas 
eleições americanas. A questão é 
que, embora o número potencial 
de eleitores latinos tenha crescido, 
nem todos estão convencidos da 
ideia de ir às urnas, disse Cesar 
Sabogal, analista político sediado 
em Washington. A taxa de abstenção 
é muito alta entre os latinos. 

“Em cada processo eleitoral, 
os estrategistas tentam conquistar 
o voto latino, recorrendo inclusive 
a campanhas em espanhol. Mas no 
final esse esforço nem sempre se 
materializa em votos. Nós temos 
o poder, mas não o usamos, por 
isso algumas pessoas nos apelidam 
de gigantes adormecidos”, disse o 
analista nascido na Colômbia.

Poder do voto latino nas eleições dos EUA 
Por Maria Victoria Cristancho 
(@mavicristancho) 

Os candidatos Trump e Biden se voltam à comunidade formada por 32 milhões de pessoas



Facebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEP

Instagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais 20 22 de outubro a 25 de novembro   



Facebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEP
Instagram: @noticiasemportugues

22 de outubro a 25 de novembro Siga-nos nas redes sociais 21

Bem-Estar

O câncer de mama ocorre 
por quatro motivos (ou qualquer 
combinação desses motivos): 1. 
genética; 2. fatores ambientais (e má 
sorte); 3. dieta e estilo de vida; e 4. 
feminino ferido (crenças, traumas 
maternos… etc.).

Muitas mulheres pensam que 
não há nada que possamos fazer 
sobre o número 1. No entanto, 
se ficarmos cientes das toxinas 
em nosso ambiente, consumindo, 
colocando na pele ou introduzindo 
rotineiramente (ou seja, bebendo em 
copos descartáveis com plástico), 
então temos uma tonelada de 
poder para mudar ou diminuir essa 
exposição. Podemos ajustar nossa 
dieta para uma dieta em que células 
cancerosas não tenham alimento 
e, portanto, aproveitar o poder da 
epigenética para garantir que certos 
fatores genéticos não sejam ativados.

Assim, podemos melhorar 
radicalmente essa estatística de 1 em 
cada 8 mulheres, cuidando da saúde 
com nossas próprias mãos.

Por isso neste artigo eu vou focar 
na detoxificação da mama. Nosso 
foco principal hoje será formas 
naturais de desintoxicar os seios e 
mantê-los saudáveis.

O detox mamário é especialmente 
benéfico para mulheres que planejam 
engravidar ou para mulheres grávidas 
antes de amamentar.

Drenagem linfática
O sistema linfático é uma rede 

de tecidos e órgãos que ajudam o 
corpo a se livrar de toxinas, resíduos 
e outros materiais indesejados que, 
nesse caso, podem causar ou ajudar 
a ativar os interruptores genéticos do 
câncer de mama. A função primária 
do sistema linfático é transportar 
linfa, um fluido que contém glóbulos 
brancos que combatem infecções, 
por todo o corpo para mantê-lo 
saudável. Você deseja que o fluido 
linfático flua livremente por toda a 
área da mama não use desodorantes 
que impeçam a limpeza e respiração 

das axilas.
Os sintomas de congestão 

linfática incluem: Os anéis ficam 
apertados nos dedos; Dor e / ou 
rigidez pela manhã; Cansaço; 
Inchaço; Comichão na pele; 
Retenção de líquidos; Edema ou 
dor nas mamas durante ou antes 
do ciclo menstrual; Pele seca 
Confusão mental; Mãos e pés frios.

Portanto, precisamos adicionar a 
limpeza do sistema linfático à nossa 
rotina de limpeza do corpo para que 
o sistema imunológico permaneça 
forte.

O coração é o nosso principal 
músculo para bombear o sangue 
por todo o corpo, mas não temos 
tal músculo para o nosso sistema 
linfático mantê-lo fluindo. Devemos 
fazer o trabalho “manualmente” 
para mantê-lo fluindo e limpo para 
permanecer saudável.

Cinco maneiras de limpar o 
sistema linfático manualmente: 

1. Massagem linfática
Uma massagem suave estimula 

a drenagem natural da linfa, que 
leva os resíduos dos tecidos, onde 
o sistema linfático pode esvaziar as 
toxinas no canal intestinal para serem 
liberadas do corpo.

2. Terapia Linfática 
Eletromagnética

A drenagem linfática 
eletromagnética é feita com a ajuda 
de um aparelho que emite ondas e 
assim remove detritos e proteínas 
estranhas do corpo (inibindo seu 
desenvolvimento em células que se 
diferenciaram de forma errônea), 
ajuda a remover esteroides (que 
imitam hormônios) e faz com que a 
remoção de resíduos aconteça mais 
rapidamente. Tudo isso ajuda a criar 
uma barreira interna protetora para 
questões relacionadas à saúde de 
uma forma simples e eficaz.

3. Beber água morna
A maneira mais simples e barata 

de dilatar e hidratar as células é beber 
pequenos goles de água quente (sem 
chá, sem limão, apenas água quente 

aquecida no fogão, não no micro-
ondas) ao longo do dia.

Tente beber água quente a cada 
10-15 minutos por 14 dias seguidos 
para descongestionar a linfa.

4. Exfoliação seca
Outra técnica simples, barata 

e eficaz para auxiliar o sistema 
linfático em sua desintoxicação 
diária é a exfoliação da pele seca. 
Escolha escova de cerdas macias e 
use-a fazendo movimentos circulares 
na pele seca, em movimentos leves 
e ascendentes em direção ao coração 
antes do banho.

5. Não congestione sua linfa
Não use desodorantes 

convencionais eles são tóxicos e 
evitam que seu corpo remova a 
estagnação e a congestão. Deixe-
se suar e limpe naturalmente seu 
corpo com frequência. Quanto mais 
você suar, mais toxinas eliminará. 
Se você tem odor forte nas axilas, 
experimente um desodorante natural.

Fique atenta à quantidade de 

plástico que você está bebendo, sejam 
garrafas plásticas de água ou bebidas 
quentes com tampas de plástico. 
Mudanças na temperatura podem 
desencadear a liberação de dioxinas 
em certos plásticos e / ou parabenos 
(minúsculos compostos plásticos que 
foram encontrados em tumores de 
câncer de mama) que não queremos 
dentro de nossos corpos. Use garrafas 
de água de vidro sempre que possível 
e suas próprias xícaras de café para 
viagem com tampas de silicone.

Uma dica final, faça compressa 
com óleo de rícino. As propriedades 
curativas do óleo de rícino são 
conhecidas desde o antigo Egito. 
A compressa de óleo de rícino têm 
uma capacidade notável de reduzir a 
inflamação e de ajudar os órgãos a se 
comunicarem e a trabalharem melhor 
em equipe.

Este óleo também melhora 
a eliminação e a circulação 
(especialmente do sistema linfático) 
e ajuda o sistema imunológico. Além 
disso, o óleo de rícino há muito é 
reverenciado como um remédio 
caseiro barato, embora altamente 
eficaz, para reiniciar o fígado, 
desintoxicar o trato gastrointestinal, 
curar a pele e acalmar as emoções. 
Também é útil para dormir, o que 
torna uma embalagem de óleo 
de rícino uma boa técnica de 
autocuidado à noite.

