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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

Rainha Victoria, ou Alexandrina Victoria, nasceu 
em 24 de maio de 1819, no Palácio Kensington, 
em Londres, e morreu 22 de janeiro de 1901, em 
Osborne, perto de Cowes, Ilha de Wight. Foi rainha 
do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda (1837-
1901) e imperatriz da Índia (1876-1901). Ela foi a 
última da casa de Hanôver e deu seu nome a uma 
época, a Era Vitoriana. Durante seu reinado, a 
monarquia britânica assumiu seu caráter cerimonial 
moderno. Ela e seu marido, o príncipe consorte 
Albert de Saxe-Coburg-Gotha, tiveram nove filhos, 
através de cujos casamentos descenderam muitas 
das famílias reais da Europa.

Quem diria que em 2021 celebraríamos o fato de poder abraçar? Desde o dia 17/05, com 
o início da fase 3 do roteiro traçado pelo governo, os abraços estão liberados, embora 
o primeiro-ministro Boris Johnson tenha salientado a importância de considerar os 
riscos que o ato significa. Mas dois terços da população adulta vacinadas, já se pode 
negar um afago.

HISTÓRIA DO
REINO UNIDO

Imagem do mês

Já não se pode negar um abraço, 
imagem é de Christiana Rivers
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Sab 22 / 05
7° 14° Sol com 
chuva

Dom 23 / 05 Seg 24 / 05
7° 15° Sol com 
nuvens
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chuva

Ter 25 / 05
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nuvens
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9° 16°  Sol com 
nuvens

Sex 28 / 05
9° 16° Nublado

Christiana Rivers/Unsplash

Enciclopédia Britânica



Facebook: @noticiasemportuguesukFacebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEPTwitter: @jornalNEP
Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

20 de maio a 16 de junho Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 3

Comunidade



Facebook: @noticiasemportuguesukFacebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEPTwitter: @jornalNEP

Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 4 20 de maio a 16 de junho   

A pandemia mundial de 
COVID-19 trouxe mudanças 
profundas à rotina de muita gente. 
As regras de distanciamento social 
implementadas para conter a 
disseminação do vírus limitaram a 
circulação do público em espaços 
fechados e a prestação de diversos 
serviços.

Com o Consulado, não foi 
diferente. Antes da pandemia, 
passavam por nossa sede centenas 
de pessoas diariamente, o que não 
é mais possível no momento. Essas 
dificuldades, porém, acabaram se 
tornando uma oportunidade para a 
simplificação de alguns serviços. 

Solicitações como saque de 
FGTS, aquelas referentes ao CPF 
e serviços eleitorais, por exemplo, 
agora podem ser feitas inteiramente 
online, sem a necessidade de 
comparecimento ao Consulado. O 
procedimento 100% digital confere 

agilidade ao processamento do pedido 
e garante a segurança do público,  que 
não precisa mais se deslocar para o 
atendimento presencial.

No caso dos serviços eleitorais, 
que incluem alistamento, 
transferência, regularização e 
alteração de dados, a solicitação 
é feita por diretamente no site do 
TSE (Tribunal Superior Eleitoral). 
Os dados eleitorais, inclusive 

o título de eleitor digital, ficam 
disponíveis no aplicativo e-Título, 
o que traz muito mais comodidade 
e segurança. O título físico não é 
mais emitido no exterior.

Já para o FGTS, a solicitação 
de saque do benefício deve ser 
feita por um aplicativo para celular.  
Por meio do App FGTS é possível 
solicitar o saque, indicar uma conta 
em qualquer banco no Brasil para 

receber o crédito, fazer upload de 
documentos, acompanhar as etapas 
do processo e muito mais.

No caso do CPF, o pedido 
deve ser encaminhado por e-mail 
diretamente à Receita Federal, que é 
responsável pelo processamento do 
serviço. Na mensagem, é necessário 
encaminhar um formulário 
preenchido e os demais documentos 
exigidos. Assim como o título de 
eleitor, a inscrição de pessoas físicas 
residentes no exterior não gera 
cartão de CPF. A comprovação do 
número é feita pelo “Comprovante 
de Inscrição e de Situação Cadastral 
no CPF”, que pode ser gerado no site 
da Receita Federal e impresso pelo 
próprio interessado.

É importante lembrar que 
brasileiros que residem no exterior, 
mesmo aqueles que já estão há 
muito tempo fora ou que não têm 
a intenção de retornar ao Brasil,  
devem buscar manter em dia seus 
documentos brasileiros. 

O alistamento eleitoral, por 

exemplo, é obrigatório para que 
maiores de 18 anos obtenham 
o passaporte brasileiro. O CPF 
irregular, por sua vez, pode causar 
diversos problemas, interferindo 
em serviços bancários e transações 
imobiliárias, por exemplo. Por 
isso, aproveite a comodidade dos 
serviços online e evite transtornos!

Se precisar de algum serviço que 
só possa ser feito presencialmente 
no Consulado, como registros civis 
(nascimento, casamento, óbito) 
e procurações, é necessário fazer 
agendamento prévio pelo sistema 
e-consular. Serviços realizados 
pelo correio também devem ser 
registrados no e-consular antes do 
envio, para análise antecipada da 
documentação.

Para mais orientações e dicas, 
acompanhe nossas redes sociais 
(Facebook, Instagram e Twitter: @
cglondres). Informações completas 
sobre os serviços estão disponíveis 
em nosso site (http://cglondres.
itamaraty.gov.br/pt-br/). 

Comunidade

Por Consulado-Geral do Brasil 
em Londres

Serviços consulares que você pode obter pela internet

Tenho uma neta com transtorno 
do espectro autista (TEA), que 
costumam chamar “autista” − o que 
para nós, que os amamos, não faz a 
menor diferença. Ela é minha causa, 
ela é uma neurodiversa e tenho 
muito orgulho pela sua vida. Como 
professora ligada à área de educação, 
não posso de modo algum me 
furtar à necessidade de divulgarmos 
informações relevantes a respeito do 
transtorno. 

Minha escrita e forma de 
inserção no mundo são maneiras de 
“combater” o preconceito − combater 
é meio forte − na verdade, trazer 

esclarecimento ao obscurantismo 
que grassa entre pessoas pouco 
informadas sobre este assunto e 
outros, os quais trato na coluna 
deste jornal maravilhoso que me 
acolheu e me ajuda nesta “tarefa” de 
divulgação à qual me impus. 

Além disso, realizo lives sobre 
cultura, educação, música, poesia 
(arte em geral), psicoterapias, 
psicanálise entre outros assuntos 
relevantes no Instagram. Minha 
ideia é espalhar o respeito como 
bandeira para todos, pois todos 
os seres humanos precisam ser 
respeitados em sua diversidade, seja 
social, biológica, étnica, religiosa 
ou cultural. E, nesse caminho de 

expansão do conhecimento, vou cada 
vez aprendendo mais e mais e me 
tornando melhor – o que espero. 

Já é fato patente de que a Lei 
nº 12.764, que institui a “Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista”, é aplicada no Brasil. Mas o 
motivo de continuarmos engajados 
neste processo de conscientização 
sobre as pautas inclusivas é que é 
necessário trazer muitas pessoas, o 
maior número possível de pessoas, 
para se engajarem também na 
reflexão sobre estes assuntos, a fim 
de que possa haver uma real reforma 
social, com aderência senão ao amor, 
ao menos ao respeito. 

Apesar de ter sido sancionada em 
27 dezembro de 2012, pela presidente 
Dilma Rousseff, e a medida ter feito 
com que os autistas passassem a ser 
considerados oficialmente pessoas 
com deficiência, tendo direito a todas 
as políticas de inclusão do país, entre 
elas, as de educação, ainda temos 
visto aparecerem nos telejornais 
e outras mídias casos de escolas 
que teimam em não cumprir a lei, 
lamentavelmente.

Urge que a sociedade possa 
ir se transformando para melhor, 
aceitando a diversidade que sempre 
existiu no mundo, e muitos ainda 
insistem em negar.

Portanto, venho convidá-los ao 

meu feed do Instagram @janice_
mansur para compartilharmos 
de educação, cultura e formas 
diferenciadas de ver o mundo, 
principalmente neste mês de maio 
em que se comemora o mês das 
mães. Teremos muito autistas e mães 
tratando juntos desse tema tão rico. 

Vocês estão todos convidados 
e todas convidadas. Será um prazer 
recebê-los e recebê-las por lá. 
Gratidão.

* A autora é poeta, professora, 
revisora de texto e produtora de 
conteúdo para o canal do YouTube: 
BETTER & Happier, o insta @
janice_mansur, e assina a coluna 
COTIDIANICES neste jornal.

Por Janice Mansur*

Um mês de debates sobre autismo
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“A astrologia pode ajudar 
as pessoas.” A afirmação é da 
brasileira londrina Cecilia Mariano 
Rosa. Nascida em São Paulo e 
residente em Canary Wharf desde 
2014, ela é formada em Letras, com 
mestrado em História da Literatura 
na FURG, no Rio Grande do Sul, e 
formação em astrologia na London 
School of Astrology. “Desde 
criança, eu me interesso muito por 
assuntos ligados à espiritualidade 
e autoconhecimento”, conta 
a astróloga, que desde 2013 
oferece atendimento profissional. 
“Uma pessoa que sabe quem 
é e tem consciência das suas 
potencialidades, está mais bem 
equipada para viver.” Cecilia, que 
em Londres faz parte do grupo 
Connected Women Club, pode 
ser localizada no Instagram (@
ceciliamarianorosa), no site 
(ceciliamariano.com) ou e-mail 
(contatoceciliamariano@gmail.
com). Na entrevista concedida por 
e-mail, Cecília arrisca até qual o 
signo da capital britânica. 

Notícias em Português - Por 
que se mudou para Londres?

Cecilia Mariano Rosa - Ah, 
Londres sempre foi um sonho para 
mim! Visitei a cidade em 2005 e 
confirmei meu desejo de passar um 
longa temporada por aqui. Eu queria 
ficar até enjoar! Em 2009, vim como 
estudante e cumpri minha meta 
de aproveitar tudo o que pudesse. 
Depois de um ano e meio, senti 
vontade de voltar para o Brasil. E 
fui, mas meu coração ficou. Deixei 
meu namorado na época aqui e 
quando resolvemos nos casar, eu 
voltei para o Reino Unido. 

Como aconteceu a transição 
para a carreira de astróloga?

Depois da minha primeira 
temporada em Londres, percebi 
que as relações com o trabalho e 
a geração de renda poderiam ser 
bastante diferentes das que eu 
conhecia no Brasil. Então comecei 
a experimentar alternativas para 

embarcar em uma profissão que 
fosse voltada para esses temas que 
eu gosto tanto. Quando descobri 
a astrologia no final de 2011, não 
sabia nem quais eram os doze signos 
direito! Mas achei tão interessante 
que resolvi começar de maneira 
autodidata mesmo, já que onde 
morava na época não havia escolas. 
E como eu precisava saber se estava 
no caminho certo, logo de início me 
meti a analisar o mapa de todo mundo 
que se arriscava. Em 2013, me senti 
segura e comecei aos poucos a fazer 
atendimentos profissionalmente. 
Mas como eu sou geminiana e 
preciso da multiplicidade, em 
nenhum momento deixei de lado 
minhas outras atividades e até hoje 
sigo experimentando e seguindo 
minha curiosidade. Agora, estou me 
formando em uma terapia incrível 
chamada Fogo Sagrado Alinhamento 
Energético. Ela complementa muito 
a sessão astrológica e, em breve, 
também será adicionada ao meu 
portifólio de atendimentos.

Que tipos de serviços você 
oferece?

As consultas astrológicas que 
ofereço são conversas sobre o 
assunto mais importante da sua 
vida: Você! Neste diálogo, eu ajudo 
o cliente a compreender melhor 
os seus atributos e como eles 
podem ser empregados para que 
se tenha uma vida integral e plena. 
Os atendimentos que criei são: 
“Equilíbrio Total”, no qual analiso a 
distribuição dos elementos no mapa 
e como harmonizá-los; “Manual de 
Instruções”, essa consulta é a mais 
recomendada e popular, pois nela 
conversamos sobre o mapa natal 
(principais características e desafios 
da pessoa) e sobre as tendências 
para os próximos meses; e “Perfil 
Vocacional”, um pacote com duas 
sessões com enfoque na carreira e 
profissão para a elaboração de um 
relatório com o perfil vocacional da 
pessoa. As sessões são todas online 
ao vivo ou posso gravar o áudio e 
enviar para o cliente. Além disso, 
muitos clientes ficam curiosos 
para saber “de onde” todas aquelas 

informações estão vindo. Então, 
montei um curso online para quem 
quer entender mais a linguagem 
astrológica e ser capaz de fazer 
uma leitura básica. O curso se 
chama “Aceitando o seu jeito” e 
pode ser feito por qualquer pessoa, 
mesmo que tenha conhecimento 
zero sobre astrologia. O único pré-
requisito é vontade de aprender. 
 
O que pode revelar um mapa 
astral?

O mapa natal (aquele relativo ao 
momento do nascimento e do qual 
todas as outras análises derivam) é 
um mundo de possibilidades. Ele é 
uma ferramenta incrível que contém 
todos os potenciais, talentos, dons 
e dificuldades que podem vir a 
ser despertados. Ele é sempre 
algo em potencial e a pessoa tem 
o livre arbítrio para decidir como 
melhor utilizar suas características 
e atravessar os desafios que se 
apresentam. Ele revela informações 
sobre carreira, relacionamentos, 
comportamento e saúde além de 
podermos analisar as tendências 
para o momento atual e futuro. Eu 
costumo dizer que o mapa astral 
é o nosso manual de instruções, 
que mostra como tirar o  melhor 
proveito e eficiência do nosso 
“equipamento”! 

Você acha que a astrologia 
pode ajudar as pessoas?

Eu tenho certeza que 
sim! Uma pessoa que sabe quem 
é e tem consciência das suas 
potencialidades, desafios e talentos 
está mais bem equipada para viver 
a vida. Ela tem mais chances de 
ter harmonia, fluidez, abundância e 
principalmente aceitação.

Se cidades tivessem signo, qual 
seria o de Londres?

É possível desenhar o mapa 
astral de qualquer ser ou objeto, 
inclusive de cidades, desde que se 
tenha o dia, o horário e o local de 
nascimento deste ser ou objeto. No 
caso de Londres, existem algumas 
possibilidades dependendo de 
quando se considerar o seu 

Uma astróloga 
brasileira em Londres
Da Redação

Acervo pessoal

Para Cecilia Mariano Rosa, Londres tem o Sol em Capricórnio, trazendo toda a vocação para 
os negócios

«nascimento”. Mas se eu fosse 
escolher uma combinação 
astrológica, diria que ela tem o 
Sol em Capricórnio, trazendo 
toda a vocação para os negócios, 
empreendedorismo, prosperidade 
financeira e trabalho duro; Lua em 
Sagitário, com toda a diversidade 
cultural, de línguas, nacionalidades 
e a oportunidade de ampliarmos 

muito nossos horizontes; e o 
ascendente em Gêmeos, mostrando 
para o mundo toda a multiplicidade 
de oportunidades nos negócios, na 
cultura, nas artes e no turismo, a 
mistura do antigo com o moderno, 
do sério com o divertido e a 
abertura para experimentar tudo 
sem preconceitos. Essa é a minha 
Londres!
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Em junho, a Cultura Cabo 
Verde/UK completa nove anos 
de atuação. No dia 12/06, haverá 
comemoração online, como tem 
sido todos os meses desde o início 
da pandemia.

Dessa charity, que se mantém 
dos eventos que promove e de 
doações, nasceu a Casa Cabo Verde 
– um projeto para o convívio e a 
informação na comunidade que 
reúne cerca de 1.200 pessoas. Alda 
Lopes é fundadora da Casa Cabo 
Verde e uma das mais influentes 
líderes da comunidade. 

Na entrevista com a candidata 
à prefeitura de Londres Sian Berry 
(Green Party), organizada pelo 
jornal Express News e Mês Amigo, 
Alda perguntou sobre as intenções 
da candidata para o setor de charity, 
em especial as pequenas. “Nossa 
comunidade está dispersa em vários 
bairros, e não temos um borough 
como base, o que nos prejudica 
muito na hora de conseguir apoio”, 
diz.

Alda vive na Inglaterra há 22 
anos. Trabalha como civil servant, 
no Department for Work and 
Pensions, e tem duas filhas (16 e 22 
anos) com nacionalidade britânica e 
fluentes em português.

A seguir, nesta entrevista 
concedida por telefone, ela nos fala 
dos desafios da comunidade cabo-
verdiana em Londres.

Notícias em Português – Como 
é passar para as novas gerações 
a cultura cabo-verdiana quando 
os jovens crescem inseridos na 
cultura britânica?

Alda Lopes – Não é fácil 
porque uma das coisas importantes 

neste processo é a disciplina. O 
fator dedicação e compromisso é 
essencial, por isso percebemos que 
faz uma grande diferença quando os 
pais também estão envolvidos com 
a comunidade. A família é a parte 
principal.

