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Países da AL 
seguirão na lista 

vermelha
O argentino londrino Marcelo 
Ohanessian vê uma melhoria 
parcial no setor de turismo, 

mas as restrições estão longe 
do fim

Na página 10

Melhor momento 
para comprar 

imóveis na Inglaterra
Desde 2002, as hipotecas não 

ficam tão acessíveis. Para 
comprar o primeiro imóvel, 
empréstimos são aprovados 

com apenas 5% do valor total.

O voo do AEK London FC
Único time brasileiro em 
atividade com registro 
na Federação Inglesa de 
Futebol é campeão da 
Middlesex Super 6 League
Na página 30

Controlar a variante Delta 
e avançar no programa de 
vacinação. Até 19/07, a 
todos os adultos terá sido 
oferecida uma dose da 
vacina, promete governo
Leia mais na página 11

BREXIT: REGISTROS APÓS 30/06 SÓ PARA 
“CASOS EXCEPCIONAIS”
ESPECIALISTAS INDICAM QUE O MELHOR É DAR ENTRADA NO 
EU SETTLEMENT SCHEME ANTES DO PRAZO FINAL
LEIA NA PÁGINA 13

Ano 20 / Número 841

DE QUE DEPENDE O
FIM DO LOCKDOWN?
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Brasil Portugal Angola Moçambique São Tomé 
e Príncipe

Guiné
Equatorial

MacauCabo VerdeGuiné-BissauTimor-Leste

UTILIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Previsão do tempo, Londres

No dia 25 de junho de 1903 nasceu Eric Arthur Blair, 
que veio a ser reconhecido pelo seu pseudônimo 
George Orwell - sobrenome que ele derivou do belo 
rio Orwell em East Anglia. Nascido em Motihari, 
Bengala, Índia, Orwell morreu em 21 de janeiro 
de 1950, em Londres. Romancista, ensaísta e 
crítico inglês, sua obra ganhou o mundo por seus 
romances Animal Farm (1945) e Nineteen Eighty-
four ou 1984 (1949), este último um profundo 
romance anti utópico que examina os perigos do 
domínio totalitário.

Um sorvete com um zangão que tem câmeras é o centro das atenções na Trafalgar 
Square, coração de Londres.  A instalação no Fourth Plinth - comissão mutante de 
obras de arte públicas – tem como título “The End” e é obra da britânica Heather 
Phillipson. Quem passa pela praça pode usar seus telefones celulares para transmitir 
ao vivo o que o zangão equipado com câmeras filma lá de cima. A artista explica que 
considerou aspectos políticos da praça no seu trabalha, que fica em cartaz até a 
primavera de 2022.

HISTÓRIA DO
REINO UNIDO

Imagem do mês

The End, por Heather Phillipson
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Comunidade

Pela primeira vez no Reino 
Unido, a plataforma Film Locos, que 
reúne latino-americanos nas áreas de 
cinema e conteúdo digital, assume 
o desafio de produzir e filmar seis 
curtas-metragens, com o objetivo 
de trazer mais representação para a 
comunidade do país. 

“O plano é lançar estes filmes 
um a um, uma vez por mês durante 
o resto do ano, em nosso canal 
YouTube. Queremos mostrar ao 
mundo que nossas histórias como 
latinos são importantes. Também é 
crucial trazer uma mente aberta e 
diversidade de casting e narrativa 
para a equação. Nada é por acaso”, 
informou o CEO e fundador da 

plataforma Film Locos, Victor Rios, 
referindo-se aos primeiros curtas 
latino-americanos. 

Para tornar este projeto uma 
realidade, “a equipe Film Locos 
tem trabalhado duro e unido 
forças com latino-americanos 
de diferentes partes do Reino 
Unido como Manchester, Oxford, 
Londres e Dublin”, de acordo com 
comunicado de imprensa que afirma 
que os filmes estão sendo rodados 
em junho deste ano em Londres e 
Oxford.

As filmagens do filme ‘Pretty 
Fly for a Doña’ começaram em 11 
de junho. É uma comédia sobre uma 
senhora sul-americana que encontra 
um date no Tinder, contra a vontade 
de sua filha. O filme é escrito e 

dirigido por Karlina Veras.
Também nas obras está a 

filmagem de “ The One in the 
Mirror”, um drama sobre uma 
adolescente dominicana que se 
odeia e tem uma crise de identidade. 
Esta obra é escrita por Karlina Veras 
e dirigida por Rauni Barros da Silva.