A compressa de óleo de rícino é 
feita com várias camadas de flanela e 
óleo de rícino prensado a frio (ambos 
podem ser comprados online ou em 
uma loja local de produtos naturais) 
e aplicada na mama. Eu deixo esta 
compressa a noite toda e só retiro 
pela manhã. Faço isto em torno de 
3x por semana por 4 meses e depois 
faço 1x na semana como forma de 
manutenção.

Leia este artigo na íntegra em 
www.noticiasemportugues.co.uk.

* Priscila Schramm Gonsalez é 
nutricionista funcional, especialista 
em desequilíbrios hormonais, 
saúde da mulher, doença crônicas e 
emagrecimento. Atende pacientes em 
consultório e pelo NHS. 

Você tem uma pergunta sobre 
nutrição, saúde e bem-estar? Envie 
para priscilasgonsalez@gmail.com

Dossiê câncer de mama
O que pode causar a doença e alguns métodos para preveni-la

Por Priscila Schramm 
Gonsalez*

Unsplash
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Agenda

PROGRAME-SE

ECHOES FESTIVAL DE MÚSICA 
CLÁSSICA – até 10 de dezembro

Com Mario Bakuna no violão e voz, Sam Watts no piano, Matheus Nova no baixo e 
Marcinho Pereira na bateria, a Mario Bakuna Band apresentará algumas composições 
originais e releituras de mestres do samba jazz como Emilio Santiago, Marcos 
Valle, Claudio Bertrami, Rique Pantoja, Toninho Horta, Johnny Alf, Edu Lobo e o 
forrozeiro Dominguinhos. O samba jazz é uma linguagem musical que surgiu no Brasil, 
especificamente no Rio de Janeiro e em São Paulo, que mistura elementos do samba e 
do bebop. Música que é a fusão do jazz com o samba sincopado do Brasil. O brasileiro 
Mario Bakuna é compositor, cantor e violonista residente em Londres, com 20 anos de 
experiência profissional e se já se apresentou ao lado de nomes como Jean Toussaint, 
Liam Noble, Roberto Manzin, Ricardo dos Santos, Edmundo Carneiro, Cacau Queiroz, 
Alain Jean Marie, Dudu Penz, Nelson Ayres e Filó Machado. 

O show acontece às 17h no The Lion & Lamb, 46 Fanshaw St, Hoxton, N1 6LG com 
ingressos custando entre £20 e £60 pelo site https://www.thelionandlamb.co.uk/.

Acontece até o dia 10 de dezembro a quinta edição do Echoes Festival, o primeiro 
e único festival anual do Reino Unido que apresenta música clássica da Espanha, 
Portugal e América Latina.

O festival foi lançado em 2016 como projeto da ILAMS (Sociedade Ibérica e Latino-
americana de Música), em colaboração com o Instituto Cervantes. A edição de 2020 
conta com transmissões online e ao vivo de nomes como o saxofonista espanhol Manu 
Brazo, uma orquestra dirigida pelo também espanhol Ricardo Gosalbo celebrando o 
trabalho do autor Gustavo Becquer (1836 – 1870).

Os ingressos podem ser gratuitos ou variar entre £10 e £18. Para mais informações, 
acesse o site https://www.echoesfestival.co.uk/.

A agenda cultural da comunidade 

lusófona no Reino Unido

Por Osvaldo Lélis

O Rich Mix traz a 9ª edição do Film Africa, a maior celebração londrina da África e do cinema 
da diáspora africana apresentada pela Royal African Society.

De 30 de outubro a 8 de novembro, o Film Africa apresentará 46 títulos de 14 países africanos, 
incluindo 25 estreias no Reino Unido, Europa e mundo.

Entre os destaques está a estreia da diretora tanzano-americana Ekwa Msangi “Farewell 
Amor”. O filme conta a história do angolano Walter que 17 anos depois de ter sido forçado a 
deixar sua esposa e filha em Angola, se reúne com elas quando se juntam a ele em sua nova vida 
em Nova York, EUA. Claro, muita coisa mudou e o filme acompanha a jornada de volta desses 
três um ao outro, de volta a se tornar uma família. O filme é falado em inglês e português e possui 
legendas em inglês.

O Rich Mix fica na 35-47 Bethnal Green Road, E1 6LA e os ingressos custam entre £6 e £17. 
Mais informações pelo site https://richmix.org.uk/.

CINEMA DA DIÁSPORA AFRICANA
30 de outubro a 8 de novembro

MARIO BAKUNA BAND
25 de outubro (domingo)

Patricia Castilho

Divulgação

Divulgação
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A BOM DIA, VERÔNICA ALÉM DO MEME

Divulgação

A série de suspense brasileira Bom dia, Verônica (Good Morning, Verônica) 
estreou no mês de outubro na plataforma de streaming Netflix.

Criada por Raphael Montes, a primeira temporada com 8 episódios conta com 
grandes nomes como Camila Morgado, Tainá Muller, Sílvio Guindane e Eduardo 
Moscovis.

Produção original da Netflix e baseada no livro de Raphael juntamente com 
Ilana Casoy, a série acompanha a história de uma escrivã de uma delegacia de 
homicídios, de uma mulher vítima de violência doméstica e de um assassino em 
série, responsável por um violento ritual de caça a mulheres na região central de 
São Paulo.

Para acessar esse conteúdo é necessário ser assinante da Netflix. Mais 
informações pelo site netflix.com 

O jornalista Chico Felitti, autor dos livros Ricardo e Vânia, A Casa e Elke: 
Mulher Maravilha comanda o podcast Além do Meme. 

O podcast, que é exclusivo do Spotify, conta com produção dos integrantes 
do também podcast Um milkshake chamado Wanda. Chico vai em busca das 
histórias de pessoas que viraram meme misturando jornalismo e entretenimento. 

O Além do Meme vai contar com 10 episódios ao todo e, até o fechamento dessa 
edição, é possível ouvir os episódios com a Beth do trote, as participantes do reality 
show cearense Glitter, a garota da laje Cariúcha e a Grávida de Taubaté.

Os episódios podem ser ouvidos pelo Spotify e são gratuitos.

O Cat’s Cradle Collective 
lançou a chamada “Das Tripas 
Coração”, convidando compositores 
portugueses radicados no Reino 
Unido a conceberem novos arranjos 
criativos baseados em peças da 
música tradicional portuguesa.

Serão seleccionados nove 
arranjos para serem gravados em 
estúdio pelo Cat’s Cradle Collective, 
conjunto criado por António Sá-
Dantas e Maren Bosma, que tem 
interpretado uma vasta gama de 
músicas, desde obras renascentistas 
a contemporâneas, em espaços 
únicos como o Royal Academy of 
Arts, a Embaixada de Portugal em 
Londres e a biblioteca histórica do 
Royal College of Music. O coletivo envolve novos públicos com performances inovadoras 
e inesquecíveis.