Quantos cabo-verdianos 
vivem no Reino Unido?

É muito difícil saber pois a 
maioria de nós tem passaporte 
europeu, principalmente o 
português. Catalogados na Cultura 
Cabo Verde/UK são 1.200. Somos 
uma comunidade muito jovem, a 
maioria de nós reemigrou de países 
como Portugal e França na crise 
mundial.

As atividades já estão 
regularizadas?

Sim. Desde a primeira abertura, 
voltamos aos encontros físicos, 
respeitando todos os protocolos. 
Conseguimos outro community 
center que tem inclusive mais 
espaço, nos permitindo mantes os 
distanciamentos. Depois do dia 
21/06, voltaremos com nossas festas 
da Casa Cabo Verde, que ainda 
seguem online.

A comunidade tem aderido à 
campanha de vacinação?

Sim. Agora, acredito que 

as pessoas já estão mais bem 
informadas. No começo as 
fake news chegaram a ser uma 
preocupação. Havia uma senhora 
que se identificava como enfermeira, 
mas depois soubemos que ela é care 
assistant, que distribuiu fake news, 
vídeos horríveis disseminando 
mentiras e isso refletiu em algumas 
pessoas da comunidade se sentirem 
céticas. Agora está melhor. Acho 
também que nossos eventos ajudam 
a esclarecer.

E quanto ao pedido de 
permanência pós-Brexit, há 
adesão?

A comunidade precisa muito de 
ajuda quanto ao settled status. Temos 
trabalhado não só informando, como 
os ajudando a realizar a candidatura. 
Há muitos que ainda não fizeram, que 
ainda acreditam que não vai acontecer 
nada e nós repetimos: vai acontecer 
sim! São jovens e pessoas com mais 
idade, famílias com crianças que 
seguem retardando esse processo.

Como sobrevive a Cultura 
Cabo Verde/UK?

Não temos representação 
governamental. Somos uma charity. 
Em 2013/14, conseguimos apoio 
do National Lottery Community 
Fund. Como nossa comunidade 
está dispersa em vários bairros, e 

não temos um borough como base, 
isso nos prejudica muito na hora 
de conseguir apoio governamental. 
Nos mantemos com os fundos 
arrecadados nos eventos e nas 
atividades e graças à cota que 17 
membros pagam.

Que outros serviços de apoio 
são prestados?

Aconselhamentos sobre os 
direitos que cada um tem, como 
acessar ao Universal Credit ou 
aos subsídios para pagar renta. 
Ajudamos a fazer registro como 
self-employed.

Como avalia a comunidade 
cabo-verdiana em Londres?

Unida não é. São muitas as 
fragilidades na comunidade. Falta 
confiar um no outro. Há muito o que 
percorrer para que nos valorizemos 
enquanto africanos e negros. Chamo 
de “mercado da escravatura da 
civilização” essa falta de confiança 
que acomete muitos de nós, como 
se não fôssemos capaz de fazer 
sem a participação de um europeu. 
Ou achar que europeu é que faz 
bem. Precisamos nos libertar dessa 
mentalidade. Infelizmente, essa é 
uma visão de mundo que passa de 
geração a geração.

Mas a comunidade aderiu aos 
protestos contra racismo.

Sim, mas não sei até que ponto 
é a conscientização negra por fim 
prevalecendo ou porque está na 
moda postar foto do protesto no 
Facebook.

Deve ser cansativo esse 
trabalho de mudar pessoas.

Eu digo para os meus colegas: 
por muitos anos, nosso trabalho 
será invisível. Mas se conseguirmos 
mudar uma única criança, terá 
valido a pena.

Comunidade

“Por muitos anos, nosso 
trabalho será invisível. 
Mas se conseguirmos 
mudar uma única 
criança, terá valido a 
pena.”

Desafios e vitórias nos 9 anos da 
Cultura Cabo Verde/UK

Acervo pessoal

Por Marta Stephens

Alda Lopes é fundadora da Casa Cabo Verde, projeto da charity Cultura Cabo Verde/UK, e 
uma das mais influentes líderes da comunidade

Crianças do grupo Cultura Cabo Verde/UK vestidas para as danças tradicionais batuque e funana
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Já maduro na idade depois de ter 
passado de forma segura o tempo 
do meio século, apareceu uma 
pandemia. Começaram os estudos e 
as estatísticas que davam às pessoas 
mais velhas como mais vulneráveis 
ao contágio do vírus.

Era também a corrida ao papel 
higiénico que um ano e meio depois 
ainda ninguém consegue explicar.

Nas idas ao supermercado, as 
pessoas olhavam para a cor branca 
da minha barba e cabelo, detalhe 
suficiente para se afastarem de mim. 
Passei a ser evitado na rua como 
se eu fosse a espingarda da Covid 
pronta a disparar contra qualquer 
pessoa que estivesse a menos de 
cinco metros de um espirro meu.

A atitude de muitas pessoas 
fazia-me pensar que olhavam para 
mim já cadáver. Uma espécie de 
olhar de piedade como quem olha 
para alguém que pelo peso da idade 
já estava condenado a morrer vítima 
das próprias munições.

Em alguns casos, diverti-me, 
noutros, irritei-me.

Ri-me quando vi a mal 
disfarçada ansiedade das pessoas 
que me viam e evitavam estar no 
mesmo espaço. Por vezes no mesmo 
passeio. Por vezes, até nas visitas 

ao parque. Restavam-me os animais 
que sempre me aceitaram sem 
pensarem em ser ou não infectados.

Num supermercado, houve 
mesmo alguém que me pediu para 
não partilhar comigo o corredor do 
supermercado. Irritei-me claro está. 
“Se quer um supermercado só para 
si você pode comprar um. (You 
want a Morrison’s only for you? 
You can buy one” – Depois virei 
as costas para pagar as compras. 

Chegado na rua, um grupo de sem 
abrigo estava em cavaqueira, em 
grupo e sem qualquer precaução. 
Sem papel higiénico também.

Decorrido o tempo, ficam estas 
memórias dos primeiros dias de 
pandemia. Muitas delas, eu entendo.

Só não entendo as pessoas que 
esgotaram o papel higiénico.

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

Comunidade

Por Manuel Gomes*

O velho do vírus
Curtas

Vacinação para indocumentados no dia 
12/06
A Casa do Brasil, em parceria com o Conselho 
de Cidadania do Reino Unido (CCRU), está 
organizando um dia de vacinação contra a 
Covid-19 na sede da associação, em Londres. 
Será em 12/06, das 12h às 18h. O convite é 
principalmente para aqueles que estão 
indocumentados no país e, por isso, não 
se sentem à vontade de ir a um centro de 
vacinação do governo britânico. É preciso 
agendar um horário pelo e-mail info@
casadobrasil.org.uk. A prioridade é por idade 
(mesma do NHS) e qualquer nacionalidade 
por participar. O mais importante: não 
precisa ter registro no GP. A vacina será 
aplicada pela equipe do NHS.

411 facas apreendidas em uma semana de 
operação policial na capital
Durante uma operação nacional, o Serviço 
de Polícia Metropolitana intensificou 
as táticas e atividades para combater o 
crime com facas e a violência mais ampla, 
apreendendo 411 facas.
Oficiais de todo o Met realizaram uma série 
de atividades destinadas a reduzir o crime 
violento em Londres, incluindo varreduras 
para recuperar armas perigosas; patrulhas 
direcionadas em áreas de violência; e 
mandados de busca para prender infratores.
A operação, que decorreu de segunda-feira 
(26/04) a domingo (02/05) resultou em um 
total de 411 facas recuperadas, incluindo: 
facas Rambo; facas de trava e facas de 
cozinha;166 outras armas apreendidas; 
994 prisões; 9 facas de arco; 74 mandados 
executados.

Parlamento britânico aprova lei para tornar 
custos dos uniformes escolares acessíveis 
a todos
Os uniformes escolares serão mais acessíveis 
para as famílias, de acordo com uma nova 
lei aprovada pelo parlamento britânico.
A lei, que recebeu o Royal Assent, exigirá 
que as escolas sigam novas orientações 
estatutárias sobre custos de uniformes, 
instruindo-as a manter os preços baixos.
O apoio interpartidário ao Projeto de 
Lei reconheceu os custos que os pais 
enfrentam para o uniforme escolar, 
particularmente para itens de marca, e a 
orientação estatutária dirá às escolas para 
considerarem alternativas nas high streets.
Também incluirá medidas para incentivar 
o uniforme de segunda mão, arranjos das 
escolas com os fornecedores e assegurar 
que os pais tenham acesso a informações 
claras sobre as políticas de uniformes.

Pessoas com nacionalidade 
brasileira a viver no Reino Unido 
há pelo menos três anos têm até 
sexta-feira (28/05) para participar 
da eleição do CCRU.  

O Conselho de Cidadania do 
Reino Unido (CCRU), organização 
que representa a comunidade 
brasileira junto ao Consulado do 
Brasil em Londres, tem 15 candidatos.

Para votar, além de ser brasileiro 
residente no Reino Unido por ao 
menos três anos, é preciso ter 18 
anos completos ou mais. O status 
migratório não é requisito para 
votar. Mesmo brasileiros sem 
documentação podem escolher até 
três candidatos.

O link para acesso ao formulário 

eletrônico de votação pode ser 
encontrado no website e nas redes 
sociais do Consulado-Geral (http://
cglondres.itamaraty.gov.br/).

Leia no box a lista dos 

candidatos (em ordem alfabética). 
No site de Notícias em Português 
(noticiasemportugues.co.uk), você 
pode ler uma pequena apresentação 
enviada por cada um.

Termina sexta (28/05) a votação para o CCRU

Álvaro César Gonçalves 
Pétrus
Bianca de Souza Bucciotti
Christopher Boaron Vilela 
Machado
Cleidiomar Dalmasio
Eduardo Marian Naum
Fernanda Rossatto Ellis
Luis Claudio Benkard
Marcia Rossi Mccusker

Candidatos ao CCRU (em ordem alfabética)

Maria Cleci Coti Martins
Mariana Golin Silva 
Winckler
Neucimara de Rós
Rodrigo Melo Quilelli Corrêa
Rosa Maria Aparecida 
Gonçalves
Sandro Vita de Morais
Willekens Costa dos Santos
Fonte: CCRU

Da Redação

“As pessoas olhavam para a cor branca da minha barba e cabelo. Passei a ser evitado como 
se eu fosse a espingarda da Covid pronta a disparar”

Unsplash
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Todas as pessoas têm direito à 
saúde pública na Inglaterra, e isso 
inclui saúde sexual e tratamentos 
de HIV, independente do status 
migratório. Embora essa não seja 
uma novidade, há muita gente que 
ainda duvida da isenção do NHS e 
não se sente seguro, por exemplo, em 
fazer inscrição no médico do bairro, 
o GP.

Para quebrar essa barreira 
existem organizações como a NAZ, 
instituição de saúde sexual sem 
fins lucrativos com atuação em 
Londres. “Tem muito brasileiro e 
latino-americano sem visto aqui”, 
diz Victor Diamente, gerente de 
serviços latino-americanos da NAZ 
Project London. “Muitas pessoas não 
acessam serviços de saúde sexual 
e de saúde em geral por medo de 
serem ‘rastreadas’ pelo governo e 
deportadas.”

No cargo há dois meses, é de 
Victor a responsabilidade em atender 
falantes de português e espanhol.  
Qualquer pessoa pode entrar em 
contato por e-mail (victor@naz.org.
uk) ou por telefone (07725 243888) e 
pedir por ajuda.

“Todos têm direito a fazer teste 
de HIV gratuitamente, além de ter 
acesso a todos os medicamentos 
e até terapia para os recém-
diagnosticados”, conta Victor.

O papel da NAZ é ajudar as 

pessoas recém-diagnosticadas a 
entender e administrar a condição 
com confiança. Para as pessoas 
que envelhecem com HIV, o 
compromisso do serviço é apoiá-las 
a viver uma vida longa e saudável 
dentro de sua comunidade.

Os beneficiários da organização 
incluem asiáticos, muçulmanos, 
africanos, falantes de português 
e de espanhol (principalmente da 
América Latina), além de pessoas 
com herança caribenha. Victor 
explica que a NAZ tem como missão 
lutar contra a desigualdade no acesso 
à saúde sexual entre minorias étnicas 
e sociais, mas que no fim atende a 
qualquer pessoa que precise. 

No entanto, são os problemas 
enfrentados pela comunidade latino-
americana em Londres o principal foco 
da atuação de Victor. “Um em sete 
latino-americanxs não é registrado em 
um GP, três em cada quatro não podem 
trabalhar de casa durante a pandemia, 
1/3 mora em acomodação superlotada 
e mais de 40% de nós já sofremos 
abuso/exploração no ambiente de 
trabalho”, diz.

Outra barreira que Victor tenta 
quebrar com seu trabalho é a do 
idioma. “Aproximadamente 1/3 da 
população latino-americana não 
domina a língua Inglesa e não há 
muita promoção de serviços de 
saúde em outras línguas”, explica. 
Daí a importância do apoio em 
português.

PrEP (profilaxia pré-
exposição) e PEP

Contra o HIV há dois tratamentos 
importantes e disponíveis no NHS. O 
PrEP (pre-exposure prophylaxis) é 
um medicamente que pode reduzir o 
risco de transmissão do HIV. O PrEP 
é fornecido gratuitamente como parte 
dos serviços especializados do NHS 
em todas as clínicas de saúde sexual 
de nível três na Inglaterra, Escócia e 
País de Gales.

Já o PEP (post-exposure 
prophylaxis) é um tratamento 
que pode impedir uma pessoa de 
desenvolver infecção pelo HIV se 
ela tiver sido exposta ao vírus. A 
eficácia depende da rapidez em que 
o tratamento é recebido: deve ser 
dentro de 72 horas.

O PEP está disponível 
gratuitamente no NHS, mas só a 
pessoas que cumprem as diretrizes 
sobre seu uso. 

Londres

Antes de assumir o cargo 
de gerente de serviços 
latino-americanos da NAZ, 
Victor Diamente fez parte 
do time de gerenciamento 
do estudo clínico do PrEP 
(pre-exposure prophylaxis). 
PrEP é um medicamento 
que, quando tomado 
regularmente, impede 
que uma pessoa contraia 
HIV caso seja exposta ao 
vírus. A análise envolveu 
mais de 150 clínicas de 
saúde sexual da Inglaterra. 
“O estudo foi muito bem-
sucedido e a PrEP já está 
disponível gratuitamente em 
todas as clínicas de saúde 
sexual do país”, conta.
Victor chegou em Londres 
com apenas 17 anos, 
quando deixou a casa da 
família no Brasil. “Comecei 
a economizar para sair do 
país aos 14 anos porque 
muito cedo percebi que 
Guarulhos, São Paulo e 
Brasil não eram para mim”, 
diz. “Lá eu era vulnerável, 
mexiam comigo na rua. 
Meu sonho era morar em 
Nova York, mas por causa 
da minha idade, meu visto 
foi negado. Foi, então, que 
decidi tirar o passaporte 
espanhol e vir para 
Londres.”
Era uma segunda opção, 
mas a capital britânica 
ganhou o coração de 
Victor. “Passei muito 

perrengue, mas aqui 
encontrei o ambiente que 
eu precisava. Até já fui 
para Nova York, mas 
prefiro Londres.”
Victor se identifica como 
pessoa não-binaria ou 
genderqueer, termo 
do inglês que nomina 
indivíduos cujas identidades 
de gênero não são nem 
masculinas nem femininas. 
A paixão pela comunidade 
LGBTQ+ e o orgulho de 
sua descendência latino-
americana são ingredientes 
de sua outra persona, Vic 
Diamente, uma drag queen 
que compartilha dicas de 
saúde sexual e opiniões 
politizadas em sua conta do 
Instagram (@vicdiamente).
“A drag surgiu há três anos, 
mas a minha experiência 
com roupas femininas, 
saltos e maquiagem 
começou muito antes, desde 
criança mesmo”, explica. 
“Não penso a drag como 
uma personagem, mas 
como uma extensão da 
minha personalidade.”
De uma a duas vezes por 
ano, Vic visita a família 
no Brasil. “Somos muito 
apegados, falo com a 
minha mãe cinco vezes ao 
dia”, conta. “Mas quando 
estou no lá, perco um 
pouco dessa segurança de 
ser quem eu sou que tenho 
naturalmente aqui.”

Victor e Vic Diamente

Apoio em português para quem 
precisa de serviços de saúde sexual

Por Marta Stephens

Unsplash

Todos têm direito a fazer teste de HIV gratuitamente, além de ter acesso a medicamentos e terapia para os recém-diagnosticados

Acervo pessoal

Vic Diamente, uma drag queen brasileira em Londres que compartilha dicas de 
saúde sexual em conta do Instagram

Uso consistente do 
preservativo
Testes regulares de DSTs
Tratamento do HIV
Uso de PrEP (pre-exposure 
prophylaxis)
Uso de PEP (post-exposure 
prophylaxis)

5 formas de impedir a 
transmissão do HIV
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Reeleito com impressionantes 
55,2% para mais três anos como 
prefeito de Londres, Sadiq Khan 
prometeu, em entrevista antes da 
eleição, acrescentar a opção do 
idioma português em mais serviços 
públicos, como forma de apoio à 
comunidade lusófona.