Em “Hands On”, o roteiro 
apresenta uma mulher brasileira que 
se esforça para equilibrar sua vida e 
seu trabalho. Este pequeno filme foi 
escrito por Raquel Arraes, Fabiane 
Mello e Fillipe Lezo e dirigido por 
Raquel Arraes.

Nesta maratona de filmes, outro 
trabalho está sendo produzido sob o 
título provisório de “Nobody”, um 
drama no qual duas irmãs muito 
diferentes lutam para se conectar. 
Esta peça foi escrita pelo dramaturgo 
colombiano Santiago del Fosco e é 
dirigida por Victor Rios.

Outra produção que logo será 
vista pelo público britânico é 
“Una conversación sobre Rosé”, 
um pequeno filme baseado na 
história verdadeira de dois homens 
a compartilhar seus pontos de 
vista sobre o romance e a vida. A 
história foi coescrita por José Reyes 
Canseco e Toni Roberts e é dirigida 
por Cortney Stowers. 

O último filme da série é “Eres 
mi tipo”. Uma comédia romântica 
sobre um conhecedor do mundo 
que tenta impressionar uma garota 
colombiana em seu primeiro 
encontro. A comédia foi escrita por 
Tara Hoyos-Martinez e é dirigida 
por Mauro Pedretti.

Latinos se unem para fazer cinema em UK
Film Loco

Da Redação

Film Locos é uma plataforma criada para compartilhar 
histórias latino-americanas dentro do Reino Unido. “Há 
cerca de 150.000 latino-americanos vivendo no Reino 
Unido, mas suas vozes não estão sendo ouvidas. Em 
resposta a isso, foi criada a Film Locos, com o objetivo de 
trazer conteúdo e oportunidades para a comunidade latino-
americana”, afirma o comunicado à imprensa.
Por trás do projeto está uma equipe de escritores, diretores, 
cineastas, produtores, juntamente com um elenco de atores. 
À frente de todos está Victor Rios, nascido na Bolívia, CEO 
e fundador da Film Locos. Ríos é também um dos produtores 
e editores desta primeira temporada de curtas. 
A equipe também inclui a venezuelana Andrea Perez, 
que tem mestrado em Produção Dramática e TV pela 
Universidade de Salford e vive em Manchester. 
Sammy Attalah é ator e produtor e se preocupa com a sub-
representação das vozes das minorias étnicas no palco e 
na tela. Attalah é o fundador da plataforma teatral Untold 
Collectiv. 
Também na equipe da Film Loco está Mauro Pedretti, 
nascida no Peru, que cresceu na Itália e agora estuda 
cinema em Londres. 
A equipe multicultural inclui Karlina Veras, uma escritora 
britânica latina da República Dominicana. Veras é autora da 
coleção de contos Yun Yun (pa’la calor). 
Também participam destas aventuras cinematográficas 
Cortney Stowers, um diretor samoano da Nova Zelândia; 
Rauni Barros da Silva, cineasta brasileiro, que vive em 
Oxford; e Raquel Arraes, atriz e diretora profissional 
com mais de 20 anos de experiência na indústria 
cinematográfica.
Film Locos também está criando uma série de workshops, 
como ioga para atores, acrobacia de combate e escrita de 
roteiros, com o objetivo de ajudar a financiar este projeto e 
trazer valor para a comunidade. 
Para mais informações sobre o Latin American Shorts: Latin 
American Shorts: Season 1 e outros projetos, siga-os em 
todas as mídias sociais como @filmlocos.

Faces do projeto  

Seis curtas metragem estão em produção neste momento. Um deles é “Hands On”, escrito 
pelos brasileiros Raquel Arraes, Fabiane Mello e Fillipe Lezo e dirigido por Raquel Arraes
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Comunidade

A partir do próximo ano 
letivo (2021/2022), cidadãos 
com ao menos um ascendente de 
nacionalidade portuguesa originária 
até ao 2º grau na linha reta, que não 
tenha perdido essa nacionalidade, 
podem concorrer a uma vaga na 
universidade via Concurso Nacional 
de Acesso. 

O contingente especial de 

acesso ao ensino superior dirigido 
a emigrantes e seus familiares foi 
alargado para permitir a candidatura 
a todos os lusodescendentes, 
de nacionalidade portuguesa 
e residentes no estrangeiro, às 
instituições de ensino superior 
portuguesas.