As gravações, a par de breves entrevistas com os compositores seleccionados, 
constituirão a base de curtas-metragens radiofónicas a serem difundidas tanto no Reino 
Unido, pela Radio Portuguesa UK com sede em Londres, como em Portugal pela estação 
nacional Antena 2.

O prazo para as inscrições é 31 de outubro de 2020. Para participar, as gravações 
devem ter entre 30 segundos e 2 minutos de duração e os compositores devem ter em mente 
que, embora se destinem principalmente à gravação, também devem ser adequadas para 
apresentação ao vivo. Trabalhos que já foram realizados são permitidos.

Este projeto é apoiado pelo Instituto Camões.
Para obter mais informações, incluindo diretrizes de envio e a lista completa de 

requisitos, acesse https://www.catscradlecollective.com/.

O UTOPIA - UK Portuguese Film Festival celebra este ano a sua 11ª edição e assinala o início 
de mais de uma década na divulgação de produções em língua portuguesa. Num ano atípico, o 
festival será realizado, pela primeira vez, exclusivamente online, entre os dias 21 e 28 de novembro, 
possibilitando assim a expansão do público ao mobilizar e alcançar pessoas em novos territórios 
por todo o mundo. 

Além disso, o festival lança uma competição internacional de curtas metragens e o prémio 
Noémia Delgado, no montante de 350 euros, para o melhor filme eleito por um júri internacional. 
As inscrições são gratuitas e estarão abertas até ao dia 23 de outubro de 2020.

Para conferir requisitos para inscrição de filmes ou mais informações sobre o festival,  acesse 
os canais de divulgação nas redes sociais (Facebook: FilmvilleUKPortugueseFilmFestival ou 
Instragram: utopiafilmfest).

O UTOPIA - UK Portuguese Film Festival é apoiado pelo Camões - Instituto de Cooperação e 
da Língua I.P., através da Embaixada de Portugal no Reino Unido.

DAS TRIPAS CORAÇÃO
até 31 de outubro

UTOPIA – FESTIVAL DE CINEMA 
PORTUGUÊS – 21 a 28 de novembro

Reprodução Divulgação

Reprodução/Instagram
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Certa vez alguém contou-me 
ter ouvido um comentário quando 
visitava um cemitério no Brasil. 
As palavras ouvidas foram mais ou 
menos assim:

– Neste lugar não existem 
somente pessoas enterradas, mas 
juntamente com elas, muitos sonhos 
que não foram realizados.

Quanta verdade nessa afirmação. 
As pessoas sonham e fazem planos. 
Muitos não conseguem atingir seus 
objetivos e então experimentam um 
sentimento de frustração e desespero. 
Lutaram, estudaram, trabalharam e a 
vida lhes pregou uma peça.

A dura realidade
Vivendo fora do Brasil, não 

raro nos deparamos com pessoas 
desiludidas. Ainda jovens, deixaram 
o seu berço natal e migraram para 
outro lugar desejosas e esperançosas 
em transpor barreiras e em construir 
um futuro melhor. Sonharam com 
um futuro recheado de boas coisas: 
casa própria, profissão, curso 
universitário, carro, casamento, 
família e tudo aquilo que a vida 
pode proporcionar. O problema, 
no entanto, é o encontro com uma 
realidade contrária e, nesse momento, 
provam o sabor amargo de um sonho 
despedaçado.

Pensamentos errados
Lidar com isso não é fácil. A 

questão básica não é o sonho frustrado 
ou despedaçado, senão o alicerce 
em que esse sonho foi fabricado, 
uma vez que a sua construção 
se deu em estruturas de valores 
humanos absolutos. Eis o ponto a 
ser trabalhado: as pessoas pensam 
que para serem felizes, elas precisam 
conquistar. Pensam que se tiverem 
uma vida financeira boa, certamente 
experimentarão a felicidade. Pensam 
também que se conseguirem comprar 
aquela casa ou apartamento, então, 
serão verdadeiramente felizes. Esse 
é o erro! Tudo que foi mencionado 
são valores humanos, e a felicidade 
não está em coisas ou bens e, quando 
alguém se frustra por não ter atingido 
o seu objetivo, sente-se inferior, 
menor e desprezível aos seus 
próprios olhos.

Perspectivas erradas
Essas pessoas precisam 

experimentar uma mudança de 
valores, mas isso só é possível a 
partir de uma transformação do 
interior para o exterior. As pessoas, 
na maioria das vezes, não necessitam 
mudar as circunstâncias. Não, elas 
mesmas é que precisam mudar. Veja 
bem: as frustrações ocorrem porque 
damos valor àquilo que não tem valor 
algum em detrimento das coisas que 
desvalorizamos e desprezamos. 
Por exemplo: daqui a cem anos que 
diferença fará se você morou em uma 
mansão ou viveu num apartamento 

conjugado? Se você possuía uma 
Ferrari ou uma Brasília amarela? 
Nenhuma! 

Insatisfação
Em primeiro lugar é preciso saber 

que o ser humano é um ser espiritual 
e que, apesar da falência do corpo, 
o seu espírito continua vivendo. Ao 
entrar neste mundo, nu chegamos e 
nada trouxemos; ao deixar esta terra, 
nada levaremos. Somos criaturas de 
Deus vivendo num mundo decaído 
moralmente. Essa decadência veio 
porque o homem se afastou do Deus 
vivo pecando contra Ele. Com o 
afastamento de Deus, o ser humano 
buscou caminhos para preencher o 
seu vazio. Esses caminhos visam 
a satisfação da sua carne e não do 
seu espírito, por isto os valores 
humanos absolutos são centrados 
nas coisas desta vida. Mas não 
importa o quanto você pode ter ou 
ser. Nada, absolutamente nada, pode 
preencher o mais íntimo do coração. 
Por isso, enfatizo que a felicidade 
não está nas coisas materiais e nem 

tampouco na realização de sonhos. 
Conheço muita gente que cresceu e 
conseguiu realizar os seus sonhos, 
mas continuam experimentando a 
infelicidade. 

Total diferença
O que necessitamos neste 

momento é escolher o caminho 
que nos conduz à transformação. 
Precisamos de uma mudança total 
do nosso coração, pois só assim 
poderemos enxergar a vida com 
outros olhos e não dependermos de 
“coisas” para sermos felizes. A Bíblia 
nos diz em 1 João 4:9 “Foi assim 
que Deus mostrou o seu amor por 
nós: ele mandou o seu único Filho 
ao mundo para que pudéssemos ter 
vida por meio d’Ele”. Deus é Pai e 
Ele nos ama. Ele se preocupa com 
você e, com toda a certeza, sabe 
dos seus “sonhos despedaçados”, 
sabe das suas dificuldades, dos 
seus problemas e também das suas 
carências. E porque Ele nos ama, 
enviou o seu único Filho para que 
pudéssemos ter vida abundante. 

Essa vida abundante é que faz total 
diferença! Vida abundante fala de 
plenitude de vida. Fala de felicidade! 
É isso! Quando você convida a Jesus 
para morar em seu coração, não há 
espaço para “sonhos despedaçados”. 
O que há são promessas para a sua 
vida aqui neste mundo, e também por 
toda a eternidade.