Em entrevista exclusiva para os 
jornais Express News e Notícias em 
Português, Sadiq falou também de 
investimento recorde em aulas de 
inglês para pessoas que têm outra 
primeira língua.

“É muito importante que 
ajudemos as pessoas a melhorar seus 
conhecimentos de inglês. Ao mesmo 
tempo, é importante respeitar o fato 
de que, por boas razões, elas querem 
preservar seu patrimônio, sua 
cultura, sua língua”, diz na entrevista 
a seguir.

Notícias em Português – A 
comunidade latina está buscando 
o reconhecimento como grupo 
étnico minoritário. Como você 
pode ajudar?

Sadiq Khan - Eu sei que há muita 
frustração porque o governo em 
termos de ONS (Office of National 
Statistics) não tinha uma categoria 
especial para reconhecer os latino-
americanos. O governo perceberá que 
esta é uma das comunidades que mais 
cresce em Londres e tem o direito de 
ser reconhecida, que às vezes suas 

necessidades são diferentes das de 
outras comunidades. Acho que a 
diversidade não é uma fraqueza, 
mas é uma força, por isso acho 
que trabalhando juntos podemos 
continuar pressionando o governo 
para garantir que eles o reconheçam 
como uma comunidade minoritária, 
e que esse reconhecimento ajudará 
em relação à prestação de serviços e 
nossa capacidade de ajudá-lo a seguir 
em frente.

Outra preocupação que 
as comunidades é a limitação 
linguística. O que pode ser feito?

Bem, um par de coisas. 
Primeiramente, traduzimos alguns 
de nossos serviços para o espanhol e 
o português para ajudar aqueles cujo 
primeiro idioma não é o inglês. Em 
segundo lugar, da prefeitura, temos 
agora um investimento recorde 
em aulas de inglês para aquelas 
pessoas para as quais o inglês não 
é sua primeira língua. É muito 
importante que ajudemos as pessoas 
a melhorar seus conhecimentos de 
inglês. Ao mesmo tempo, respeitar 
o fato de que, por boas razões, eles 
querem preservar seu patrimônio, 
sua cultura, sua língua; não há 
razão para que eu não possa ser um 
latino-americano orgulhoso e um 
londrino orgulhoso. Meu trabalho 
no conselho é ajudar, então, para 
aqueles que não sabem ler inglês 
temos traduções, mas incentivamos 
a todos com os cursos gratuitos 

a aprender inglês porque isso os 
ajudará a atingir seu potencial que 
os ajudará a ter mais sucesso. Isso 
o ajudará a conhecer seus vizinhos, 
isso o ajudará a conseguir uma 
promoção no trabalho, então a chave 
é que eu o ajude a desenvolver seu 
potencial.

Durante a pandemia, muitos 
latinos perderam seus empregos. 
Como você pode ajudar essas 
pessoas?

Bem, antes de tudo, é importante 
que eu, como prefeito, agradeça aos 
membros da comunidade por terem 
trabalhado tanto durante a pandemia, 
muitos eram trabalhadores-chave que 
trabalhavam em lojas, em lares, no 
NHS, no transporte e muito obrigado 
pelo que fizeram durante a pandemia. 
Alguns que trabalhavam em setores 
como varejo, hospitalidade, lazer, 
turismo, cultura, perderam seus 
empregos porque tinham empregos 
casuais e a demanda secou porque 
não havia clientes. A boa notícia é que 
o confinamento vai diminuir muito 
em breve, o lançamento da vacina 
está indo muito bem e à medida que o 
bloqueio for levantado, teremos cada 
vez mais pessoas acessando esses 
empregos. Mas o mais importante, 
temos um plano para investir em 
Londres que treinar pessoas nas 
habilidades para os empregos que 
estão sendo criados. Em segundo 
lugar, criamos uma lei trabalhista e 
estamos dando conselhos gratuitos 

àqueles que precisam, em relação 
a trabalho e habilidades, mas 
também em relação às preocupações 
que possam ter sobre seu status 
imigratório. É importante que você 
tenha ajuda neste momento difícil.

Qual você acha que será seu 
maior desafio para satisfazer as 
aspirações da comunidade?

Infelizmente, outros políticos 
não se relacionam com a comunidade 
latino-americana, ou com londrinos 

que falam espanhol e português. Eu 
sempre disse que serei prefeito de 
todos os londrinos, ou seja, de sua 
comunidade e também de outras 
comunidades. Você conhece minha 
história, sou filho de imigrantes, 
isto é pessoal para mim em relação 
a ajudar pessoas como eu, pessoas 
que são diferentes, pessoas de cor 
diferente, pessoas cujo país de 
origem é diferente, pessoas que 
querem se integrar mas não perder 
sua identidade.

Londres

Sadiq Khan promete mais 
apoio à comunidade lusófona

Reeleito com 55,2% dos votos, Sadiq será prefeito de Londres por mais três anos

Já como prefeito reeleito de 
Londres, Sadiq Khan anunciou 
a maior campanha de turismo 
doméstico que se tem notícia. Durante 
o discurso no icônico Shakespeare’s 
Globe, Sadiq confirmou planos para 
ajudar a economia londrina a se 
recuperar à medida que as restrições 
da COVID sejam aliviadas. 

A prefeitura destinou £6 
milhões para apoiar diretamente a 

campanha ‘Let’s Do London’, além 
de a indústria contribuir com mais 
de £1 milhão.  O projeto, criado em 
parceria com a hospitalidade, cultura 
e indústrias varejistas da cidade, é 
incentivar os londrinos e visitantes 
a voltar ao centro da capital. 

A campanha começará no 
final de maio com famosos 
chefs, restaurantes e locais de 
hospitalidade da capital se reunindo 
para promover e celebrar a oferta 
gastronômica de Londres.

Haverá novas instalações de arte 
pública para atrair pessoas de volta a 
Londres a partir deste mês. 

David Hockney, um dos artistas 
vivos mais influentes do Reino 
Unido, redesenhou a icônica rodada 
do TfL ‘Hockney Circus’ em uma 
obra de arte especial como parte de 
uma aquisição da Piccadilly Circus 
Station. 

Transformando o centro de 
Londres em uma enorme galeria de 
arte ao ar livre, a premiada designer 

londrina Yinka Ilori está liderando 
a “Asphalt Art” (Arte do Asfalto), 
uma série de novas e importantes 
obras temporárias de paisagem de 
rua no centro de Londres e na City de 
Londres, em parceria com o London 
Design Festival e a Bloomberg 
Philanthropies’ Asphalt Art Initiative.

A ‘London Lates’ durante os 
meses de verão verá a abertura 
ampliada de museus, galerias e 
locais culturais e de música. 

Shakespeare’s Globe, por 

exemplo, será palco de ‘Midnight 
Matinees’ com apresentações a 
partir das 23h59, e um convite para 
voltar à tela grande verá exibições 
de filmes ao ar livre com curadoria 
do BAFTA e do Instituto Britânico 
de Cinema.

Mais detalhes sobre alguns dos 
eventos planejados em Londres ao 
longo do ano também podem ser 
encontrados na página da web Visit 
London: www.visitlondon.com/
letsdolondon

£ 6 mi para trazer o turista de volta à capital
Da Redação

Por Maria Victoria Cristancho

London.gov
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Ativistas do clima protestam contra fundos de pensão 
que contribuem para o desmatamento da Amazônia
Ativistas da Amazon Rebellion 

e XR Money Rebellion fizeram um 
protesto em Londres, na quinta-feira 
(30/04), pedindo atenção aos fundos 
de pensão que contribuem para a 
destruição da floresta Amazônica.

Os ativistas pediram aos fundos 
de pensão que se desfaçam da maior 
administradora de ativos do mundo, a 
BlackRock, uma grande financiadora 
da destruição da Amazônia.

Banners foram desenrolados do 
lado de fora da sede do Fundo de 
Pensão Avon (APF) e Transporte 
de Londres (TfL), retratando um 
trecho fértil e próspero da Amazônia, 
mostrando florestas desmatadas e 
queimadas com a pergunta: “Você 
quer sua pensão financiando isso?”.

As imagens foram acompanhadas 
por uma compilação de trilha sonora 
de motosserras, madeira queimando 
e animais gritando de terror.

Os ativistas entregaram cartas 
que apelam aos diretores de fundos 
de pensão para ajudar a proteger a 
floresta Amazônica e transferir suas 
participações da BlackRock, maior 
investidor em empresas por trás do 
desmatamento na Amazônia e no 
mundo.

Hilary Saunders, da Amazon 
Rebellion, disse: “O Avon Pension 
Fund tem quase £ 1 bilhão - mais 
de 20% de suas participações - 
investido na BlackRock. O regime 
de pensões da TfL tem £ 3 bilhões 
investidos em fundos administrados 
pela BlackRock. Quer esses fundos 
estejam ou não ligados a danos 

ambientais, tais investimentos 
significam que esses fundos de 
pensão e seus membros de planos 
de pensão estão efetivamente 
endossando a destruição ambiental 
da Amazônia pela BlackRock”.

Da Redação

Londres

Amazon Rebellion e XR Money Rebellion de Londres

“Parem os fundos de pensão que contribuem para a destruição da floresta Amazônica”, 
pedem os ativistas do clima em protesto em Londres
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Reino Unido

Desde segunda (17/05), a 
Inglaterra está na fase 3 do roteiro 
traçado pelo governo para o fim 
das restrições sociais. A previsão 
é que fase 4, que seria o fim do 
confinamento, possa ocorrer após 
21/06, mas a confirmação depende 
de muitos fatores. O principal dele: 
as variantes do coronavírus.

Em todo caso, dois pontos 
importantes não mudaram na fase 
3: você deve continuar trabalhando 
de casa, se puder, e deve fazer 
um teste e seguir a orientação da 
autoisolamento em casa se tiver 
sintomas de COVID-19.

A seguir, o que mudou:
• Os limites de pessoas que podem 

se encontrar foram ampliados. As 
reuniões ao ar livre são limitadas 
a 30 pessoas e as reuniões internas 
a 6 pessoas ou 2 residências (cada 
residência pode incluir uma bolha 
de apoio, se elegível).

• Novas orientações sobre reuniões 
com amigos e familiares enfatizam 
a responsabilidade pessoal e não 
as regras do governo. Em vez 
de instruí-lo a ficar 2m afastado 

de qualquer pessoa com quem 
você não viva, você é encorajado 
a exercer cautela e considerar 
a orientação sobre os riscos 
associados à COVID-19 e ações 
que você pode tomar para ajudar a 
manter você e seus entes queridos 
seguros. Lembre-se que os riscos 
de contato próximo podem ser 
maiores para algumas pessoas 
do que para outras e, em alguns 
ambientes e circunstâncias, 
haverá orientação específica que 
você precisará seguir mesmo 

quando estiver com amigos e 
familiares.

• Entretenimento interior e atrações 
como cinemas, teatros, salas 
de concertos, pistas de boliche, 
cassinos, arcadas de diversão, 
museus e áreas de recreação 
infantil cobertas são permitidas de 
abrir com medidas de segurança 
COVID em vigor.

• As pessoas podem participar 
de eventos internos e externos, 
incluindo apresentações ao vivo, 
eventos esportivos e eventos 

empresariais. A participação 
nesses eventos é limitada de 
acordo com o tipo de local, e os 
participantes devem seguir as 
medidas de segurança da COVID 
estabelecidas por esses locais.

• Locais de hospitalidade internos 
como restaurantes, pubs, bares e 
cafés podem reabrir.

• O esporte indoor organizado pode 
ser realizado para todos. Isto 
inclui aulas de ginástica. Deve 
ser organizado por uma empresa, 
instituição de caridade ou órgão 
público e o organizador deve 
tomar medidas razoáveis para 
reduzir o risco de transmissão.

• Todas as acomodações de férias 
podem abrir, incluindo hotéis e 
B&Bs. Isto pode ser usado por 
grupos de até 6 pessoas ou 2 
famílias (cada família pode incluir 
uma bolha de apoio, se elegível).

• O comparecimento ao funeral 
não está mais limitado a 30 
pessoas, mas será determinado 
pelo número de pessoas que o 
local seguro da COVID pode 
acomodar com segurança com 
distanciamento social. Os limites 
em casamentos, velórios e outros 

eventos comemorativos foram 
aumentados para 30 pessoas. 
Outros eventos significativos da 
vida, como bar/bat mitzvahs e 
batizados, também poderão ser 
realizados com 30 pessoas.

• As regras para visitar ou receber 
visitantes em lar de idosos 
mudaram, permitindo até cinco 
visitantes nomeados (dois de 
cada vez), desde que os visitantes 
façam o teste negativo para a 
COVID-19.

• Todos os estudantes de ensino 
superior podem ter acesso ao 
ensino presencial.

• Os grupos de apoio e os limites 
de reunião de pais e filhos foram 
aumentados para 30 pessoas (não 
incluindo menores de 5 anos).

• Não há mais nenhuma restrição 
legal ou razão permitida necessária 
para viajar internacionalmente. 
Foi introduzido um sistema 
de semáforo para viagens 
internacionais, e você deve seguir 
as regras ao retornar à Inglaterra, 
dependendo se você retorna de 
um país da lista vermelha, âmbar 
ou verde.
Fonte: Gov.uk

O que pode (e o que não pode) na 
fase 3 do roteiro do governo

Da Redação

Pessoas que lutam com 
problemas de dívida serão 
apoiadas através do programa 
Breathing Space, que dará àqueles 
que enfrentam dificuldades 
financeiras espaço para receber 
aconselhamento, tratamento de 
crises de saúde mental, sem pressão 
dos credores ou aumento de dívidas.

Sob o programa, as pessoas 
receberão proteção legal de seus 
credores por 60 dias, com a maioria 
dos juros e encargos de penalidades 
congelados, e as ações de execução 

paralisadas. Elas também receberão 
aconselhamento profissional para 
elaborar um plano que ajude a 
recuperar suas finanças.

E reconhecendo a ligação entre 
dívida e questões de saúde mental, 
os devedores poderão receber 
tratamento pela duração total de seu 
programa de crise e mais outros 30 
dias.

As pessoas na Inglaterra e no 
País de Gales que estão lutando 
para pagar suas dívidas podem ser 
elegíveis. O governo espera que 
700.000 pessoas sejam beneficiadas 
no primeiro ano do esquema.

O programa Breathing Space pode 
ser acessado contatando um consultor 
de dívidas profissional. Como isto 
pode não ser possível para alguém 
em tratamento de crise de saúde 
mental, um profissional de saúde 
mental aprovado pode certificar que 
ele está recebendo tratamento e, em 
seguida, um provedor de conselhos 
sobre dívidas pode considerar se ele é 
elegível ao programa.

O programa também deve 
beneficiar os credores, com mais de 
£400 milhões em pagamentos extras 
da dívida esperados no primeiro 
ano do esquema, uma vez que as 

pessoas são apoiadas para que seus 
pagamentos voltem ao normal.

A maioria das dívidas se 
qualificará para o programa, 
incluindo cartões de crédito e de 
loja; empréstimos pessoais; saques 
a descoberto; contas de serviços 
públicos, aluguéis e hipotecas em 
atraso; e dívidas do governo como 
impostos e benefícios.

Os pagamentos do Crédito 
Universal serão incluídos no 
programa desde o primeiro dia e os 
adiantamentos do Crédito Universal 
e as deduções de terceiros serão 
incluídos em uma base faseada o 

mais cedo possível após o início da 
apólice.

Embora os juros e taxas sejam 
congelados, o programa não é um 
perdão para pagamento. As pessoas 
que entram no programa precisarão 
continuar pagando por quaisquer 
dívidas em andamento que tenham - 
como sua hipoteca, aluguel e contas 
- enquanto trabalham com um 
consultor de dívidas para encontrar 
uma solução sustentável. Se não 
cumprir com estas obrigações, o 
consultor de dívidas poderá cancelar 
a participação no programa.

Fonte: Gov.uk

Lançado programa para apoiar pessoas com dívidas
Da Redação

Unsplash

Restaurante em Camden Town: salões abertos de novo
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Para dar conta de todas as 
exigências de embarque e desembarque 
pós-Covid, o principal aeroporto de 
passageiros da Inglaterra precisará 
de um plano de contingência. Nos 
primeiros dias de voos internacionais 
de lazer autorizados, a espera em 
Heathrow chegou a quatro horas.

O Telegraph revelou que a 
administração de Heathrow planeia 
desviar aviões de férias para outros 
aeroportos, incluindo na Europa, se 
as filas nos controlos fronteiriços 
continuarem a exceder as quatro 
horas de espera.

O aeroporto diz já não estar 
preparado para tolerar filas de espera 
que tenham durado mais de seis 
horas devido a riscos de saúde e 
segurança e, em vez disso, manterá 
os passageiros nos seus aviões ou os 
desviará para outros aeroportos no 
Reino Unido ou no continente.