De acordo com comunicado 
do governo português, o acesso ao 
ensino superior público contempla, 
assim, o agora designado 

“contingente especial para 
candidatos emigrantes portugueses, 
familiares que com eles residam e 
lusodescendentes”.

7% das vagas do Concurso 
Nacional de Acesso estarão 
reservadas para candidatos 
provenientes das comunidades da 
diáspora portuguesa. São cerca 
de 3500 vagas, em 34 instituições 
públicas e mais de 1000 cursos, em 
todas as universidades e institutos 

politécnicos públicos.
O acesso aos estabelecimentos 

de ensino superior privado 
contemplará igualmente regras 
que permitem a candidatura 
de lusodescendentes, a par de 
candidatos emigrantes e familiares 
que com eles residam. 

Nos últimos dois anos registou-
se um aumento de 52% do número 
de candidatos emigrantes colocados 
pelo concurso nacional de acesso, 

mas o objetivo é aumentar esse 
número.

O governo português pretende 
chegar ao fim de 2030 com seis 
em cada dez jovens a frequentar 
o Ensino Superior e que estes 
números sejam preenchidos também 
pelos emigrantes e seus familiares, 
bem como pelos lusodescendentes, 
que procuram prosseguir estudos e 
desejam encontrar em Portugal uma 
oportunidade de qualificação.

Descendentes de portugueses emigrados podem 
concorrer a vaga em universidades públicas de Portugal

Da Redação

Ajudar o próximo é e sempre foi 
o principal objetivo do Conselho de 
Cidadania do Reino Unido CCRU), 
na promoção de ações e eventos em 
benefício da comunidade brasileira 
no Reino Unido.

Ser voluntário é, acima de tudo, 
um ato de amor, comprometimento, 
respeito, compaixão, justiça e 
solidariedade. Para ser um voluntário, 
a motivação para ajudar o outro deve 
ser verdadeira, porque se assume um 
compromisso com o outro e este deve 
ser cumprindo e honrado. E isso não 
podemos negar pode ser aplicado a 
nossos conselheiros.

Ter a honra de coordenar o 
CCRU neste último um ano e 
meio foi realmente um privilégio 
e, com o esforço e trabalho de 
todos os conselheiros envolvidos 
na coletividade e em suas mesas 
temáticas, pudemos realizar ações 
de real benefício à comunidade 
brasileira no Reino Unido.

Desafios fazem parte da vida. Mas 
o importante é que desenvolvemos 
a capacidade de passar pelos 
momentos difíceis e seguir em frente. 
Muitos foram os contatos, parcerias, 
eventos e amizades que durarão para 
sempre, seguidos de um profundo 
agradecimento pela confiança e 

apoio de todos os envolvidos e a 
mesmo tempo aquele sentimento de 
saudade. 

Ao final desta gestão fica a 
satisfação do dever cumprido e a 
certeza de que todos os esforços 
foram aplicados por cada membro do 
CCRU para o benefício coletivo.

A coordenação do CCRU 
enfatiza o agradecimento a todos 
os colaboradores, empresas, 
instituições, mídias, profissionais 
liberais e todos os indivíduos que 

participaram e puderam ver de 
perto o trabalho voluntário dos 
conselheiros: 

O voluntário é um recurso 
inestimável! Interessado, 
comprometido, disponível em ajudar 
uma causa com suas habilidades. 
Que coloca em sua vida, o projeto de 
vida do outro! Nossa gratidão a quem 
se dedica ao trabalho voluntário.

Deixamos um agradecimento 
especial ao trabalho de todas as 
mídias - revistas, sites, blogs - que 

colaboraram com o CCRU; em 
especial, ao Notícias em Português 
que sempre nos apoiou desde o início 
de nosso mandato.

E assim seguimos nossas vidas, 
dando as boas-vindas aos novos 
conselheiros que assumirão o CCRU 
no início de julho de 2020.

Com muitas saudades mas 
também com  a satisfação do dever 
cumprido, e também na certeza 
de podermos ser melhores a cada 
dia. Hoje é e será sempre o nosso 

bem mais precioso. Pois é nele que 
está guardada a chave para os dias 
melhores. 

E de uma coisa estou certo, 
quanto mais clareamos o caminho 
das pessoas à nossa volta, tão mais 
claro e leve se torna o nosso próprio 
caminhar.