Para Refletir
Se você que me lê é um cristão, 

que valores permeiam a sua vida? Os 
valores de Deus ou os desta vida que 
passa? Se, contudo, você ainda não 
se tornou um cristão e não rendeu o 
seu coração a Cristo, aproveite para 
fazê-lo agora, hoje. Certamente, 
você irá experimentar uma paz que 
transcende todo o entendimento e 
compreenderá que tudo neste mundo, 
sem o Autor da vida, não faz o menor 
sentido.

Que Deus te abençoe 
imensamente.

* Pr. Natanael Gonçalves é 
pastor da IBN – Igreja Batista das 
Nações (Bournemouth);

www.ibn.org.uk e-mail: 
ibnonline.org.uk@gmail.com.

Sonhos Despedaçados
Por Pastor Natanael*

Vida além da vida

“A felicidade não está 
em coisas ou bens 
e, quando alguém se 
frustra por não ter 
atingido seu objetivo, 
sente-se inferior, menor 
e desprezível aos seus 
próprios olhos.”

Espiritualidade

Taylor Young/Unsplash
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O universo dos cogumelos 
comestíveis é amplo e saboroso: 
shitake, shimeji, porto belo, Porcini, 
Paris e as trufas, brancas ou pretas, 
um luxo para poucos. Acrescentar 
esses fungos nas refeições significa 
consumir um alimento com baixo 
teor de gordura e alta concentração 
de vitaminas do complexo B, além 
de minerais como potássio, iodo, 
cálcio e fósforo. Aqui uma sugestão 
de preparo que permite combinar 
mais de um tipo de cogumelo – 
receita da chef brasileira Gisele 
Carrasco. O recheio dessa torta ainda 
tem requeijão, alho e parmesão. 
Impossível não ser um sucesso!

Gastronomia

Massa:
• 1 kg farinha de trigo
• 1 gema de ovo
• 500 g de manteiga gelada

Recheio:
• 250g de shitake branco
• 250g de shitake preto
• 250g de cogumelo porto 

belo
• 250g de cogumelo paris
• 300 ml de vinho branco
• 4 dentes de alho
• 1 cebola média 

Ingredientes

Torta mix de 
cogumelos Modo de Preparo

Universo dos cogumelos 
comestíveis

Da Redação

Massa:
1. Corte a manteiga gelada em 
pedaços, acrescente a gema 
de ovo e a farinha aos poucos, 
dissolvendo todos os cubos de 
manteiga até formar uma massa 
homogênea. 2. Assim que 
conseguir alcançar este ponto, 
pare de acrescentar a farinha. 
3. Reserve a massa na geladeira 
coberta com plástico filme.

Recheio:
1. Bata no liquidificador a 
cebola e o alho. 2. Refogue 

Divulgação

Receita de Gisele Carrasco, de São Paulo, SP.

• 1 pote de requeijão
• 250g de parmesão ralado 

grosso

com azeite. 3. Acrescente os 
cogumelos fatiados e refogue por 
cinco minutos, mexendo sempre. 
4. Acrescente sal a gosto e 
vinho branco. 5. Abaixe o fogo 
e deixe apurar até que o caldo 
quase seque. 6. Acrescente 
então o requeijão e desligue o 
fogo. Misture bem e leve para a 
geladeira. 

Montagem:
1. Abra a massa com rolo e 
com ajuda de um plástico filme e 
cubra uma forma de 30 cm com 
fundo removível. 2. Acrescente 
o recheio frio. 3. Cubra toda a 
superfície com parmesão ralado 
e asse em forno pré-aquecido a 
180 graus por 30 minutos. 



Facebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEP

Instagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais 26 22 de outubro a 25 de novembro   

Classificados

Beleza

Preciso de um homen e uma mulher 
para trabalhar de cleaner em Wembley 
Park Teatro 2 horas de manhã, £10,55 
por hora, das 6h às 8h de segunda a 
domingo.
Contato: 07459 863742.

VAGA CLEANER

Cortes masculino com design de 
sobrancelha por apenas £10 em TODO 
MÊS DE JULHO.
Não percam essa promoção e agendem 
já o seu horário pelo whatsapp 
07787231230.

CORTES MASCULINO

Serviços

Help de 2 horas para cleaner pertinho 
de Wimbledon, somente áreas comuns.
Ligue 07845 572233.

CLEANER

Preciso de 2 motoristas que dirijam e 
também faça cleaner, que morem na 
área de NW10.
Contato 07912355924

MOTORISTAS

Procuro um pedreiro com experiência 
para trabalhar em Wimbledo
Chamar  07746461675 - Marcelo.

PEDREIRO

Precisa-se de ajudante de cozinha KP 
em restaurante italiano.
Interessados entrar em contato. 07752 
393304

AJUDANTE DE COZINHA

Oportunidade - Doceira e boleira para 
dar aulas aos sábados, com experiência 
£ 15 por hora - Self Employed - Cash in 
hand .
Interessados chamar inbox 07411500910. 

DOCEIRA E BOLEIRA

Precisa-se de um marceneiro, para 
montar móveis como guarda-roupas, 
estantes, cômodas etc.
Se tiver interesse, me mande 
mensagem 07307441498.

MARCENEIRO

Preciso de mulher para limpar casas. 
Tem que morar próximo a Croydon, com 
referências e experiência (de segunda-
feira a sábado)
Contato: 07809626756 - somente 
mensagem.

HELP MULHER

Emprego

Procura-se MECÂNICO com 
experiência, para início imediato. 
Mecânica localiza-se em Rochester 
ME3 7.
Para maiores informações falar com 
Alexandre 07480838547

MECÂNICO COM 
EXPERIÊNCIA

A Dynamo Express está à procura de 
pessoas (Homens ou Mulheres), para 
fazer entregas com carro próprio 
(com um bom tamanho de bagageiro) 
ou vans de qualquer tamanho (de 
preferência). Temos turnos para 
oferecer: dia (8:30 até máximo 17:00) 
ou noite (17:30 até máximo 22:00), de 
segunda à sábado, podem ser flexíveis.
Caso tenha interesse e para mais 
informações entre em contato ou 
envie mensagem pelo WhatsApp 
07801837390

DELIVERY

Estou à procura de açougueiro que 
esteja disposto a morar fora de 
Londres. 
Interessados mandar whatssap 
07535998252.

AÇOUGUEIRO

Procura-se montador de móveis. 
Requisitos: Ter uma boa experiência 
no ramo de montar guarda-roupas, 
estantes, prateleiras e bom inglês.
Favor me mandar mensagem falando 
um pouco da sua experiência e fotos 
dos seus trabalhos. (Favor não me ligar, 
apenas mensagens) 07307441498.

MONTADOR DE MÓVEIS

A escola que eu trabalho está 
precisando urgente de 2 pessoas para 
limpeza. Pagamento mensal. Valor 
£8,72 por hora. Horário 16:30 as 19:30 
segunda a sexta. Precisa estar há 5 
anos em Londres para pesquisa do 
DBS ou já ter DBS válido e documentos 
para trabalhar em UK. Região de 
Shepherd’s Bush.
Falar com Carla +44 7479 745474. 
Favor chamar somente se tiver 
documentos e disponibilidade para o 
horário e região.