A mudança aumentou a pressão 

sobre o Home Office e a Força 
de Fronteira depois do seu chefe 
executivo, Paul Lincoln, ter avisado 
na semana passada que havia atrasos 
nos controlos de imigração, uma vez 
que está a demorar até 15 vezes mais 
do que o normal para processar cada 
passageiro.

A Autoridade da Aviação Civil 
(CAA), o regulador, convidou as 
companhias aéreas, aeroportos e 
funcionários governamentais para 
um exercício para testar os seus 
planos de contingência.

John Holland-Kaye, chefe 
executivo de Heathrow, disse: “As 

afirmações da Força de Fronteira 
de que ‘longas filas de espera na 
imigração são inevitáveis’ são 
um golpe de complacência. São 
totalmente evitáveis se os ministros 
garantirem que todas os guichês 
estarão com pessoal nas horas de 
muito movimento”.

O aeroporto quer que o Home 
Office deixe de exigir que 100% 
dos passageiros dos países da lista 
verde tenham os seus documentos 
verificados à mão, que todos os 
balcões sejam tripulados nas horas de 
pico e que a reintrodução dos portões 
electrónicos seja acelerada.

Uma fonte de Heathrow 
disse que ninguém deveria estar 
preparado para aceitar longas filas 
na fronteira quando os ministros 
têm os instrumentos para o evitar. 
“Temos níveis claros de tolerância 
nesta questão e não aceitaremos 
filas excessivas nos corredores de 
imigração”, acrescentou a fonte.

“Em vez disso, manteremos os 

passageiros nos aviões ou desviá-los-
emos para outros aeroportos. Estes 
desvios podem acontecer no Reino 
Unido se outros aeroportos tiverem 
salas de imigração que não sejam 
sobrecarregadas. Caso contrário, os 
aviões poderão ter de ser desviados 
para outros centros da UE”.

Na terça-feira (11/05), verificou-
se que Heathrow perdeu quase 6,3 
milhões de passageiros em abril, 
em comparação com o mesmo mês 
em 2019. Apenas 536.000 pessoas 
viajaram através do aeroporto de 
Londres no mês passado, uma 
redução de 92% em relação ao total 
de abril de 2019.

Holland-Kaye disse: “A lista 
verde do governo é muito bem-
vinda, mas eles precisam a expandir 
massivamente nas próximas semanas 
para incluir outros mercados de baixo 
risco, tais como os EUA, e eliminar 
a necessidade de passageiros 
totalmente vacinados fazerem dois 
testes PCR caros”.

Heathrow pode desviar voos 
para evitar colapso

Reino Unido

Desde o dia 17/05, as viagens 
internacionais recomeçaram, 
permitindo que as pessoas viagem 
de férias ao exterior desde que a 
países da lista verde. 

O regulamento “Stay in the UK” 
(Permanecer no Reino Unido) já 
não existe, o que significa que as 
viagens de lazer da Inglaterra não 
são mais ilegais. Entretanto, falando 
em uma conferência de imprensa, 
o secretário de Transportes Grant 
Shapps descreveu como as medidas 

rigorosas de controle de fronteiras 
permanecerão em vigor à medida 
que as viagens internacionais forem 
gradualmente retomando.

Diferentes níveis de restrição 
serão aplicados aos indivíduos 
que retornam à Inglaterra vindos 
de países baseados no sistema de 
semáforo estabelecido pela Força-
Tarefa Global de Viagens.

As pessoas estão sendo guiadas 
sobre onde podem visitar com 
segurança sem necessidade de 
quarentena no retorno à Inglaterra 
- começando com a adição de 
Portugal, incluindo Açores e 

Madeira, na “lista verde”. Brasil 
segue na lista vermelha.

Os viajantes ainda precisarão 
fazer um teste pré-partida até 72 
horas antes da viagem de retorno 
e um único teste PCR no dia 2 ou 
antes da chegada à Inglaterra - isto 
pode ser reservado da mesma forma 
que está em vigor agora, através de 
provedores de testes privados. 

Lista verde
No total, 12 países e territórios 

foram acrescentados à lista verde. 
Alguns destes incluem: Portugal 
incluindo os Açores e Madeira; 

Austrália; Nova Zelândia; 
Singapura; Brunei; Islândia; Ilhas 
Faroé; Gibraltar; Ilhas Malvinas; 
e Israel e Jerusalém. Entretanto, 
muitos países da “lista verde” 
continuarão a impor restrições aos 
viajantes do Reino Unido, incluindo 
medidas de quarentena, portanto, 
os passageiros são encorajados 
a verificar todos os requisitos e 
conselhos de viagem antes de 
reservar voos ao exterior.

Dado que o vírus ainda está se 
espalhando em muitas partes do 
mundo, as pessoas não deveriam 
viajar para países âmbar e vermelhos 

por lazer. 
Os requisitos de quarentena em 

hotéis administrados por 10 dias 
permanecerão em vigor para aqueles 
autorizados a retornar à Inglaterra 
vindos de países “vermelhos”, e 
a quarentena em casa, juntamente 
com testes rigorosos, será exigida 
para aqueles que retornam de 
destinos “âmbar”.

As listas serão revisadas 
a cada 3 semanas, informadas 
pelo conselho de saúde pública, 
incluindo a avaliação dos últimos 
dados feita pelo Centro Conjunto de 
Biossegurança. 

Viagens internacionais de lazer autorizadas, mas 
só para países da lista verde

Da Redação

Da Redação

Unsplash

Nos primeiros dias de voos internacionais autorizados, as filas chegaram a quatro horas
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Reino Unido

Nova lei de fronteira começa a ganhar forma
Aos imigrantes que entrarem 

ilegalmente será negado o direito de 
se estabelecerem no Reino Unido, 
mesmo que lhes seja concedido asilo, 
ao abrigo de uma lei de fronteira 
destinada a reprimir o contrabando 
de pessoas.

Apenas aqueles que chegam 
ao Reino Unido através de rotas 
legítimas terão direito a uma licença 
por tempo indeterminado para 
permanecer.

O projecto de lei irá também 
criar um novo processo global 
alargado para assegurar que o asilo, 
os pedidos de direitos humanos e 
quaisquer outros pedidos sejam 
considerados desde o início do 
processo, “terminando o ciclo de 
recursos ilimitados”.

Para ter mais controlo sobre tais 
casos, haverá uma nova agência 
independente de verificação da idade 
para impedir os migrantes adultos 
que fingem ser crianças. Além 
disso, os contrabandistas humanos 
enfrentarão penas de prisão perpétua 
em vez do actual máximo de 14 anos.

A proposta faz parte de um pacote 
legislativo introduzido pelo governo 
de Boris Johnson como parte do seu 

plano legislativo para o próximo ano, 
que foi lido pela Rainha Elizabeth 
II na sessão anual no Palácio de 
Westminster.

A medida faz parte de um 
movimento para bloquear o tráfico 
de imigrantes ilegais por pessoas 
sem escrúpulos que cobram até 
£5,000 para os trazer para o Reino 
Unido em pequenas embarcações, 
quer através do Canal da Mancha, 
quer escondidas em camiões que 

transportam mercadorias importadas 
da Europa.

A proposta de endurecimento 
das regras de residência obrigaria as 
pessoas a processar os seus pedidos 
de asilo nos portos de origem ou 
ao entrar no Reino Unido com 
documentação legal. É importante 
mencionar que nas últimas semanas 
as autoridades policiais resgataram 
cerca de dez imigrantes ilegais de um 
camião de legumes vindos de França.

Da Redação

A proposta faz parte do plano legislativo para 2022, lido pela Rainha Elizabeth II na sessão 
anual no Palácio de Westminster.

Testes e vacinação em massa para barrar 
variante de preocupação

Para barrar a escalada de casos 
da variante de preocupação VOC-
21APR-02, detectados pela primeira 
vez na Índia, o governo está usando 
“surge testing” (ou teste em escala).

Trata-se de um sistema 
que permite testar com maior 
abrangência (incluindo porta-a-
porta em algumas áreas), com 
rastreamento de contato melhorado 
em locais específicos na Inglaterra. 
Envolve testes de pessoas que não 
têm nenhum sintoma de Covid-19. 

Dados da Public Health England 
(PHE) mostram que o aumento no 
número de infecções, o que põe 

em risco o fim do confinamento, 
previsto para 21/06.

O PHE identificou uma série de 
casos de variantes da COVID-19 
e mutações preocupantes na 
Inglaterra.

O “surge testing” está sendo 
realizados atualmente em locais 
específicos dentro das seguintes áreas 
em Londres: Hillingdon (código 
postal HA4 em Ruislip), Hackney 
(Shoreditch e Dalston), Redbridge 
(IG1 e IG6 e pequenas partes das 
áreas IG5 e IG7), Royal Borough of 
Kensington and Chelsea (W11).

Outras partes da Inglaterra com 
os testes em massa são Blackburn, 
em Darwen (Shear Brow and 

Corporation Park, Beardwood, 
Bastwell e Daisyfield). Em Bolton 
(BL3), Sefton (Formby) e, em 
West Midlands, Worcestershire 
(Redditch).

A lista é atualizada regularmente.
Se sua autoridade local estiver 

realizando testes de pico, você pode 
visitar o site de sua autoridade local 
para descobrir exatamente onde os 
testes estão sendo direcionados.

Não há evidências de que as 
variantes causem doenças mais 
graves.

Outra medida de emergência 
tem sido a vacinação em massa entre 
os mais jovens. A segunda dose de 
vacina poderia ser antecipada para 

ajudar a combater a variante indiana 
nas áreas mais afetadas do Reino 
Unido

O ministro de Vacinas Nadhim 
Zahawi diz que o programa pode 
ser flexível, com mais doses para 
as áreas afetadas. Restrições locais 
também poderiam ser introduzidas, 
afirmou à BBC.

A jornalista Ruchira Sharma, 
do iNews, publicou em sua coluna: 
“O Reino Unido tem uma chance 
de 50/50 de encontrar a data de 21 
de junho para o fim do bloqueio, 
disse um importante especialista ao 
advertir que havia provas de que a 
variante indiana pode escapar dos 
anticorpos.”

A adoção desta abordagem 
liderada pela comunidade já provou 
ser eficaz na redução da transmissão 
de variantes em Londres.

Dra. Susan Hopkins, Diretora de 
Resposta Estratégica da COVID-19 no 
PHE, disse: “Os casos desta variante 
estão aumentando na comunidade e 
estamos continuamente monitorando 
sua propagação e severidade para 
garantir que tomemos medidas 
rápidas de saúde pública. Precisamos 
agir coletiva e responsavelmente para 
garantir que as variantes não tenham 
impacto sobre o progresso que todos 
nós fizemos para reduzir os níveis de 
COVID-19 e o aumento da liberdade 
que isso traz.”

Da Redação

Reprodução

Na quinta-feira (13/05), como informa o site Info Migrants, a 
tentativa de deportar dois imigrantes considerados ilegais por 
uma equipe do Home Office levou a um protesto de bairro 
na cidade escocesa de Glasgow. A polícia local, por sua 
vez, ordenou o fim da operação e libertou os dois cidadãos 
estrangeiros.
Os dois homens foram encontrados sem documentos em uma 
área da cidade com uma grande comunidade asiática e 
muçulmana.
Os dois foram carregados em um veículo do Home Office que 
foi imediatamente cercado por centenas de moradores de casas 
próximas que foram para as ruas gritando “libertem nossos 
vizinhos”.
No final, para “preservar a ordem pública” e a “saúde pública” 
dada a reunião de pessoas em violação às medidas anti-
COVID, a Polícia Escocesa - não envolvida nos procedimentos 
de deportação - ordenou às autoridades que liberassem os dois 
supostos “cidadãos estrangeiros indocumentados” por enquanto.
A primeira-ministra escocesa e líder pró-independência Nicola 
Sturgeon defendeu o trabalho da polícia local e observou que 
ela não concordava com as políticas de imigração do governo 
central Tory em Londres.
Boris Johnson, por sua vez, disse que se tratou de uma “ação 
rotineira” do Home Office. 
O incidente ocorreu em meio a polêmicas no Reino Unido sobre 
casos de detenção em alguns centros próximos ao aeroporto de 
Londres de jovens que procuravam trabalho e vinham de várias 
nações da UE - incluindo a Itália - que foram detidos por várias 
horas enquanto esperavam para serem repatriados, uma vez 
que não tinham um visto que se tornou obrigatório com base 
na repressão à imigração pós-Brexit sob o governo de Boris 
Johnson.

Enquanto isso, na Escócia
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Reino Unido

Curtas
Por risco de coágulos, mais jovens 
receberão um alternativa à vacina 
Oxford
A maioria dos adultos terá uma alternativa 
à vacina Oxford-AstraZeneca devido a uma 
ligação com coágulos de sangue raros. O 
regulador de segurança de medicamentos 
do Reino Unido diz que houve 242 casos de 
coagulação, com 28,5 milhões de doses da 
vacina administrada.
O comitê revisou as últimas evidências 
disponíveis, incluindo a atual taxa de 
infecção COVID-19, a escala e o ritmo do 
programa de vacinação, a modelagem do 
tempo e do tamanho de qualquer terceira 
onda pandêmica.

“Wallpapergate” - o escândalo de 
corrupção que atinge Boris Johnson
Os britânicos ficaram atônitos quando uma 
série de escândalos irrompeu no governo 
do primeiro-ministro Boris Johnson, que foi 
bombardeado com revelações que põem 
em dúvida sua probidade como líder, 
quando tudo parecia estar correndo melhor 
para ele em meio à crise da pandemia da 
Covid-19.
A série de escândalos foi batizada como 
Wallpapergate em referência à abertura 
de uma investigação sobre o pagamento 
de £ 200 mil em reformas feitas no 
apartamento que o primeiro-ministro 
divide com sua noiva Carrie Symonds e 
seu jovem filho Wilfred, em 11 Downing 
Street, o bairro com o escritório oficial do 
governante.
Há dúvidas sobre de onde veio o dinheiro 
para cobrir a dispendiosa decoração de 
cortinas e mudanças de papel de parede, 
bem como dúvidas sobre se o dinheiro dos 
contribuintes foi utilizado ou se o gasto foi 
reportado ao fisco britânico.

Protesto exige que AstraZeneca partilhe a 
fórmula da vacina Covid-19
A polícia chocou-se com manifestantes 
que se acorrentavam e subiam ao telhado 
da sede da AstraZeneca para exigir que 
a empresa farmacêutica partilhasse as 
fórmulas da sua vacina Covid-19 com o 
mundo.
Filmagens mostram conflitos entre 
funcionários e manifestantes diante do 
edifício em Cambridge, bem como no 
campus da Universidade de Oxford, no dia 
da assembleia geral anual da AstraZeneca.
Os que se reuniram afirmaram que os 
accionistas decidiriam “se começariam a 
lucrar com as vacinas”, apesar de terem 
prometido cobrar um preço de custo aos 
países de baixos rendimentos durante a 
crise pandémica.

Centenas de milhares de cidadãos 
europeus podem encontrar-se no 
limbo após 30/06 e ficar sem direitos 
legais para permanecer no Reino 
Unido, isto devido a um atraso no 
Home Office britânico que tem mais 
de 320.000 candidaturas acumuladas 
para o estatuto de residência pós-
Brexit.

O aviso está a ser feito por 
membros de uma campanha chamada 
The3million. A preocupação 
relaciona-se com o facto de as 
estatísticas governamentais mais 
recentes mostrarem que dos 5,3 
milhões de pedidos, 4,98 milhões 
foram processados até à data.

“Estamos profundamente 
preocupados não só com as pessoas 
apanhadas no atraso, mas também 

com as pessoas cujas candidaturas 
não serão sequer reconhecidas antes 
de 01/07. Sem um ‘certificado de 
candidatura’, não são considerados 
residentes legais e poderiam enfrentar 
dispendiosas taxas de tratamento do 
NHS”, disse Maike Bohn, uma das 
fundadoras do grupo.

O novo organismo criado ao 
abrigo do acordo de retirada para 
assegurar o respeito dos direitos 
dos cidadãos após Brexit estar “a 
considerar activamente” uma acção 
judicial contra o Home Office.

Prazo para candidatura 
termina dia 30/06

Os cidadãos da União Europeia 
(UE) e seus familiares que já viviam 
no Reino Unido em 31/12/2020 
têm até 30/06 para se candidatarem 
ao EU Settlement Scheme (EUSS) 

e solicitarem uma autorização de 
residência. Isto lhes permitirá obter 
o pre settled ou settled status de que 
necessitam para continuar vivendo 
e trabalhando legalmente no Reino 
Unido. 

Embora o Reino Unido tenha 
deixado a UE permanentemente no 
final da fase de transição em 31/12/20, 
há um período adicional de seis meses 
que termina em 30/06/21, chamado 
período de carência, para solicitar o 
registro. Este período, no entanto, não 
se aplica aos membros “próximos” da 
família que chegam em um plano de 
reunificação familiar.