2 VAGAS CLEANER

Precisa-se de uma mulher com 
experiência para trabalhar em rota 
de cleaning de segunda a sexta-feira, 
preferível que more perto de Morden.
Entrar em contato somente 
interesados pelo WhatsApp no número 
07983737574.

MULHER LIMPEZA

Você precisa de aulas de português? 
Quer aulas de português para seus 
filhos ou para um amigo? Quer 
expandir seus negócios e precisa de 
português?
Sou professora graduada em Letras e 
pós-graduada em leitura e produção 
textual pela Universidade Federal 
Fluminense (Niterói, RJ, Brasil) e posso 
levar seu português a outro nível. 
Leciono aulas individuais online ou em 
pequenos grupos para estrangeiros 
e alunos que vão prestar exame no 
GCSE (general certificate of secondary 
education). Especificidades: Português 
com segunda língua, português como 
língua de herança, português como 
língua não materna. Trabalho com 
variação de português de Portugal 
também.
Janice Mansur - Falante nativo de 
língua portuguesa (português do 
BRASIL)
Contatos: DM instagram @janice_
mansur ou e-mail:
janice.cdbrasileirinhos@gmail.com

PROFESSORA DE 
PORTUGUÊS

Procuramos LIMPADORES DE TAPETE 
COM EXPERIÊNCIA para limpeza 
profunda doméstica e comercial 
a tempo inteiro e parcial, dias de 
semana e fins de semana, na área de 
Londres. Início imediato e treinamento 
serão dados. Fale inglês básico e os 
documentos são essenciais. Nossos 
clientes estão em residências privadas 
e escritórios, portanto, experiência em 
limpeza doméstica seria o ideal. Somos 
uma empresa amigável e procuramos 
produtos de limpeza amigáveis   para os 
nossos clientes. Se você é um limpador 
confiável e experiente em busca de 
trabalho regular, adoraríamos ouvir sua 
opinião.
Para obter mais informações, entre em 
contato com WhatApp 07785116100. 
POR FAVOR, SOMENTE MSG.

LIMPADORES DE 
TAPETE

Estamos precisando de uma cleaner 
com experiência para fazer uma média 
de 20 horas em casas na região de 
Tooting  e Putney. (Por enquanto, 
não tem casa às quartas-feiras) £9 a 
hora. Pagamento semanal! Entrar em 
contato somente se morar na região 
de Tooting.
Somente whatsapp! Não ligar 
07871490034

CLEANER

Excelente oportunidade de trabalhar na 
Kings Cross como faxineiro MASCULINO. 
O trabalho é temporariamente de longo 
prazo das 17h às 21h45 de segunda a 
sexta-feira, £ 10,75 por hora. Deve ter 
direito a trabalhar no Reino Unido e 
experiência em máquinas de carpetes 
e pisos. ENVIE SÓ MENSAGEM COM 
NOME, NÚMERO DE TELEFONE 
LOCAL MORADA e um pouco da sua 
experiência como limpador.
Tel 07411600910 POR FAVOR NÃO 
LIGUE.

VAGA FAXINEIRO 
MASCULINO

Precisa-se de uma pessoa com 
experiencia, compromisso e agilidade 
que queira um trabalho fixo.  Que 
more perto de Seven Sisters ou 
Stratford. Rota de cleaning e é bem 
puxado. Então, por favor, só entre 
em contato se estiver realmente com 
intenção de trabalhar. 
Contato: 07871432679.

VAGA CLEANER

Procuro um cabeleireiro freelance £8 a 
hora + tips.
Contato: 07467407932.

CABELEIREIRO 
FREELANCE

Preciso de meninas para limpeza de 
casas! Media 45/50hs na semana de 
segunda a sexta.
Interesadas enviar msn no WhatsApp 
07885551309, que respondo mais 
tarde. 

CLEANER CASAS

Procura-se mecânico com experiência, 
para início imediato. Mecânica localiza-
se em Rochester ME3 7.
Para maiores informações, falar com 
Alexandre 07480838547.

MECÂNICO
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Acomodação

Classificados

Quarto single com cama double em St. 
James Road R2, próximo à estaçao de 
Stratford E15 1RN. £105 por semana.
Contato: 07821745469

QUARTO SINGLE

Temos um QUARTO SINGLE já 
disponível para mudança
interessados 07746972487

QUARTO SINGLE

Quarto de casal bem localizado em 
Tooting Broadway. Casa organizada, 
cleaning semanal. 2 semanas de 
depósito, 1 de aluguel.
Contato: 07561711061 

QUARTO DE CASAL

Quarto de solteiro na Crowland 
Road, N15 6UT, £110 por semana.
Interessados entrar em contato pelo 
e-mail bridyestatesuk@gmail.com, 
tel. 02076830573.

QUARTO NA 
CROWLAND ROAD

Tower Bridge, Post code SE14SU
180£ para 1 Pessoa 
200£ para 2 pessoas 
Interessados Chama no privado, 
07305867686 paulo

 QUARTO DOUBLE

Studio flat complete, £270 por 
semana com todas as contas 
inclusas. Em Willesden, Newham, 
NW2 5DA, disponível agora.
Info via WhatsApp 07393504412.

FLAT COMPLETO

Casa ou flats em Croydon, Beckenham, 
Crystal Palace 
Podemos ajudar você a alugar da 
imobiliária  temos flats e
casas com ou sem depósito.
Ligar para 07701051694

CASA CROYDON

Quarto de casal em Streatham Hill. 
Casa limpa e organizada, contas 
inclusas, ótima localização. Casa nova 
perto de bancos, Poundland, cinema.
Contato: 07921552911 

QUARTO DE CASAL

2 Quartos double disponíveis na 
mesma casa em Neasden. Estação a 
menos de 2 minutos andando, night 
bus, £180 p/ semana.
Contato: Bruna - 07392630228

QUARTO DOUBLE

Casa recem reformada 
2 quartos doubles  £180/£190 
disponiveis na mesma casa espaçosa
Móveis novos, internet super 
rápida, limpeza incluida. All 
bills included.  Supermercado 
Lidl 2 min andando. Estação de 
Barking 5 min andando. Academia 
Leisure Center 5 min andando.
Entre em contato para Maiores 
Detalhes WhatsApp 07450635207

QUARTOS EAST 
LONDON

1 quarto duplo em residência 
Willoughby Lane, N17 0QY, 
£160 por semana.
Interessados entrar em contato pelo 
e-mail bridyestatesuk@gmail.com, 
tel. 02076830573.

QUARTO DUPLO

Aluga-se quarto para um casal 
ou uma menina perto da estação 
Denmark Hill Camberwell. Contate 
Patricia em 07721760587
É alugado um quarto em New Cross 
para um casal ou uma pessoa 
solteira que seja responsável. 
Disponível em 3 de setembro.
Mais informações 07340608539

QUARTO PARA UM 
CASAL OU UMA MENINA

Quarto duplo para alugar em 
Kennigton Park, SE17 3TS. Pessoas 
que não fumam. Internet e contas 
incluídas, Mais informações pelo 
WhatsApp 07946646132
Aluga-se quarto a 5 minutos de 
Elephant and Castle em frente a 
Tesco, 288A Old Kent Road, SE1 5UE. 
Mais informação. 07424733844 – 
07809196027

QUARTO DUPLO

Quarto duplo grande para alugar 
para uma pessoa em Streathan 
Hilll, £ 620. Possui internet e 
todas as despesas incluídas. Mais 
informações 07308115114
Apartamento de 3 quartos para alugar 
£ 2100,19 Hackney road, E2 7NX (zona 
1), ponto de ônibus 4 da estação de 
metrô Liverpool Street. Mobilado 
e pode candidatar-se a benefícios. 
Disponível em 1º de setembro.
VÍDEO e mais informações no 
WhatsApp 07837758229.

QUARTO DUPLO 
GRANDE

Flat com um quarto e cozinha em 
mesmo ambiente, 15 Bowland 
House, EN4 8AP, £1325 por mês.
Interessados entrar em contato pelo 
e-mail bridyestatesuk@gmail.com, 
tel. 02076830573.

FLAT COM UM QUARTO 
EM BOWLAND HOUSE
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Recentemente, conforme 
pesquisa relatada no The American 
Journal of Men’s Health, ficou 
constatado que praticamente 
metade dos homens gays sofrem 
abusos de seus parceiros, mas, hoje 
sabemos que relações abusivas 
acontecem entre diversas pessoas e 
segmentos sociais. Respeitadas suas 
particularidades, este problema não 
ocorre somente com os LGBTQIA+, 
e com mulheres heterossexuais, 
como alguns pensam, mas também 
com alguns homens heterossexuais 
que sofrem com isso. Na nossa 
sociedade patriarcal, a violência e 
o abuso contra homens são menos 
reconhecidos até porque dentro do 
status quo vigente, o homem que 
reclame de ser maltratado por uma 
mulher pode ser considerado menos 
“macho”, vindo a se calar também, 
como ocorre com a maioria absoluta 
das mulheres que são mormente 
desacreditadas e oprimidas. 

Abusos em geral muitas vezes 
são difíceis de serem identificados, 
principalmente nos relacionamentos 
amorosos, pois, como ouvi num 
show − frase saída da boca da 
própria Adriana Calcanhoto −, 
“pessoas apaixonadas são todas 
idiotas”. Sem poder discordar por 
completo, uma pessoa quando se 
apaixona projeta na outra qualidades 
que a outra não tem, desejos de 
que algo de mágico e encantado 
aconteça entre elas como nos contos 
de fadas. Entretanto, vivemos num 
mundo real com pessoas para lá 
de normalmente “falhas” e em 
constante transformação. 

Embora o abuso venha do outro, 
o “abusador”, fomos NÓS que nos 
permitimos estar naquela relação. 
Então, o que queremos chamar 
atenção aqui não é para o outro, o 
“causador” de todos nossos males, 
mas para nós. Por que NÓS nos 
permitimos ser tratados assim? O 
abuso começa com uma palavra ou 
atitude mais grosseira, uma invasão 
de privacidade (alguém aí deixa 
o parceiro mexer no seu celular 
e ter todas as suas senhas?), com 
um olhar atravessado, com ofensas 
que diminuem sua autoestima. 
Depois vai crescendo para um 
grito, um xingamento e depois um 
“tapinha” (que “de amor não dói”?), 
ou mais tapas e socos... e tiros e 
esfaqueamentos (...), causando 

as mortes mais escabrosas que 
conhecemos.

E daí quando você vê, não 
consegue mais impedir, falar, chorar 
ou revidar. Sem voz, ocorre algo 
mais sinistro em seu interior do que 
a revolta, algo que o/a faz morrer 
por dentro, algo que acaba com seu 
dia, algo avassalador. Onde está a 
dor de alguém? Onde suas mazelas, 
seus calos, seu calcanhar de Aquiles? 
Receber um “tapinha” de quem se 
ama é muito mais doloroso do que de 
um estranho, concorda? Então, vem 
a derrocada final que se sintetiza nas 
muitas frases do tipo “eu não valho 
nada”, “eu não mereço ser feliz”, 
“eu não sou ninguém”. E algo ali 
abalou sua estrutura, despertou seus 
medos, desenterrou suas sombras. A 

agressão física, de fato, é o de menos 
no abuso, porque você já está sendo 
espancado por você mesmo, por suas 
“escolhas”, por admitir, por ficar...

Mas temos de entender que 
quando falamos de relacionamentos 
abusivos, a discussão não pode ser 
circunscrita a um casal, de qual 
gênero for. Esse tipo de situação 
pode acontecer também entre pais 
e filhos, amigos ou parceiros de 
trabalho, entre outros. Mesmo 
que não haja violência física 
nessas relações, algumas atitudes 
configuram abusos. Portanto, 
podemos ter abuso nas formas de 
tratamento como culpabilizar a 
pessoa pelos problemas que surgem 
com você, humilhar, reprovar, 
aproveitar-se de uma posição de 
poder, maltratar verbalmente, 
manipular a realidade, entre outras.

Por exemplo, eu mesma, certa 
ocasião passei por uma situação 
assim. O diretor da empresa para 
a qual trabalhava como secretária 
executiva − e aqui a intenção não é 
denunciar ninguém, tanto que não 
cito nomes −, pedia-me coisas muito 
além da função. Aproveitava-se de 
minha boa vontade e conhecimento 
em Letras; e até livro para sua filha 
indiquei e encomendei. Minha 
atividade não se restringia às 
atividades laborais, pelo visto. Mas 
como eu era muito nova e queria 
“agradar” o chefe, me dispunha a 
ajudá-lo até mesmo com medicação 
para o fígado quando ele apresentava 
uma enxaqueca na segunda-feira. Se 
eu tinha alguma “coisa” com ele? 
Nem paixão. Nunca teria. Eu era 
idiota mesmo! Talvez por isso me 
chamasse de “garota”, como a todas 
as outras que trabalharam para ele. 
Sei disso porque uma delas já tinha 
sido sua secretária e se encontrava 
dentro da firma ainda em outro 
setor. Quando ela me passou todas 

as informações do serviço com um 
enorme sorriso no rosto, eu deveria 
ter desconfiado.

Ingenuidades à parte, você acha 
que houve reconhecimento dele para 
comigo? Claro que não! Quando 
adoeci de estresse, depois de 6 meses, 
por maus-tratos, falta de educação, 
ocupação de meu horário de almoço 
com serviços e favores, e tirei uma 
licença de 15 dias, a primeira coisa 
que ele pensou em fazer foi pedir 
que o RH me telefonasse, não para 
perguntar como eu estava, mas 
para me dizer que não precisaria 
mais retornar. Daí, e só então, foi 
que percebi um alívio enorme 
pela libertação que a demissão me 
propiciava. Jurei a mim mesma que 
nunca mais algo assim aconteceria de 
novo. Aquilo foi bem abusivo, mas 
só o reconheci muito depois.