Se você tiver dificuldade para 
solicitar residência, as seguintes 
organizações oferecem apoio gratuito:

https://settled.org.uk/es/help/  
www.ladpp.org.uk
www.casalatina.org.uk/es

Home Office atrasa 320.000 
candidaturas de settled status

Da Redação

A resposta ao Censo 2021 
superou todas as expectativas, com 
97% dos lares na Inglaterra e no País 
de Gales tendo respondido no prazo, 
garantindo que as áreas registradas 
tenham serviços locais, tais como 
escolas, GPs e leitos hospitalares.

Quem não respondeu, e 
continuar se negando a responder 
mesmo após ser contactado pela 
equipe do censo, pode ser levada à 
corte, multada em £1.000 e ter um 
registro criminal. É também uma 
ofensa fornecer informações falsas 
e a comprovação disso pode levar à 

cobrança de multa também. 
Se você perdeu a carta ou tem 

um segundo endereço que não 
frequenta regularmente, você ainda 
pode visitar o site (www.census.
gov.uk) e solicitar u questionário. 
O preenchimento online não está 
mais disponível e agora somente 
questionários em papel poderão ser 
entregues. 

A operação de não conformidade 
do Censo 2021 começará em 25 de 
maio.

Os centros locais de apoio ao 
Censo 2021 já fecharam, mas a 
ajuda e os questionários em papel 
ainda estão disponíveis através 

do centro de contato do censo no 
número gratuito 0800 141 2021 na 
Inglaterra e 0800 169 2021 no País 
de Gales.

O último censo foi realizado em 
2011. Muitas pessoas e organizações 
utilizaram as informações daquela 
pesquisa diversas maneiras. Por 
exemplo, a prefeitura de Bristol 
usou-as para informar as decisões 
sobre como financiar melhorias 
habitacionais locais. Também 
foi essencial para o Conselho de 
Serviços Voluntários de Redbridge 
ajudar às pessoas de grupos étnicos 
minoritários a aprender mais sobre 
demência.

Multa de até £ 1.000 para quem não 
respondeu ao Census 2021

Da Redação

Pixabay

Grupo The3million se preocupa não só com as pessoas apanhadas no atraso, mas também com as cujas candidaturas não serão sequer 
reconhecidas antes de 01/07
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Quase cem artistas participam do 
projeto “Mapas do Confinamento”, 
que une falantes de português 
com o objetivo de desenhar uma 
cartografia do confinamento através 
da arte e da cultura. 

Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné Bissau, Moçambique, 
Portugal, São Tomé, Timor Leste e 
diásporas de expressão portuguesa 
– Bélgica, França, Países Baixos, 
Reino Unido – são os países 
representados no projeto que reúne 
escritores, fotógrafos, ilustradores, 
poetas e tradutores.

“Mapas do Confinamento” 
nasceu em fevereiro, idealizado pelos 
escritores Gabriela Ruivo Trindade e 
Nuno Gomes Garcia, ambos 

portugueses e emigrantes – ela 
a viver em Londres e ele, em Paris.

A ideia é que esse coletivo 
construa em português (mas com 
tradução para francês e inglês) peças 
de expressão artística publicadas em 
uma revista eletrônica (já na segunda 
edição) e participe de debates que 
assinalem o momento marcante da 
nossa história, com a pandemia de 

Covid-19. 
O projeto tem o apoio da 

Fundação Calouste Gulbenkian 
e da Biblioteca da Fundação 
Calouste Gulbenkian em Paris para 
a realização de mesas redondas com 
os autores do projeto, que serão 
transmitidas nas redes sociais, numa 
primeira fase, entre abril e julho.

“A ideia é assustadora, mas 
há já um ano que vivemos tempos 
estranhos e novos: uma pandemia a 
galope, confinamentos sucessivos, 
medos vários, agravação de 
situações de isolamento, de

desigualdade e de pobreza. A 
saúde mental ressente-se, quando 
não é a outra a deitar-nos por 
terra. Pensámos que seria bom 
trabalharmos em conjunto para 
marcarmos da melhor forma o 
aniversário desta nossa nova forma 
de vida. Encontrar um projeto 
artístico comum, nestes tempos 
difíceis, pode dar-nos um alento 
inesperado”, explicam os criadores 
do projeto no material de divulgação.

Entre os nomes participantes do 
projeto estão Afonso Cruz, Maria 
Teresa Horta, Ana Luísa Amaral, 

Nuno Camarneiro, Ana Cristina Silva, 
Rui Zink, Richard Zimler (Portugal); 
Nara Vidal, João Anzanello 
Carrascoza, Ronaldo Cagiano, 
Marcela Dantés, Natalia Timerman 
(Brasil), Ondjaki, Lopito Feijóo, 
Kalaf Epalanga (Angola); Hirondina 
Joshua, Mélio Tinga (Moçambique); 
Emílio Tavares Lima (Guiné-Bissau); 
na tradução, Dominique Stoenesco, 
Clara Domingues (França), Harrie 
Lemmens (Holanda), Ana Carvalho 
(portuguesa

residente na Holanda, tradutora 
e fotógrafa), Andy McDougall, 

Victor Meadowcroft (Reino Unido); 
na fotografia, para além de Ana 
Carvalho, Jordi Burch (natural de 
Catalunha); na ilustração, Rachel 
Caiano, Marta Madureira (Portugal), 
Yara Kono (natural do Brasil); entre 
muitos outros.

Gabriela Ruivo Trindade é 
formada em Psicologia, vive em 
Londres desde 2004. Venceu o 
prémio LeYa com o seu primeiro 
romance, Uma Outra Voz, em 2013 
(LeYa, 2014, Prémio PEN Primeira 
Obra 2015). 

Nuno Gomes Garcia nasceu em 
Matosinhos, estudou História e foi 
arqueólogo. Vive em Paris, onde 
é consultor editorial e divulgador 
da literatura lusófona na rádio e 
na imprensa escrita. Em 2014, foi 
finalista do Prémio LeYa. Publicou 
quatro romances: Zalatune (2021), 
O Homem Domesticado (2017), O 
Dia em Que o Sol Se Apagou (2015) 
e O Soldado Sabino (2012).

Para acompanhar a produção 
do “Mapas do Confinamento” e ter 
acesso à revista eletrônica e gratuita, 
basta seguir o coletivo de artistas no 
Facebook e no Instagram ou pelo 
site mapasdoconfinamento.com.

Coletivo de artistas falantes de português 
traça a cartografia do confinamento

Lusofonia

Portugal democracia apodrecida
Chega a ser angustiante viver 

fora de Portugal e assistir ao que 
acontece por lá.

As raias de corrupção grassam 
nas entranhas dos carreiristas 
políticos que insistem que o povo 
não precisa de informação.

São pessoas que cometem 
alegados crimes de colarinho 
branco que sofrem de esquecimento 
e impunemente escapam tanto da 
cadeia como do manicômio.

O povo fala, fala e fala mas 
nada diz. Suporta estoicamente o 
prejuízo e paga, paga e paga. E volta 

a pagar seja através da carga fiscal, 
seja através do voto-vassalagem 
que nada questiona e tudo aceita 
sem qualquer tipo de ação prática 
que possa inverter o crescimento 
de uma crescente dívida que ficará 
de herança para filhos e netos. No 
mínimo, uma barbaridade.

São bancos que falem, 
empresas que não pagam impostos, 
empresários que se dispensam de 
pagar as suas dívidas aos bancos que 
são convertidas em dívida de todos 
nós. Que povo estranho este que se 
esqueceu da glória da sua história 
e dos pergaminhos da herança que 
recebeu dos seus pais e avós.

Um povo que adormeceu a 
coragem nos colchões da corrupção 
e dos carreiristas políticos que 
começaram as suas carreiras ainda 
jovens para se retirarem com 
chorudas reformas que ninguém 
contesta com apenas uma parcela 
mínima de tempo de serviço. Pelo 
menos no lugar certo.

Voltamos a uma esquina, à 
mesa de um café ou restaurante 
e desancamos no Governo e na 
Oposição e regressamos a casa com 
a noção inútil de um dever cumprido 
na sombra da inércia.

Visto a partir do Reino Unido, 
sobre a vergonha das notícias que 

vamos tendo. Bancos que vão à 
falência e que dão lugar a bancos 
novos já falecidos antes de abrirem 
as portas e as contas, não param de 
chegar.

A correção passa pela esperança 
na juventude a quem não temos 
sabido ensinar o que significa 
Democracia e como funciona. 
Quase uma esperança inexistente, 
oca de valores num vácuo de dívidas 
que ninguém sabe quantificar.

Falam de milhares de milhões 
numa linguagem técnica criada 
para não ser entendida para que 
a informação se torne escassa. E 
mentem. Mentem com os dentes 

todos da boca e da boca de cada 
cidadão que por sorte ou azar, está 
obrigado ao registo de um número 
de contribuinte que serve apenas 
para escoar as nossas economias no 
resultado de muitos enriquecimentos 
ilícitos.

Um povo que chora e não 
acorda.

Quem vier atrás feche a porta. 
Filhos, netos e se possível bisnetos. 
Que rica herança estamos a preparar 
para quem nos vai lembrar das letras 
da História.

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

Por Manuel Gomes*

O projeto foi idealizado pelos escritores Gabriela Ruivo Trindade e Nuno Gomes Garcia, ambos portugueses, ela a viver em Londres e ele, 
em Paris

Da Redação

Divulgação
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A minha história com a 
cultura inglesa tem muita sinergia 
e conexões memoráveis. Ainda 
em 2010, eu morava no Reino 
Unido, finalizava meus estudos 
na universidade e acompanhava 
o fervor dos preparativos do 
casamento do Príncipe William e 
da Duquesa de Cambridge Kate 
Middleton - que recém completaram 
dez anos de união. 

O casal se conheceu na 
Universidade Saint Andrews em 
2001, onde Kate estudava História 

da Arte e, coincidentemente, era o 
mesmo curso que eu me dedicava. 
Foi nesse país onde realizei minha 
imersão nos estudos do uísque. 

Uísque é uma bebida alcóolica 
do grupo dos destilados, feita à 
base de cereais, envelhecida em 
barricas de madeira. A origem da 
palavra significa “água da vida” e, 
segundo historiadores, a primeira 
referência na Escócia surgiu em um 
documento público de 1494. É no 
país que os ingredientes perfeitos 
para a produção são encontrados, 
em grandes campos de cevada, 
abundância de água pura, rica e 
espessa turfa que é usada para secar 
a cevada.

A cidade que tem o maior 
consumo de uísque do mundo 
é também dona de uma linda 

arquitetura, com animada vida 
noturna, muita diversidade cultural 
e admirada pela hospitalidade de 
seu povo. Estou falando da capital 
de Pernambuco: Recife, localizado 
no Nordeste do Brasil. 

Esse é um fato muito curioso, já 
que a cidade com altas temperaturas 
se tornou a capital do uísque no 
Brasil e tem aproximadamente 
quatro vezes mais consumo da 
bebida do que a média nacional, 
aponta pesquisa da Nielsen. 

O Brasil, hoje, é o país onde 
mais se consome Johnie Walker 
Red Label no mundo e Recife 
corresponde a pelo menos 40% 
desse volume, segundo marca da 
Diageo - líder mundial em vendas.

“O Nordeste representa 50% 
do nosso mercado e Pernambuco, 

sozinho, tem 25% do consumo 
nacional”, revela Sylvia Sarubbi, da 
marca Teacher’s, uísque produzido 
em Glasgow, na Escócia. 

É no mínimo inusitado, já que 
no país onde a cerveja representa 
cerca de 90% das bebidas alcoólicas 
consumidas, Recife ostente esta 
marca icônica. 

E o jeitinho brasileiro também 
tomou formas para adaptar o 
consumo da bebida por aqui. 
Segundo dados da Diaego, a maneira 
que os recifenses mais gostam é 
com cubos de gelo feitos de água 
de coco. Ou seja, encontraram uma 
combinação bem tropical.

Existe um laço histórico que 
une Recife ao Reino Unido. Foi 
em 1808 que os ingleses chegaram 
aos portos do Brasil e trouxeram 

o desenvolvimento, com fábricas 
de ferro, telégrafo e o telegrama, 
bondes e trens que ligavam o Recife 
ao interior. Alguns hábitos típicos da 
cultura ficaram em evidência e até o 
“forró” surgiu da expressão “for all”. 
Isso porque os ingleses costumavam 
dizer que a dança era “for all”, ou 
seja, para todos. 

* Mikaela Paim é brasileira, 
sommèliere de vinhos e única 
empresária brasileira especialista 
em todos os tipos de bebidas, azeites 
e charutos. Com mais de 15 anos 
de carreira na área gastronômica, 
é reconhecida em todas as áreas que 
atua, além de ser jurada, avaliadora 
dos principais campeonatos 
e especialista em técnicas 
multissensoriais. mikaelapaim@
gmail.com

Brasil ou UK? Saiba onde mais se consome 
uísque no mundo

Bebidas

Por Mikaela Paim
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Samba de Bamba UK

Nas mídias e redes sociais 
muito tem se falado sobre Dona 
Ivone Lara, utilizando como um 
dos motivos o centenário de seu 
nascimento. Obviamente, a história 
de vida de Dona Ivone Lara é tão 
grande, tão importante que não é 
preciso nenhum motivo para falar 
sobre ela:  mulher, preta, guerreira, 
mãe, profissional da saúde e, claro, 
grande compositora e intérprete da 
música brasileira. 

No entanto, segundo Lucas 
Nobile, autor do livro “Dona 
Ivone Lara: A Primeira Dama do 
Samba”, publicado pela Sambabook 
e entrevistado pela historiadora 
do samba e professora doutora 
Fabiana Lopes da Cunha, no dia 
16/04 no canal do instagram: 
@sambadebamba_uk, ela não 
completaria 100 anos agora e, sim, 
no próximo ano, em 2022. 

E como essa Associação 
Educacional e Cultural visa o 
conhecimento e sua difusão, a busca 
das diferentes histórias de vida e do 
samba e a manutenção de conteúdo 
para a preservação da memória 
deste gênero musical, esta live com 
o jornalista Lucas Nobile trouxe ao 
público informações valiosas que 
resumimos neste texto. 

De todo modo, para quem quiser 
saber mais sobre o tema, no nosso 
Instagram há acesso à entrevista. 
Para quem quiser saber um pouco 
mais, poderá ainda comprar o livro 
de Lucas Nobile que está disponível 
nas principais livrarias, no formato 
impresso ou digital.

A primeira-dama do samba 
Ivone Lara nasceu Yvonne da 

Silva Lara. Seus pais se conheceram 
durante as diferentes manifestações 
carnavalescas que ocorriam no 
Rio de Janeiro no início do século 
XX e que ajudaram na criação das 
primeiras escolas de samba. O 
pai João da Silva Lara desfilava 
no Bloco dos Africanos, onde era 

violonista sete cordas. A mãe dona 
Emerentina Bento da Silva cantava 
nos ranchos Flor do Abacate e o de 
Ameno Resedá*. 

Foi nessa família musical, com 
diferentes manifestações musicais 
e festivas, que Dona Ivone cresceu, 
perdendo o pai e a mãe ainda muito 
jovem.

Quando ela foi morar com o 
tio, Dionísio, que tocava trombone, 
ela aprendeu a tocar cavaquinho, 
e foi com os primos que começou 
a compor seus primeiros sambas. 
Por conta das restrições e da cultura 
machista nesse meio, concordou que 
essas primeiras composições não 
levassem seu nome. 

Pois, assim, poderia concorrer 
da mesma forma, mas sem o 
reconhecimento. Apesar de seu 
grande talento, ela vai viver 
múltiplas vezes essa questão 
do machismo e do preconceito 
enraizado na sociedade, ao longo 
de sua vida artística. Para além, 

ela vai transcender o “lugar único” 
que Lélia Gonzales traz nos seus 
escritos, e vai desviar de maneira 
singular das Interseccionalidades 
impostas por um movimento 
eurocêntrico do nosso país. 

E como vai se desvencilhando 
das dificuldades, e abrindo as 
brechas que a ancestralidade lhe 
deu? Ela vai honrar sua mãe, que 
segundo Nobile, modificando sua 
data de nascimento para que ela 
pudesse ingressar no colégio. E 
seria por conta disso a adulteração 
no documento e nas datas de seu 
aniversário. Dona Emerentina, 
entendendo que a educação era o 
que o poderia validar um futuro 
melhor para a filha, aumenta em um 
ano o seu registro. Matriculada no 
colégio público Orsina da Fonseca, 
ela começa a ter um aprendizado 
musical mais erudito, vinculado ao 
canto orfeônico do projeto de Villa-
Lobos , do governo getulista. 

Mas, vale dizer, ela já tinha, 

através da sua família, uma outra 
vivência musical, vinculada à 
oralidade e à ancestralidade, com o 
Jongo da Serrinha que vinha de sua 
vó Teresa. 

É bom entender os 
atravessamentos que aconteceram 
na vida de Dona Ivone para que ela 
se tornasse a grande artista que hoje 
conhecemos. 