Porém, nunca se esqueça de 
que você pode ser o “abusador”. 
Os abusos nem sempre são claros 
e muitas vezes vêm mascarados 
por um “eu te amo” ou “você é 
fantástico/a” ou tolices do gênero. 
Não se deixe enganar, portanto. 
Olhe para si mesmo/a e identifique 
o seu valor sem pensar em agradar 
alguém. Ninguém vai amá-lo/a mais 
se você só ceder. Impor seus limites 
não é egoísmo, é preservação.

Mas pensa que me “curei” dessa 
coisa toda? Vou contar para você 
que vigiar é o melhor remédio. 
Então, se não conseguir sozinho, 
procure ajuda. 

Promete, ao menos, que vai 
passar a ficar mais esperto/a? 

*A autora é educadora, poeta 
e criadora de conteúdo do canal 
de YouTube e Instagram BETTER 
& Happier. Visite a autora também 
na Academia Niteroiense de Letras. 
Para encontrar facilmente o link, 
digite no Google ANL + Janice 
Mansur. 

Por Janice Mansur
@janice_mansur*

Cotidianices

Abuso: vigiar é o 
melhor remédio

Philipp Wüthrich/Unsplash
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Durante a pandemia do 
coronavírus em 2020, as principais 
economias do mundo, incluindo 
economias emergentes como a 
do Brasil, adotaram a abertura de 

auxílio emergencial através do qual 
o governo federal oferece um valor 
menor do que o salário médio do país 
para ajudar profissionais autônomos, 
mães e chefes de família que não 

possuem renda fixa.
Além de não poder trabalhar 

em virtude do isolamento social e 
do impacto econômico gerado pela 
falência de empresas que ficaram 
inativas por causa da pandemia, 
muitas pessoas perderam seus 
empregos e suas fontes de renda, 
dependendo de ajuda e de orientação.

Porém, mesmo que tenhamos 
diferentes doses de uma vacina 
em escala mundial para imunizar a 
humanidade nos próximos meses e 
anos, ainda teremos que conviver 
com a pandemia econômica ou 
com os cenários econômicos pós-
pandêmicos que aprofundarão a 
perda de renda, de poder de compra 
e de direitos trabalhistas entre a 
população ativa do Brasil e de outros 
países.

Como as pessoas viverão? 
Como as pessoas se adaptarão aos 
novos ventos do mercado e às novas 
exigências socioeconômicas nos 
próximos anos?

Mesmo que os países mantenham 
alguns programas sociais de amparo 
ou de repasse de renda para combater 
essa situação, seria primordial 
a criação de uma “moeda pós-
pandemia” com dois conceitos de 
existência.

Essa moeda pós-pandemia 
encarada como projeto ou pacote 
econômico orientaria os principais 
agentes bancários de crédito a 
perdoarem as dívidas anteriores 
dos cidadãos de classe média, 
classe média baixa e classes 
mais vulneráveis, incluindo o 
reparcelamento de dívidas de micro 
e de pequenas empresas com juros 
menores.

Na outra face, a moeda pós-
pandemia poderia também ser 
encarada como um vale compra 

digital que o cidadão poderia utilizar 
para comprar alimentos, pagar o 
seu aluguel e seus medicamentos, 
independentemente do valor 
financeiro já recebido com os 
auxílios emergenciais.

Essas duas medidas ajudariam 
a manter a saúde e a dignidade das 
pessoas, além de manter a roda da 
economia girando, pois se a roda 
parar de girar corremos o risco de ter 
uma nova crise econômica em escala 
mundial nos próximos anos, sem 
falar na possível mutação do vírus 
que poderia gerar uma terceira onda 
de infecção mesmo com todo mundo 
vacinado.

Portanto, não se trata de uma ideia 
comunista de estatização da renda, 
mas de compartilhamento de riqueza 
utilizando pequeno percentual dos 
tributos de cada país para oferecer 
assistência e recuperação social com 
poder de compra para o indivíduo e 
as famílias.

Ideias como renda básica a ser 
transferida aos mais vulneráveis 
não são novas, elas existem através 
do estudo de muitos economistas e 
sociólogos, mas ganhou corpo e se 
tornou uma experiência real que além 
de beneficiar as pessoas em 2020, 
também tem mantido determinados 
setores econômicos aquecidos em 
plena pandemia.

Além de dar dinheiro, 
precisamos repensar nossos sistemas 
educacionais, de saúde e de formação 
de livre mercado, para que o futuro 
da humanidade não se transforme 
numa pandemia crônica. 

* Fernando Rebouças é 
desenhista, publicitário e editor. 
Autor dos quadrinhos do Oi! O 
Tucano Ecologista (www.oiarte.
com) e de Scriptah (www.scriptah.
oiarte.com).

Artigo

Humor

Por Fernando 
Rebouças*

A moeda pós-pandemia
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“De um belo jogo, seus líderes 
o transformaram em um jogo 
ganancioso.” Foi assim que o Sunday 
Times, em um editorial franco em 11 
de outubro, interpretou a decisão da 
Premier League (PL), Sky Sports e BT 
Sport de cobrar £14,95 cada vez que o 
público quiser assistir a jogos que não 
planejavam originalmente transmitir.  
A publicação citou Henry Winter, o 
principal escritor de futebol de seu 
jornal irmão, “The Times”, dizendo 
que £5 seriam aceitáveis, mas que a 
quantia proposta era “vergonhosa e 
nojenta”. Assim como os clubes PL 
gastaram £1,2 bilhões na compra de 
jogadores (declarado), e deram £200 
milhões aos agentes, quando tantas 
famílias têm lutado para sobreviver: 
“Isto realmente é uma droga”.

O correspondente do Guardian 
Paul MacInnes descreveu o anúncio, 
no dia anterior, como um desastre de 
RP, particularmente porque muitos 
torcedores já pagaram não apenas 
pelas assinaturas padrão para estas 
duas estações, mas também pelos 
ingressos de temporada para os 
estádios que foram suspensos devido 
à pandemia.

A nova quantia provocou a 
desaprovação generalizada dos 
políticos da oposição e de vários 
ex-jogadores conhecidos, incluindo 
o apresentador da BBC TV “Party 
of the Day” Gary Lineker e o ex-
zagueiro do Manchester United e 

agora comentarista da Sky Sports 
Gary Neville. 

A Associação de Apoiadores de 
Futebol (FSA) instou a BT Sport 
e a Sky Sports a reconsiderar os 
preços e para Gary Caffel, editor do 
“Money Saving Experts.com”, relata 
MacInnes, é o mesmo que tratar os 
torcedores como “produtores de 
dinheiro”, pois eles têm que estar 
dispostos a pagar a quantia extra ou 
perder a oportunidade de ver seu 
clube em ação.

Segundo outro jornalista do 
Sunday Times, Dipesh Gadher, 
os críticos não só acreditam que a 
cobrança é muito alta, mas que ela 
“incentivará as pessoas a se reunirem 
em casas e pubs para assistir aos 
jogos juntos”, espalhando o vírus.