Nessa trajetória, entre trabalhar 
em uma fábrica e entrar para a 
carreira de enfermeira, opta pela 
última. Consegue ser aprovada entre 
as 10 primeiras colocações. Formada, 
posteriormente passa a se dedicar 
à assistência social ao lado da Dra. 
Nise da Silveira e, por 37 anos, 
trabalha com uma terapia diferenciada 
com seus pacientes buscando um 
tratamento mais humano. 

A música e a arte serão 
instrumentos utilizados para isso e 
se tornariam uma referência na área 
da saúde. 

No seu caminho ela encontra 

Osmar Costa, filho de Alfredo 
Costa, fundador da escola de samba 
Prazer da Serrinha (na dissidência 
dá origem a Império Serrano), com 
quem se casa e tem dois filhos. 

Osmar era filho do presidente do 
Prazer da Serrinha e foi importante 
em sua vida pessoal e artística. No 
entanto, ele não gostava de vê–la 
atuando na noite, já que para fazer 
samba era necessário estar num 
meio essencialmente masculino e 
notívago. Por conta dessa situação, 
ela vai se manter no meio musical, 
mas de forma discreta. 

Hoje, livros como o de Djamila 
Ribeiro, “Lugar de Fala” (que ela 
ilustra com várias outras escritoras), 
nos ajudam a compreender melhora 
questão da desumanização do “ser 
mulher”, que não tem voz e que para 
a mulher preta isso é muito mais 
contundente. 

É preciso sempre olhar para 
a formação do Brasil, onde esses 
silenciamentos, para além das 
famílias, também estão presentes 
nas escolas de samba, nas rodas de 
samba, até os dias de hoje. Então, 
podemos imaginar como seria para 
Dona Ivone naquela época. 

Em 1965 ela se impôs contra 
a exclusão de seu nome na 
composição de um samba enredo. 
No dia da apresentação por Silas 
de Oliveira e Antônio Bacalhau,  o 
samba composto por ela não tinha 
seu nome na divulgação. Isso causou 
um grande desconforto, mas ela se 
impôs e os organizadores tiveram 
que desfazer o que chamaram de 
mal-entendido. 

De certo seus parceiros não o 
fizeram de má fé (pois parecia ser 
uma prática comum), mas esses são 
exemplos clássicos de apagamentos 
sistêmicos dos quais a própria 
sociedade se vale para não validar o 
outro e, nesse caso específico, uma 
mulher preta. 

Leia a versão completa deste texto 
em www.noticiasemportugues.co.uk.

* Fabiana Lopes da Cunha e 
Lyllian Bragança são integrantes 
do Samba de Bamba UK. No 
Instagram, @sambadebamba_uk. 
Facebook e YouTube: Samba de 
Bamba UK.

Dona Ivone Lara e a complexidade 
de ser mulher preta

Por Fabiana Lopes da 
Cunha e Lyllian Bragança*

Acervo Samba de Bamba UK



Facebook: @noticiasemportuguesukFacebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEPTwitter: @jornalNEP

Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 22 20 de maio a 16 de junho   

Agenda

PROGRAME-SE

Junte-se ao autor afro-brasileiro Márcio Januário, ao tradutor Almiro Andrade e a Jorge 
Caê Rodrigues Andrade para discutir a tradução do conto de Januário “O amor”.

O SELCS Brazilian Translation Club é uma série de workshops em que estudantes, 
tradutores e entusiastas da literatura brasileira se encontram para discutir a tradução de um 
conto brasileiro contemporâneo selecionado. 

Esta nova série de workshops concentra-se exclusivamente na ficção curta afro-brasileira 
contemporânea e é patrocinada pela UCL Global Engagement. É uma parceria entre Ana 
Cláudia Suriani da Silva (School of European Languages, Culture and Society, University 
College London), Maria Aparecida Andrade Salgueiro (Escritório Modelo de Tradução 
Ana Cristina César, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e Julio Ludemir (Festa 
Literária das Periferias).

Todos são bem-vindos, e você não precisa ser tradutor para participar. Qualquer pessoa 
que traduza de e para o português ou tenha algum conhecimento da língua portuguesa é 
bem-vinda.

O evento acontece online via Zoom no dia 27 de maio (18h30 Londres, 14h30 Brasília). 
Inscreva-se no evento via Eventbrite (https://www.eventbrite.co.uk/). Serão enviados 
materiais do workshop e um convite para participar da reunião.

A agenda cultural da comunidade 

lusófona no Reino Unido

Por Osvaldo Lélis
LITERATURA CONTEMPORÂNEA

AFRO-BRASILEIRA
27 de maio (quinta-feira)

Divulgação

SAMBA E PIQUENIQUE NO HYDE PARK
30 de maio (domingo)

Com as temperaturas em alta e as reduções das restrições sociais neste mês de maio, a 
comunidade começa a organizar encontros bem ao estilo brasileiro: ao ar livre e com muita 
música. No dia 17/05, o grupo Samba de Bamba UK retomou as rodas de samba no parque 
com piquenique. Já tem outro encontro marcado para o dia 30/05.

“No dia 30 de maio vamos de samba no pé e no parque, explica Odila Giunta, organizadora 
dos eventos.

Os encontros acontecem no Hyde Park, perto do Serpentine Cafe, a partir das 14h. Embora 
seja uma iniciativa da comunidade brasileira, todas as nacionalidades são bem-vindas.

Samba de Bamba UK é uma associação cultural e educacional dedicada inteiramente ao 
ritmo brasileiro. A ideia do grupo, fundado pela cantora e jornalista Odila Giunta, é resgatar 
a cultura do samba tradicional, assim como os nomes que fizeram parte do surgimento do 
ritmo.

“Acreditamos que criando um espaço de fala é que a gente cria também um lugar de 
aprendizado, um lugar que acolhe as memórias e aqui, além de cantá-las, nós queremos ouvi-
las”, diz Odila.

Samba de Bamba UK tem uma coluna no jornal Notícias em Português onde o coletivo 
publica conteúdo histórico e social e mostra como o samba reflete nas letras, no comportamento, 
na memória e nos costumes que são a referência de um povo e de uma nação.

Para saber mais sobre as rodas de samba no parque e sobre o Samba de Bamba UK, siga 
o grupo no Instagram (@sambadebamba_uk), Facebook (Samba de Bamba UK) e YouTube 
(Samba de Bamba UK).

Pixabay

TEATRO PARA JOVENS LATINOS
Um centro para jovens amantes do teatro abre suas portas pela primeira vez em Southwark. O 

Latinx Youth Theatre reúne alguns dos principais profissionais do teatro de Londres, visitas culturais e 
masterclasses com especialistas da indústria para ajudar jovens e criativos performers a desenvolver sua 
paixão em uma prática criativa profissional. 

Ao misturar o melhor dos estilos de atuação latino-americanos e britânicos, esta é uma oportunidade 
única para o jovem latino-americano cultivar seus talentos em um ambiente seguro, aprender habilidades 
para a vida, encontrar sua voz e compartilhá-la com a indústria teatral de Londres e o mundo.

O LYT está procurando 20 jovens latinos de 14 a 19 anos que vivem em Southwark para juntar-se a eles 
nesta jornada. Se você adora cantar, dançar ou atuar de qualquer forma e quer levar o teatro e as artes a 
sério, essa pode ser uma ótima oportunidade. 

As oficinas começam no sábado, 29 de maio, e acontecem semanalmente durante 22 semanas, das 14h às 
17h. Todos os workshops acontecerão no The Southwark Playhouse, no El Barrio em Elephant and Castle. 
Para mais informações e se inscrever basta acessar www.theworkingpartyuk.org/lyt . Além do inglês, o 
pessoal do LYT também fala português e espanhol.
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MARIO BAKUNA - BRAZILIAN 
LANDSCAPES

OS SALAFRÁRIOS

PRIMEIRO EU TIVE QUE MORRER – 
LORENA PORTELA

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Lançado no último dia 1º  de maio, Brazilian Landscapes é o novo projeto idealizado 
por Mario Bakuna com arranjos de Mario Bakuna, Matheus Nova, Marcinho Pereira 
e Sam Watts. A banda toca novos arranjos de grandes compositores como Emilio 
Santiago, Marcos Valle, Claudio Bertrami, Rique Pantoja, Gilberto Gil, Djavan, João 
Bosco, Arismar do Espírito Santo, e os forrozeiros Dominguinhos e Luiz Gonzaga, 
celebrando o melhor da música brasileira.

O disco é o resultado de anos de inspiração das viagens de Bakuna pelo Brasil e 
vivenciando sua riqueza rítmica e harmônica: forró, baião, xaxado, Ijexá, Samba, Bossa 
Nova. 

O disco pode ser adquirido em formato digital plataforma Bandcamp https://
mariobakuna.bandcamp.com/  e pode ser ouvido em plataformas de streaming como 
o Spotify ou Apple Music. 

Lançado em abril desse ano, a comédia Os salafrários é estrelada 
pelos comediantes Marcus Majella e Samantha Samantha Schmütz e 
conta a história do golpista Clóvis e da empreendedora Lohane, irmãos 
adotivos que se reencontram após anos separados. 

Clóvis está sendo procurado pela polícia federal após aplicar uma 
série de golpes e Lohane passa por maus bocados após perder seu 
trailer pela fiscalização da prefeitura, o qual era sua única fonte de 
renda. Juntos novamente, eles passam por várias situações enquanto 
Clóvis foge da polícia. 

A comédia é uma produção original da Netflix e é necessário 
assinatura para acessar o filme. Mais informações pelo site www.
netflix.com.

Lorena Portela é uma jornalista e redatora cearense. Deixou Fortaleza em 2015 e, 
após 5 anos em Lisboa, vive hoje em Londres. Publicou seu romance de estreia ‘Primeiro 
eu tive que morrer’ de forma independente, durante os meses de confinamento impostos 
pela Covid-19.

“Primeiro eu tive que morrer” conta sobre uma jovem publicitária que é pressionada 
a uma pausa e se refugia na vila paradisíaca de Jericoacoara, no Ceará, Nordeste do 
Brasil. Sob o sol, entre mergulhos no mar e os temperos daquela terra, sob a lua, entre 
gozo e sombra, reconecta-se com outras mulheres, apaixona-se e vive um comovente e 
misterioso renascimento.

O romance está disponível para venda nas formas física e digital no link https://
linktr.ee/portelori.
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Essa pergunta mexeu com você? 
Você pode estar se perguntando: 
“nossa, o que tem a ver as férias com 
o meu corpo?”. Tudo! 

Estamos chegando ao verão 
na Inglaterra! Os parques estão à 
nossa disposição com sua beleza 
esplendorosa. O lockdown está 
cedendo lugar aos passeios ao ar livre 
e poderemos usar shortinhos, biquínis 
e expor nossos corpos ao sol. O que 
é ótimo, não é mesmo? − embora 
isso não queira dizer que, mesmo 
vacinados, possamos afrouxar 
os cuidados recomendados pelo 
governo e o NHS: distanciamento 
social, máscara e mão higienizadas, 
certo? 

Portanto, férias com sol e corpos 
à mostra tem tudo a ver com seu 
corpo, e você estar contente com 
ele ou não. Nós, mulheres, − mas 
alguns homens também − estamos 
meio preocupadas com nossas 
barrigas, nossas estrias e tudo o mais. 
Entretanto, é necessário considerar 
que é mais importante estar bem de 
cabeça e se sentindo tranquila do que 
se preocupar com o aspecto físico e a 
beleza exterior. 

Mas, não se deve separar 

tanto, mente e corpo como o fez 
Descartes. Para Donald Woods 
Winnicott (pediatra e psicanalista 
inglês – 1896-1971) não há a 
oposição entre corpo e mente, e 
sim certa divisão entre soma e 
psique. Explico. Winnicott parte do 
princípio de que a existência do ser 
humano é psicossomática (psique + 
soma), porque a mente é um aspecto 
diferenciado do funcionamento da 
psique. Para ele, a vida somente 
é possível quando a pessoa 
humana está firmemente alojada 
em seu próprio corpo, ela se sente 
confortável e o tem como morada. 
Ambas, psique e soma formam 
uma unidade psicossomática, 
o que significa que o indivíduo 
alcançou a integração, isto é, uma 
personalização satisfatória, base 
fundamental para o sentimento de 
viver no próprio corpo.

Portanto, ser feliz com o próprio 
corpo tem relação direta com o nosso 
psiquismo, engendrado desde que 
somos bebês. E se você tem qualquer 
problema sério com relação a ele 
(e não esqueçamos de que o rosto 
também faz parte do corpo) é preciso 
olhar com carinho para você.

Quando me exponho sinto 
vergonha?

Mormente relacionada à 
exposição de nossos corpos com 
biquínis ou shortinhos mais curtos e 
bustiês, em virtude do calor do verão, 

da ida à praia, ao parque, para tomar 
um sol ou nadar, a vergonha ainda 
pode trazer certo desconforto e gerar 
uma verdadeira fobia, dependendo 
da forma como são encaradas, tanto 
a vergonha quanto a exposição. E a 
vergonha seria fruto do quê? Vamos 
nos observar?

Você se importa muito 
com os padrões de beleza 
criados pelo “mundo”?

A mídia atual, com reformulação 
do marketing tradicional para o 
digital, criou uma expansão do 
apelo ao corpo e ao rosto, da beleza 
indescritível, como se isso fosse 
o real. Os filtros e aplicativos de 
correção de “defeitos”, trouxeram 
uma realidade absurda de desejar o 
impossível.   E o que é de fato belo? 
Existe um padrão, um senso comum 
para a beleza?

Enquanto muitos de nós 
temos vergonha dessas pequenas 
“imperferfeições”, algumas pessoas 
adeptas da tatuagem e do piercing, ou 
os mais radicalmente “modificados”, 
como são conhecidos,  participam 
desse processo de glorificação 
e exposição dos corpos de outra 
forma. As marcas tornaram-se mais 
um objeto de consumo. Muitas vezes 
trazendo ancorados a elas discursos 
de coragem e de capacidade de 
vencer limites, em virtude de ser 
algo doloroso de se fazer. Numa 
das vezes, podem significar 

a necessidade de identidade 
autêntica (nesse caso Winnicott 
teria razão), noutras podem indicar 
uma forma de pertencimento 
a um grupo.  Escarificações, 
espaçadores e próteses de silicone 
foram associados à automutilação, 
mas podem estar relacionados ao 
exibicionismo, como uma forma de 
beleza,  ou à violência contra si ou 
agressão à sociedade. E o que parece 
ter sido feito para encantar, pode ser 
somente indicativo de insatisfação. 
E podemos seguir na mesma linha 
de raciocínio com as plásticas 
extremas para adornar o corpo e o 
rosto como é o caso do Verdadeiro 
Ken Humano, você já ouviu falar? 
Todo exagero pode ser catastrófico.

Mikhail Bakhtin, historiador 
da literatura e filólogo soviético, 
argumenta que não há enunciados 
“neutros”, eles emergiriam em 
contextos socioculturais, plenos de 
significados e valores, como atos 
responsivos. Por esse viés, podemos 
encarar as marcas corporais como 
escrituras e enunciados,  que podem 
designar objetos, mas também 
traduzir tomadas de posição. 
Portanto, as marcas corporais podem 
nos dizer muito a respeito da história 
de quem as utiliza, pois corpos são 
textos a serem lidos. Narrativas 
podem ser contadas a partir das 
cicatrizes e dos registros corporais 
de fatos vividos. Portanto, meu corpo 
pode estar contando alguma história 

ao mundo ou a mi mesmo.

Então, percebe como os 
corpos e as férias, e a vida, 
e a saúde, podem ter tudo 
a ver?

E a não aceitação de nossos 
corpos (sem esquecer de que ele 
está ligado ao psiquismo) pode gerar 
doenças?

O que é de fato estar ou ser 
doente? O que é normal? Boa parte 
das doenças mentais, geradas pela 
não aceitação de quem se é, passa pelo 
corpo, e são chamadas de transtorno 
somatoforme, mais conhecido 
como somatização.  Essas doenças 
são geradas não somente pela não 
aceitação, mas têm uma origem mais 
profunda, muitas vezes na formação 
do psiquismo primitivo, quando 
ainda éramos bebês. Entre elas se 
encontram a anorexia, a bulimia, mas 
também alergias, gastrites, várias 
mialgias (dores) e outras.

Então, gente, bora cuidar mais 
da nossa cabeça, antes de nos 
preocuparmos tão somente com o 
corpo nosso de cada dia, e ser feliz 
com o que se tem? 

*Janice Mansur autora é poeta, 
professora, revisora de tradução 
e produtora de conteúdo para o 
Instagram e o canal do Youtube: 
BETTER & Happier. Visite a autora 
também na Academia Niteroiense 
de Letras. (Digite no google ANL+ 
Janice Mansur).

Você está feliz com seu corpo?

Por Janice Mansur*
@janice_mansur

Cotidianices
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Alguém mencionou “heat 
wave”? Pois aqui tem a receita que 
você precisa para os primeiros dias 
de temperaturas mais elevadas: bolo 
de coco gelado. Quem é brasileiro 
tem esse doce nas memórias 
afetivas. Mães caprichosas faziam 
esse bolo, enrolavam fatia a fatia 
com papel alumínio e deixavam o 
doce repousar na geladeira. Esta 
receita, servida no Café Santo 
Grão, que tem sete filiais em São 
Paulo e uma em Curitiba, rende 
12 quadradinhos como os da foto. 
O segredo é colocar a calda com 
o bolo ainda quente, mas espere 
esfriar para pincelar leite de coco e 
polvilhar coco ralado.