A condenação, no entanto, 
não é totalmente unânime. A 
revista Controversial Spectator e o 
colaborador do Sunday Times Rod 
Liddle, embora reconhecendo que, 
para ele, os jogos têm um senso de 

ensaio, uma atmosfera de futilidade 
e falta de experiência comunitária, 
fica intrigado com a raiva que foi 
despertada. Ele não considera a taxa 
irracional: “Alguém tem que pagar 
pelo futebol que todos nós estamos 
assistindo e eu preferia que fossem os 
torcedores do que os contribuintes”.

As primeiras partidas pay-per-
view, Chelsea vs Southampton (BT) 
e Newcastle vs Manchester United 
(Sky), foram exibidas no sábado, 17 
de outubro.

Então, por que a PL assumiu 
o risco? John Purcell, cofundador 
da empresa de análise financeira 
Vysyble, explicou ao site elatletico.
co.uk que muitos dos clubes estão 
em péssima situação financeira e 
que suas contas são lamentáveis. 
Sua situação precária é a mesma de 
qualquer outro setor que depende 
da capacidade do público de sair, 
reunir-se e gastar livremente. Kieran 
Maguire, professor de finanças 
do futebol na Universidade de 
Liverpool e autor do “Custo do 
Futebol”, concorda, enfatizando que 
os clubes PL enfrentam custos fixos 
mais altos (principalmente salários e 

taxas de transferência) do que o resto 
da indústria do entretenimento e que 
eles dependem das emissoras para 
60% de sua renda. Por conseguinte, 
qualquer redução neste aspecto teria 
um impacto adverso significativo.

De fato, a sportspromedia.com 
observou que a PL já foi forçada 
a reembolsar £330 milhões a seus 
membros de transmissão devido ao 
atraso na conclusão da temporada 
2019/20, e que alguns clubes só 
podem reembolsar sua proporção 
em parcelas. A consultoria global 
Deloitte estimou, antes da crise 
atual, (declara elatletico.co.uk) que 
os clubes PL ganhariam 5,25 bilhões 
de libras durante a temporada 20/21, 
mais 2 bilhões de libras do que a 
Bundesliga e La Liga juntas, mas que 
seus compromissos salariais seriam 
o dobro dos clubes alemães e 50% 
mais do que os clubes espanhóis.

Mais bem pago
Entre os jogadores mais bem 

pagos da Inglaterra estão Gareth 
Bale (Tottenham Hotspur: £600.000 
por semana, dos quais 50% são 
pagos pelo Real Madrid); Mesul 
Osil (Arsenal: £350.000 ps); Raheem 
Sterling (Manchester City: £300.000 
ps); Paul Pogba (Manchester Utd) e 
N’Golo Kante (Chelsea): £290,00 ps. 
As estatísticas da Deloitte mostram 
que onze clubes da LOC sofreram 
perdas antes dos impostos em 
2018/2019, sendo os piores o Chelsea 
(£101,8 milhões) e o Everton (£107 
milhões). Entretanto, Chelsea gastou 
mais de £200 milhões em taxas de 
transferência neste verão e Everton 
gastou 67,50 milhões.

Em uma entrevista com elatletico.
co.uk, o Dr. Stefan Szymanski, autor 
de “Soccernomics” e professor 
de administração esportiva na 
Universidade de Michigan, disse que 
“a PL tem dado às pessoas em todo o 
mundo o que elas queriam há quase 
30 anos. Mas agora, por razões fora 
de seu controle, não pode. E também 
porque talvez tenha sido generoso 
demais com seus jogadores e seus 
representantes. É provável que a 
maioria dos fãs concorde com esta 
última observação.
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Premier League marca contra 
torcedores de futebol

Pixabay

Por Colin Gordon (www.
colindgordon.co.uk)
 

A Premier League (PL), Sky Sports e BT Sport decidiu cobrar £14,95 cada vez que o público quiser assistir a jogos que não planejavam 
originalmente transmitir



Facebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEP
Instagram: @noticiasemportugues

22 de outubro a 25 de novembro Siga-nos nas redes sociais 31

Esporte / Desporto

Triste fim de Robinho

Da Redação

Que triste fim de carreira para o brasileiro Robinho, 36 anos. 
Primeiro, ele foi condenado a nove anos de prisão por um 
tribunal italiano por ter participado de um estupro coletivo 
(ao lado de amigos) de uma mulher albanesa em 2013. O 
jogador nega as acusações e está apelando do veredicto. 
Mesmo após a condenação, o Santos, clube paulista onde 
Robinho começou a carreira, contratou o atacante, rescindindo 
o contrato uma semana depois após a enorme pressão de 
grupos de direitos das mulheres, patrocinadores e imprensa. 
O jogador anunciou que a decisão de desfazer o contrato 
teve consentimento mútuo para que ele pudesse “focar 
exclusivamente” na sua defesa na Itália.
“Claro, com muita tristeza no coração, estou aqui para lhes 
dizer que tomei a decisão com o presidente do clube de 
suspender meu contrato neste momento conturbado da minha 
vida”, disse em seu Instagram. “Meu objetivo sempre foi 
ajudar o Santos e, se de alguma forma eu estiver atrapalhando, 
é melhor eu sair e me concentrar nas minhas coisas pessoais.”
Ao falar para o site brasileiro UOL e referindo-se ao clube 
pelo apelido peixe, ele acrescentou: “Para os torcedores do 
peixe, aqueles que gostam de mim, eu certamente provarei 
minha inocência.”
A decisão de rescindir o contrato com Robinho só aconteceu 
depois que um dos principais patrocinadores se retirou. A 
empresa Orthopride declarou que sua decisão de rescindir o 
contrato como Santos se devia ao “respeito” por suas clientes 
femininas.
O chefe de operações Richard Adam disse ao Globo Esporte: 
“Temos um enorme respeito pela história de Santos, mas 
neste ponto, decidimos rescindir o contrato de patrocínio. 
Nosso público é majoritariamente feminino e, por respeito 
às mulheres que compram nossos produtos, tivemos que 
tomar essa decisão. Queremos deixar claro que não fomos 
previamente informados sobre a assinatura do Robinho, 
fomos apanhados de surpresa pelas notícias.”
Pai de duas crianças, Robinho foi o primeiro a assinar com 
o Man City depois de sua aquisição em 2008, quando o 
Chelsea selou um acordo de 32,5 milhões de libras esterlinas, 
quebrando o recorde britânico de transferência na época. Isso 
significou uma renda de £160.000 por semana.
Robinho fez um começo promissor, marcando 14 gols 
na temporada 2008-09, mas só apareceu em dez jogos na 
temporada seguinte e se mudou para o Santos por empréstimo 
em 2010.
A vontade de se juntar ao grupo santista era tanta que Robinho 
concordou com um salário inicial minúsculo de apenas £207 
por mês, 1.500 reais.
Mas relatórios locais indicam que seu salário básico seria 
complementado com bônus se ele fizesse aparições suficientes 
na primeira equipe - cerca de £41.000 depois de dez jogos e o 
mesmo valor depois de 15.

Uma semana após ter assinado com o Santos, o contrato foi reincidido 
por pressão de patrocinadores. O jogador foi condenado por estupro na 
Itália.
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