Gastronomia

Massa
• 5 unidades de ovos
• 350g de açúcar refinado
• 150g de creme de leite 

fresco
• 270g de farinha de trigo
• 20g de fermento em pó
• 100g de manteiga derretida

Calda
• 395g de leite condensado
• 300g de creme de leite 

fresco
• 500g de leite de coco

Ingredientes

Bolo de coco 
gelado

Modo de Preparo

Motivos para atacar a geladeiraMotivos para atacar a geladeira
Da Redação

Massa
1. Bata os ovos e o açúcar 
na batedeira até dobrar de 
volume e adicione o creme de 
leite. 2. Misture a farinha e o 

fermento e incorpore aos poucos 
na batedeira. 3. Adicione a 
manteiga derretida. 4. Disponha 
em uma assadeira untada com 
manteiga e enfarinhada, asse em 
forno pré-aquecido (160ºc) por 
uns 20 minutos.

 Calda
1. Misture todos os ingredientes 
com um fouet e molhe o bolo. 
2. Faça vários furinhos no bolo 
ainda quente com o auxílio de 
um garfo. Coloque a calda com 
o bolo ainda quente.

Para finalizar: 3. Depois de 
gelado, pincele leite de coco 
no bolo e polvilhe coco ralado 
desidratado nele todo para 
decorar. 
Receita do Café Santo Grão, São 
Paulo, Brasil; santograo.com.br

Divulgação
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Classificados

Beleza

Preciso de um ajudante de construção 
com disponibilidade imediata para 
preparar base e aterramento da obra. 
Endereço : KT1 4AL Requisitos: ter 
experiência em preparação de base,  
inglês se comunicar, ter fácil acesso 
ao local. Valor diária: £100. Por favor 
entrar em contato somente se vc tiver 
acesso ao local.
Telefone: Telefone: 0746479555207464795552

AJUDANTE DE 
CONSTRUÇÃO

Cortes masculino com design de 
sobrancelha por apenas £10 em TODO 
MÊS DE JULHO.
Não Não percam essa promoção e agendem percam essa promoção e agendem 
já o seu horário pelo whatsapp já o seu horário pelo whatsapp 
07787231230.07787231230.

CORTES MASCULINO

Serviços

Preciso de 2 motoristas que dirijam e 
também faça cleaner, que morem na 
área de NW10.
Contato Contato 0791235592407912355924

MOTORISTAS

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

PEDREIRO

Precisa-se de ajudante de cozinha KP 
em restaurante italiano.
Interessados Interessados entrar em contato. 07752 entrar em contato. 07752 
393304393304

AJUDANTE DE COZINHA

São realizados retratos e todo tipo 
de pintura artística, em diferentes 
técnicas. Mais Mais informações no informações no 
WhatsApp +447551099383WhatsApp +447551099383

PINTURA ARTÍSTICA

Experiência em serviços de remoções 
e transporte aeroportuário. Vão 
grandes ou médios de acordo com 
sua necessidade. Com os preços mais 
baratos.
Relatórios: Relatórios: 0785259690607852596906

REMOÇÕES E TRANSPORTE 
AEROPORTUÁRIO

Preciso de uma mulher para cuidar 
de uma menina de 3 anos na área de 
Streatham, uma pessoa responsável e 
pontual. Contato Contato 0756548218307565482183

HELP MULHER

Emprego

Brazil grill restaurant está contratado 
Churasqueiro com experiência . Em 
espetar  assar e passar carne.
Entre Entre em contato no número em contato no número 
07427032316. Pls só manda 07427032316. Pls só manda 
mensagem quem realmente tem mensagem quem realmente tem 
experienciaexperiencia

CHURASQUEIRO

Estou procurando uma cleaner que 
tenha experiência e documento para 
limpar um office em West Kensington 
segunda e quarta e outro em chiswick 
terça e quinta. Horário de 7pm as 9pm. 
Se possível também algumas casas 
durante a semana, dias e horários a 
combinar.  Pago £9p/h. 
Entrar Entrar em contato somente via Wpp. em contato somente via Wpp. 
0785069129707850691297

CLEANER

Cook é procurado para um pequeno 
berçário em Barons Court, o horário é 
das 9h30 às 13h30, sem necessidade 
de experiência.
Interessado Interessado escrever por WhatsApp escrever por WhatsApp 
0745931001407459310014

COOK PARA PEQUENO 
BERÇÁRIO

Estamos precisando de cleaner com 
habilitação para trabalhar fazendo 
deep cleaning. Cobrimos todas 
as áreas de Londres, fornecemos 
transporte e todos os equipamentos 
necessários. 
O trabalho é de segunda a sábado. 
Normalmente começamos as 9 am 
e terminamos entorno das 5pm, 
dependendo da quantidade de trabalho 
que temos no día. Normalmente 
são 2 a 3, pagamos de £10 a £12 da 
experiência. Favor só entre em contato 
se você tiver habilitacao europeia ou 
britânica. 
Chamar Chamar +44 7517 479963+44 7517 479963

CLEANER

Estamos contratando: cozinheiro 
(a) com conta e documentação para 
trabalhar na Inglaterra. Se você é 
uma pessoa energética, focada e com 
espírito de equipe, favor comparecer 
para entrevista a partir das 13:00 às 
22:30.
Fala Fala com Emerson ou ligar 07378 com Emerson ou ligar 07378 
487484. 487484. 

 VAGA COZINHEIRO

Preciso de eletricista com experiência 
pra hj.
Contato 07508389513 Contato 07508389513 falar com falar com 
WagnerWagner

ELETRICISTA

Você precisa de revisão de seu texto 
publicitário, seu livro ou artigos? 
Quer aulas de português para seus 
filhos ou filhas ingleses, espanhóis 
ou franceses? Quer expandir seus 
negócios e precisa melhorar sua 
escrita em português?
Tenho 23 anos de experiência 
lecionando e revisando textos para 
editoras. Sou professora graduada 
em Letras e pós-graduada em leitura 
e produção textual pela Universidade 
Federal Fluminense (Niterói, RJ, Brasil) 
e posso levar seu conhecimento da 
língua portuguesa 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 
a variação de português de Portugal 
também].
Profa. Janice Mansur - Falante nativo 
de língua portuguesa (português do 
BRASIL)
Contatos: Contatos: DM instagram @janice_DM instagram @janice_
mansur /e-mail:mansur /e-mail:
londonmantra1@gmail.comlondonmantra1@gmail.com

PROFESSORA DE 
PORTUGUÊS

Preciso de uma moça para trabalhar 
com limpeza que more no sul de 
Londres. Começar na segunda-feira, 
40 horas semanais, full time. Salário 9 
£ de início.
Mais Mais informações 07591 109249.informações 07591 109249.

MOÇA PARA LIMPEZA

Procura-se porteiro de cozinha para a 
Estação Notting Hill, horário de manhã 
ou tarde 40 horas por semana
Contato Contato com 07802505674 ou com 07802505674 ou 
0793697424207936974242

PORTEIRO DE COZINHA

Preciso de MOTORISTA(mulher de 
preferência) para trabalhar em Rota 
de Cleaning Services que tenha 
experiência e preferência para quem 
mora no SUL de Londres. 
Interessadas Interessadas mandar Whatsup para mandar Whatsup para 
0793645134007936451340

MOTORISTA MULHER

Pressisa de tapeceiro com experiência 
para trabalhar em tapeçaria em NW 10. 
início imediato. 
Interessados Interessados mandar menssagem pelo mandar menssagem pelo 
Whatsapp.+44 7719 407454Whatsapp.+44 7719 407454

VAGA TAPECEIRO

Preciso de uma cleaner com 
experiência pra me ajudar com dois 
clientes, de sábado (NW2) e segunda-
feira (W6). 
Favor Favor mandar mensagem. Camila mandar mensagem. Camila 
07471077761. Obrigada.07471077761. Obrigada...

VAGA CLEANER

Preciso de Motorista para entregas 
multi drops. OPORTUNIDADE DE BONS 
GANHOS
Depósito em Crayford (DA1 4QX). 
Possibilidade de ganhos de £400 a 
£700, ou mais dependendo do volume 
de entregas, coletas e época do 
ano. Pagamento semanal, depósito 
parcelado. (NÃO É NA AMAZON). 
Necessário: idade acima de 25 anos 
(por questao do seguro); Carteira de 
Motorista Inglesa (UK) ou Europeia; 
passaporte ou id; insurance number; 
comp. de endereço e conta bancária 
+ inglês básico. Forneço van (NÃO 
cobro aluguel de van) + treinamento 
+ diesel.
Interessados Interessados por favor enviar email por favor enviar email 
para: emerson_london@hotmail.para: emerson_london@hotmail.
com ou pelo 07376115754 (caso não com ou pelo 07376115754 (caso não 
consiga atender, por favor mande consiga atender, por favor mande 
mensagem, que entrarei em  contato.)mensagem, que entrarei em  contato.)

MOTORISTA

Preciso de um pintor. Pago 10 por hora 
e que fala português ,urgente 
Contato Contato 0740483647507404836475

PINTOR
Preciso de açougueiro experiente na 
cidade de Reading
Contato Contato +44+447535 9982527535 998252

AÇOUGUEIRO



Facebook: @noticiasemportuguesukFacebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEPTwitter: @jornalNEP
Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

20 de maio a 16 de junho Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 27

Acomodação

Classificados

Quarto disponível em Brixton.
Relatórios Relatórios 07473 161 51107473 161 511

QUARTO EM BRIXTON

Quarto amplo com jardim para alugar, 
para um casal ou duas meninas, 
em Lewisham. Todas as despesas 
incluídas.
Interessado Interessado ligue para 07979123977ligue para 07979123977

QUARTO AMPLIO

Aluga-se quarto localizado entre 
Camberwell e Brixton, passagem de 
ônibus: 133, 415, 59, 159, 3.
Interessado Interessado ligue 07427309218. ligue 07427309218. 
Disponível. Setor muito sossegado, Disponível. Setor muito sossegado, 
todas as contas incluídastodas as contas incluídas

QUARTO CAMBERWELL

2 quartos duplos espaçosos para 
alugar para casais, disponíveis agora. 
Todas as contas incluídas, exceto 
internet que é paga separadamente. 
Muito perto de Old Kent Road e 
Burgess Park, acesso aos ônibus 453, 
53, 63, 78, 363, 163.
Para Para mais informações, entre em mais informações, entre em 
contato com 07549167970.contato com 07549167970.

2 QUARTOS DUPLOS

Aluga-se quarto duplo na Zona 2 por 
£ 500 por mês + £ 150 de garantia, 
ônibus 24h, lojas próximas.
Para Para mais informações: 07481282787mais informações: 07481282787

QUARTO DUPLO

Quarto individual para alugar em 
Upton Park £ 350, não peço depósito
Contato Contato 0744982251807449822518

 QUARTO INDIVIDUAL

Aluguel de apartamento de um quarto, 
com sala, banheiro completo e cozinha 
totalmente equipada. Perto de Seven 
Sister. Você pode se inscrever para 
benefícios, ônibus 24 horas. Zona 
sossegada e residencial.
Mais Mais informações 07440367902informações 07440367902

APARTAMENTO  UM 
QUARTO

Aluga-se apartamento de um quarto 
com sala de estar na Old Kent Road, 
SE1 5XB. £1.200. 
Contato: Contato: 0747018462707470184627

APARTAMENTO

Quarto de casal. Thornton Heath, 
Melfort Road. CR7 7RP. Internet, lugar 
para estacionar, garden.
Mais Mais informação +447972612265informação +447972612265

QUARTO DE CASAL

Aluga-se quarto na Old Kent Road, em 
frente ao Tesco, para casal com todas 
as contas incluídas, máquina de lavar 
e secadora de roupas. Código Postal 
SE1 5AA.
Mais Mais informações 07478007389 informações 07478007389 

QUARTO EM OLD KENT 
ROAD

Alugo um quarto de solteiro em Old 
Kent Road, casa de família limpa. 
Ônibus 24 horas, perto do shopping.
Mais Mais informações 07948464227-informações 07948464227-
0750883116807508831168

QUARTO SOLTEIRO EM 
OLD KENT ROAD Quarto espaçoso para MULHERES 

a 10 minutos da Tower Bridge 
na área de St Katharine e 
Wapping para compartilhar com 
profissionais. Contas incluidas. 
Privado sem agência. Disponível. 
Depósito negociável para COVID. 
Ligue Ligue ou envie uma mensagem ou envie uma mensagem 
de texto: 07485591319de texto: 07485591319

QUARTO PARA MULHERES

Quarto para casal ou uma pessoa em 
Elefante a 9 minutos. Área de Old Kent 
Road.
Mais Mais informações 07704105857informações 07704105857

QUARTO UMA PESSOA

Alugamos um quarto para um casal ou 
uma pessoa com todas as despesas 
incluídas, em Brixton.
Para Para mais informações ligue mais informações ligue 
0745401475507454014755

QUARTO CASAL

Quarto Duplo localizado na 200B 
High St, Térreo, NW10 4ST. Mais Mais 
informações: 07549504566informações: 07549504566 

QUARTO DUPLO

Quartos duplos disponíveis em NW9 
8PP.
Mais Mais informações: 07549504566 £ informações: 07549504566 £ 
170 / £ 140 170 / £ 140 

QUARTOS DUPLOS

Quarto Duplo £ 170 / £ 140. Disponível 
em 15/04/2021 em 4 Dollis Hill Ave, 
NW2 6ET.
Mais Mais informações: 07549504566 informações: 07549504566 

QUARTO DUPLO

Quarto duplo £ 180 / £ 150  localizado 
em 70 Oakleigh Ave, Edgware, HA8 5DP. 
Disponível a partir de 30/04/2021.
Mais Mais informações: 07549504566informações: 07549504566

QUARTO DUPLO

Aluguer de apartamento de 3 quartos 
com sala de estar, amplo jardim, 
varanda e garagem no centro de 
Hackney. Área residencial, ônibus 24 
horas se candidatam aos benefícios.
Mais Mais informações 07440367902informações 07440367902

APARTAMENTO
Quarto individual £ 120 localizado em 
61 Rydal Gardens, Wembley, HA9 8SA.
Mais Mais informações: 07549504566 informações: 07549504566 

QUARTO INDIVIDUAL

Quarto individual para alugar em Old 
Kent Road, SE17 1HY. Disponível a 
partir de 1º de maio, duas paradas 
para Elefã e Castelo.
Informações: Informações: 07462620528-07462620528-
0757574747807575747478

QUARTO INDIVIDUAL
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Inicio este texto fazendo 
algumas perguntas: você já passou 
pela experiência de ser tratado 
injustamente? Já sofreu alguma 
circunstância injusta? Existe 
alguém que é a causa de todos 
os seus problemas e você deseja 
ardentemente reagir? Não sei como 
você responde, mas se houver apenas 
um sim, a história bíblica de José 
pode ser aquela com a qual você se 
relaciona. Você pode ler essa história 
em Gênesis capítulos 37 a 50.

Um resumo
José conheceu situações 

bastante complicadas. Quando 
ele e seus irmãos ainda viviam 
em Canaã, eles o jogaram em 
uma cisterna e o venderam a uma 
caravana de ismaelitas, que ia para 
o Egito. Lá, foi revendido como 
escravo por aqueles que o haviam 
comprado de seus irmãos. Depois 
disso, José foi falsamente acusado 

de estupro e jogado na prisão de 
Faraó por vários anos. No entanto, 
a mão de Deus estava sobre ele. 
No tempo oportuno, sua vida 
experimentou uma guinada positiva 
dos acontecimentos e José tornou-
se primeiro-ministro do Egito, 
liderando o país por vários anos 
rumo à prosperidade. Uma fome, 
no entanto, surgiu na terra enquanto 
José administrava e, em meio a tudo 
isso, seus irmãos chegam ao Egito 
em busca de comida. 

Encontro e indagações
Os mesmos irmãos que o 

haviam vendido, agora estavam 
frente a frente com José para 
comprar dele. Os mesmos que 
o jogaram em um buraco, agora 
precisavam dele para tirá-los de um. 
Este enredo tem tantas reviravoltas 
que, lendo a história, ninguém pode 
negar o envolvimento emocional 
com ela. José os reconheceu, mas 
precisava manter-se firme e ensinar-
lhes uma lição. O personagem 
principal dessa história se deparou 
com uma escolha que todos nós 
também nos deparamos: quando 
somos injustiçados, respondemos 
com amargura ou com o perdão? 

A vingança, para muitos, pode 
ser um dos atos mais doces e 
satisfatórios da vida. No entanto, 
ainda há duas outras perguntas: 
se você tomar a justiça em suas 
próprias mãos, que resultado você 
obteria? Seria satisfatório e justo? 
Para responder a essas questões, é 
necessário responder antes se você 
já experimentou um encontro com 
Deus e crê que Ele está no controle 
da sua vida. Se isto for uma verdade, 
então, você pode louvá-lo por seus 
amigos e confiar n’Ele com relação 
aos inimigos. 

As voltas que a vida dá
Muitas coisas que ocorrem 

na vida de uma pessoa, um dia se 
apresentarão de forma diferente. 
Por exemplo, aquela pessoa que 
machucou alguém no curso da vida, 
poderá necessitar da ajuda de quem 
ela mesma feriu. Aquele que agiu 
com injustiça, poderá, em um futuro 
próximo, estar sob a dependência 
daquele de quem, outrora, foi um 
algoz injusto. Se você já vivenciou 
algo parecido, existe alguém em 
seus pensamentos? Alguém que 
seja o foco de sua atenção? Uma 
parte da história de José nos mostra 

como ele administrou a situação 
com os seus irmãos. Sim; ele que foi 
traído e vendido como escravo por 
eles. Imagine os gritos de desespero 
do jovem José. Imagine a dor de 
deixar a sua casa, seu amado pai, 
sua terra e ainda por cima, sentir 
uma profunda agonia pelo modo 
como foi tratado pelos seus próprios 
irmãos. Aquele a quem deviam 
proteger, simplesmente foi vendido 
como uma mercadoria. Apesar de 
tudo, ele não lida com eles tendo em 
mente a vingança e o mal. O que eles 
necessitam é aprender uma lição 
e para isso, devem ser quebrados 
para que uma limpeza aconteça em 
seus corações e se prostrem diante 
de Deus, que a tudo vê. Então, o 
processo começa. Ele, que não 
foi reconhecido pelos irmãos, os 
acusa de serem espiões e os coloca 
na prisão. Depois, sob a condição 
de trazerem seu irmão mais novo, 
José os liberta e os envia para 
casa com os alimentos que vieram 
buscar. Quando voltam com o irmão 
caçula, ele lhes dá um banquete, 
manda os empregados dar-lhes 
mais grãos, mas se utiliza de uma 
tática que, apesar da sua bondade, 
os faz parecer ladrões. Diante de tal 

situação, seu irmão Judá declara: 
“Achou Deus a iniquidade de teus 
servos” (Gênesis 44:16). 

Finalizando
Agora chegamos à parte mais 

emocionante da história. José deu-
se a conhecer a seus irmãos e, em 
seguida, desmoronou em lágrimas. 
Seus irmãos ficaram amedrontados 
e empalidecidos. Muitos, ao 
ouvirem esta história, rapidamente 
poderiam dizer que José deveria dar-
lhes a paga por tudo que fizeram. 
Não obstante, ele não tinha em seu 
coração o desejo da retribuição na 
mesma moeda, antes, sua atitude 
para com seus irmãos foi a expressão 
de amor e de perdão. Em outras 
palavras ele estava dizendo a eles: 
eu amo vocês, eu perdoo vocês, eu 
aceito vocês. Como José pôde fazer 
o que fez? Como ele pôde perdoar 
a seus irmãos? Ele tinha tudo para 
responder com amargura, mas não o 
fez. Por que? A próxima publicação 
envolve essas respostas. Não perca!

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

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

Uma história emocionante
Por Pastor Natanael*

Espiritualidade

Vida além da vida

Unsplash

“Muitas coisas que ocorrem na vida de uma pessoa, um dia se apresentarão de forma diferente. Aquela pessoa que machucou alguém poderá necessitar da ajuda de quem ela mesma feriu.”
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No mês de abril de 2021, o rei da 
Música Popular Brasileira, Roberto 
Carlos, completou 80 anos de vida. 

Os principais meios de comunicação 
lembraram da data, de suas músicas 
e de todo o seu imenso arquivo na 
televisão brasileira. 

Até hoje, Roberto Carlos é o 
único brasileiro a vencer o Festival 
de San Remo em 1968 com a música 
“Canzone Per Te” composta por 
Sergio Endrigo, período que marcaria 

a sua transição do rock da Jovem 
Guarda para a música romântica.

Para contar melhor a história 
musical de Roberto Carlos, a editora 
Todavia lança o livro “Roberto Carlos 
– Por Isso Essa Voz Tamanha”, uma 
biografia inédita escrita pelo jornalista 
Jotabê Medeiros.

Tive a oportunidade de conversar 

com o autor do livro e a seguir 
apresento a resumida entrevista que 
fiz com Jotabê sobre essa imperdível 
biografia já disponível nas livrarias do 
Brasil, nas lojas online e na Amazon.

Notícias em Português – 
Quando surgiu a ideia de escrever 
uma biografia sobre Roberto 
Carlos?

Jotabê Medeiros - Sempre 
sonhei em escrever uma biografia do 
Roberto, mas acontece que houve uma 
anterior, que foi recolhida das livrarias 
e trouxe muitos problemas. Não achei 
que haveria um editor que tivesse a 
coragem de publicar uma nova. Com 
a mudança da interpretação da lei de 
direitos de imagem pela Suprema 
Corte brasileira, ficou um pouco 
menos pantanoso escrever sobre o 
maior artista da música popular e, 
quando surgiu a chance, eu a agarrei.

Por que Roberto Carlos é 
considerado o Rei da MPB e um dos 
maiores cantores e compositores do 
mundo?

Roberto iniciou sua carreira 
simultaneamente ao desenvolvimento 
do rock’n’roll, em meados dos anos 
1950. Ajudou a fazer a transposição 
dessa linguagem cultural para a 
especificidade brasileira. É um dos 
mais longevos artistas em atividade 
no mundo. Vendeu mais discos 
que os Beatles no Brasil. Tem uma 
carreira relevante também em todos 
os países vizinhos ao Brasil, com 
especial repercussão na Argentina, 
Colômbia e México. E, no Brasil, 
ao longo de 60 anos de carreira, 
relacionou-se com todos os artistas 
de diferentes esferas da música, 
influenciando todos eles.

Como Roberto Carlos é 

percebido fora do Brasil pelos 
ouvintes estrangeiros?

Ele tem muita aceitação entre 
o público de fala espanhola porque 
se dedica a turnês internacionais 
desde 1965. Também tem um grande 
público na Itália, por causa de suas 
participações em festivais e seus 
discos em italiano. No mundo de 
língua inglesa, é menor o efeito, 
embora ele tenha tentado conquistar 
esse público - gravou um disco em 
inglês em 1981.

Roberto Carlos havia relatado 
o projeto de publicar uma biografia 
escrita por ele mesmo. O seu livro 
foi plenamente autorizado para ser 
lançado?

A biografia que Roberto diz que 
escreverá de si mesmo já tem mais de 
30 anos sendo feita, e é pouco provável 
que ele a conclua, em minha opinião. 
Mas, mesmo que isso aconteça, não 
implica no banimento de outros 
esforços, como o meu, de analisar e 
descrever a história dele. Meu livro 
não foi autorizado, mas Roberto foi 
informado de sua publicação.

Para você, qual é a música mais 
bonita e emotiva do Rei? 

Eu creio que essa é sempre 
a pergunta mais difícil. Gosto de 
muitas, há repercussões emocionais 
diferentes. O Portão é uma das minhas 
preferidas, mas bonita e emotiva é a 
música que ele fez para o pai dele, que 
estava em vias de se despedir desse 
mundo: Meu Querido, Meu Velho, 
Meu Amigo.

* 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) 

Humor

Livros

Por Fernando 
Rebouças*

Roberto Carlos ganha nova biografia

Mais novidades da Todavia
A editora Todavia também 
lança em português o livro “As 
Pipas”, de Romain Gary, um 
dos escritores mais famosos 
da França e recentemente 
difundido no Brasil. Para 
encontrar os livros da Todavia 
fora do Brasil basta digitar 
“Todavia” nas buscas da 
Amazon e no caso do livro 
do Roberto Carlos, sugerimos 
que entre no site da Amazon e 
digite o nome do autor “Jotabê 
Medeiros”.
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Embora vários favoritos ainda 
registrassem vitórias confortáveis, 
principalmente o triunfo do Japão 
por 14-0 na Mongólia, várias partidas 
tiveram resultados surpreendentes.

Poucos teriam previsto que a 
Holanda perderia por 4-2 para a 
Turquia em sua partida de abertura 
das eliminatórias para Copa do 
Mundo da FIFA no Qatar 2022™. 

Tendo parecido imparável após a 
goleada de 6-0 sobre a Alemanha na 
Liga das Nações da UEFA no outono 
passado, a Espanha se esforçou para 
garantir um empate de 1-1 com 
a Grécia, antes de vencer apenas 
a Geórgia por 2-1 graças a um 
vencedor por tempo de lesão.

Os finalistas de 2018 do FIFA 
World Cup™ tiveram talvez o início 
mais gaguejante de todos, com a 
Rússia, vice-campeã Croácia em 
2018 sofrendo uma derrota por 1x0 
para a Eslovênia em seu primeiro 
jogo das eliminatórias, enquanto a 
atual campeã França caiu dois pontos 
com um empate em casa contra a 
Ucrânia por 1x1.

O mais surpreendente de tudo 
é que a Alemanha, quatro vezes 
campeã, teve uma derrota de 2x1 para 
a Macedônia do Norte em Duisburg. 
Os homens de Joachim Löw já 
haviam mostrado sinais de fraqueza 

na vitória por 1x0 na Romênia, e 
este último contratempo de choque 
sugere que ainda não superaram os 
problemas que levaram à pesada 
derrota por 6x0 nas mãos da Espanha 
no outono passado.

35 é o número de eliminatórias 
da Copa do Mundo que a 
Alemanha ficou invicta, incluindo 
vitórias em seus últimos 18 jogos, 
antes de perder para a Macedônia 
do Norte.

Os times da Concacaf em 
novos patamares

A Europa não é o único lugar 
onde os “minnows” do jogo parecem 
cada vez mais bem equipados para 
causar problemas a equipes maiores, 
já que o trabalho de desenvolvimento 
em andamento também parece estar 
dando frutos em outras regiões.

Território ultramarino britânico 
Montserrat, lar de pouco menos de 
6.000 pessoas, manteve o favorito 
esmagador El Salvador a um 

empate de 1x1 e ainda está invicto 
nas eliminatórias, enquanto Porto 
Rico também dividiu os despojos 
no empate de 1x1 com os antigos 
participantes da Copa do Mundo 
Trinidad e Tobago. 

Os observadores atribuem esta 
melhoria no desempenho a fatores 
como a Liga das Nações da Concacaf, 
que oferece mais oportunidades para 
que as equipes se desenvolvam em 
condições competitivas.

“Estou muito orgulhoso deste 

grupo”. Temos falado muito em não 
jogar com medo”. A vantagem disto 
é: somos um time jovem que tem um 
grande potencial”, disse o técnico 
porto-riquenho Dave Sarachan. 
“Não estamos felizes por termos 
desenhado, mas estamos satisfeitos 
por estarmos preparados e que o 
grupo tenha competido. Isso nos 
mantém na caçada.”

A Espanha tem Pedri... e 
um problema de atacante

A lista de jovens espanhóis 
supertalentosos parece não ter fim. 
Apenas um ano após a chegada de 
Ansu Fati ao cenário mundial, todos 
os olhares estão voltados para o 
meio-campista Pedri, de 18 anos, que 
atuou pelo seu país em todas as três 
eliminatórias para a Copa do Mundo, 
fazendo duas partidas pelo caminho, 
e já parece ser uma parte fundamental 
dos planos de Luis Enrique para a 
seleção nacional.

Um problema familiar também 
parece ter ressurgido para os 
espanhóis. Embora sua posse de bola 
e seu passe sejam tão impressionantes 
como sempre, falta-lhes a agressão e 
a penetração necessárias na frente 
do gol. Além disso, não parece 
haver qualquer sinal de um atacante 
prolífico que possa capitalizar de 
forma consistente o aparente domínio 
da equipe de Enrique.

Esporte / Desporto

O que aprendemos nas eliminatórias 
da Copa do Mundo

C
u
rt
a
s Eliminatórias de Qatar 2022 adiadas

A FIFA confirmou que, levando em 
consideração a atual interrupção 
causada pela pandemia da COVID-19 
e a necessidade de garantir condições 
de jogo ideais para todas as equipes, foi 
decidido adiar as eliminatórias africanas 
para a Copa do Mundo da FIFA Qatar 
2022™️ que deveriam ser disputadas em 
junho de 2021.
As eliminatórias estão agora programadas 
para acontecer nas janelas existentes de 
setembro, outubro e novembro de 2021, e 
março de 2022.

FIFA Arab Cup  terá jogos entre 30/11 e 18/12
23 países participarão da FIFA Arab Cup  2021™️, cujos jogos serão 
disputados em seis dos locais do Qatar 2022™️, proporcionando 
assim aos anfitriões da Copa do Mundo a oportunidade perfeita 
para testar instalações e operações um ano antes da realização 
do principal evento do futebol mundial no Oriente Médio e no 
mundo árabe pela primeira vez. A Copa Árabe da FIFA começará 
no final deste ano e será concluída em 18/12, Dia Nacional do 
Qatar.
Participam da Copa Árabe da FIFA 2021: Qatar (nação anfitriã), 
Argélia, Bahrain, Comores, Djibuti, Egito, Iraque, Jordânia, 
Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Omã, Palestina, 
Arábia Saudita, Somália, Sul do Sudão, Sudão, Síria, Tunísia, 
Emirados Árabes Unidos e Iêmen.

Fifa.com

Por Fifa.com

Olhares voltados para o meio-campista Pedri, de 18 anos, que atuou pela Espanha em todas as três eliminatórias 
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Jogos da UEFA Euro 2020 serão exibidos na Trafalgar Square

Da Redação

Após o adiamento do torneio no ano passado devido à pandemia 
do coronavírus, a competição deste verão acontecerá em todo 
o continente, com o Estádio de Wembley sediando oito jogos, 
incluindo tanto as semifinais quanto a final.
O prefeito confirmou que a Trafalgar Square sediará uma zona 
de torcedores onde todos os jogos da Inglaterra, juntamente 
com as semifinais e a final, serão exibidos.
A capacidade da Fan Zone para os dois primeiros jogos será 
significativamente reduzida para apenas 750 pessoas, a fim 
de atender aos regulamentos de distanciamento social. A Fan 
Zone receberá exclusivamente trabalhadores-chave para estes 
dois primeiros jogos da Inglaterra contra a Croácia e a Escócia, 
para agradecê-los por seus esforços durante a pandemia.
Se as restrições de distanciamento social forem levantadas em 
21/06, de acordo com o roteiro do governo, até 9.500 pessoas 
poderão assistir a cada partida na Fan Zone a partir desta data. 
Vários trabalhadores-chave também serão convidados a assistir 
ao último jogo do grupo da Inglaterra com a República Tcheca 
no dia 22/06, com a maioria dos ingressos disponíveis através 
de uma votação pública. 
Detalhes sobre como solicitar os ingressos gratuitos da Fan 
Zone ainda serão anunciados.  
Para celebrar o primeiro fim de semana do torneio, Londres 
terá uma edição do projeto “Inside Out” do artista francês JR.
Inside Out ajuda indivíduos e comunidades a fazer uma 
declaração ao exibir retratos em grande escala em preto e branco 
em espaços públicos. Desta vez, transformará a Tower Bridge 
Road, em parceria com a City de Londres, em uma grande 
galeria de arte ao ar livre, celebrando os heróis da comunidade 
londrina que fizeram a diferença durante a pandemia.
O projeto viajará então para diferentes locais da cidade durante 
todo o torneio, criando obras de arte temporárias em locais ao 
ar livre surpreendentes. 
Além da Trafalgar Square Fan Zone, haverá uma Football 
Village no Potters Fields Park, perto do City Hall, para que as 
pessoas possam aproveitar o verão londrino, relaxar e absorver 
a atmosfera. O evento terá atividades gratuitas para toda a 
família, incluindo entretenimento cultural, apresentações, 
exercícios de futebol e atividades comunitárias.
Antes do torneio, Londres sediará a etapa final do Tour 
do Troféu UEFA EURO 2020, seguindo sua viagem pelas 
cidades-sede. O troféu chegará à capital na sexta-feira (4/06), 
antes de atravessar a cidade e terminar sua viagem no Estádio 
de Wembley. 
A Fan Zone também receberá um evento comunitário, 
incluindo uma tarde de entretenimento no sábado, (10/06), um 
dia antes da final.

Trabalhadores essenciais terão prioridade a ingressos gratuitos na Fan Zone

Datas de partidas que 
serão exibidas na Fan 
Zone
Fase de grupos:
Domingo, 13/06 - 
Inglaterra X Croácia 14h 
Sexta-feira, 18/06 
- Inglaterra X Escócia 
20h 
Terça-feira, 22/06 - 
Inglaterra X República 
Tcheca 20h 

Semifinais: 
Terça-feira, 6/07 - 20h 
Quarta-feira, 7/07 - 
20h 
Final: 
Domingo, 11/07 - 20h 
Detalhes de como 
solicitar ingressos 
gratuitos para a 
Trafalgar Square Fan 
Zone ainda serão 
anunciados.