* Gilson Guimaraes é 
coordenador-geral do CCRU na 
gestão 2019-2021

Trabalho voluntário e a importância de ajudar o próximo
CCRU

Por Gilson 
Guimarães*

Coordenação Geral: 
Gilson Guimarães
Secretaria Executiva: 
Jaciara Pereira
Secretaria de 
Comunicação: Érico Maia
Coordenação de mesas:
• Associativismo e 
integração comunitária: 
Érico  Maia
• Bem-Estar e saúde: Flavia 
Azevedo
• Educação: Silvia Fermo
•Empreendedorismo e 
trabalho: Kethllen Ribeiro 
• Esporte e turismo: 
Vanderli  Bello
• Política e cidadania: 
Jaciara  Pereira
• Questões jurídicas 
e assuntos consulares: 
Luciana de Oliveira
• Questões sociais e de 
gênero: Gilson Guimarães

Quem foram os conselheiros 
do CCRU 2019-2021

Conselheiros que deixam o CCRU: Gilson Guimarães, Jaciara Pereira, Érico Maia, Flavia Azevedo, Silvia Fermo, Kethllen Ribeiro e Vanderli Bello 
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Comunidade

DIRETO DO BRASIL PARA LONDRES

Ao aproximar-se o final da 
gestão 2019-2021 do Conselho 
de Cidadania do Reino Unido 
(CCRU), gostaríamos de 
registrar nosso agradecimento 
aos membros que compuseram 
essa excelente equipe, sob a 
coordenação atenta de Gilson 
Guimarães, e mencionar alguns 
dados que ilustram a qualidade 
do trabalho desenvolvido nesse 
período.

No desempenho de suas 
atividades ao longo dos 
últimos dois anos, destacamos, 
inicialmente, a importante 
atuação do CCRU no contexto 
da pandemia de COVID-19. 
Em coordenação constante 
com o Consulado-Geral, os 
membros do Conselho apoiaram 
centenas de brasileiros e 
brasileiras que, subitamente,  
encontraram-se em situação 
de vulnerabilidade. Turistas 
tiveram seus voos de retorno 
ao Brasil cancelados; muitos 
residentes perderam o emprego 
e viram suas condições de vida 
decaírem. Foi imprescindível 

a assistência prestada no 
esclarecimento de dúvidas, na 
busca por acomodação, em 
casos de violência doméstica e 
na realização dos dois voos de 
repatriação – que levaram mais de 
500 nacionais de volta ao Brasil, 
ocasião em que os conselheiros 
distribuíram alimentos aos 
passageiros, ofereceram suporte 

logístico e até hospedagem.
Como todos sabemos, a 

pandemia, ao impor-nos longos 
períodos de isolamento social, 
acentuou a participação da Internet 
em nossas vidas. Nesse cenário, 
salientamos o crescimento da 
presença do CCRU nas redes 
sociais (Facebook, Instagram e 
YouTube) e o desenvolvimento 

de um website com informações 
de interesse da comunidade, atas 
das reuniões realizadas, cartilhas 
publicadas, vídeos de eventos 
etc. Nas redes sociais, foram 
realizadas inúmeras lives sobre 
assuntos importantes, como 
empreendedorismo, bem-estar, 
violência doméstica e outros, 
além das feiras virtuais de saúde 
e educação, que contaram com o 
apoio do Consulado-Geral e de 
outros parceiros da comunidade.

Apesar das dificuldades 
criadas pelo contexto sanitário, 
as realizações da gestão 2019-
2021 não pararam por aí. Foi 
recentemente lançada a cartilha 
da educação no Reino Unido, 
que compila informações 
abrangentes sobre o sistema de 
ensino do país, destacando as 
peculiaridades de cada etapa da 
educação, desde a creche até a 
pós-graduação. O CCRU também 
apoiou o lançamento da cartilha 
sobre como empreender no Reino 
Unido, em 2020, de autoria do 
Consulado-Geral, e da cartilha da 
mulher brasileira no Reino Unido, 
organizada pelo Grupo Mulheres 
do Brasil – Núcleo Londres, em 

parceria com o Consulado-Geral 
e outras instituições de apoio à 
mulher brasileira no país.

Não podemos deixar de 
mencionar que, anteriormente à 
eclosão da pandemia, a gestão 
atual do Conselho, naquele 
momento sob a coordenação 
de Adriana Chiari, já vinha 
atuando efetivamente junto à 
comunidade brasileira local e 
realizando eventos em parceria 
com o Consulado-Geral, dentre 
os quais se destacaram o Dia do 
Idoso, em 2019, e a gravação 
do projeto Nossos Olhares, 
que promoveu debates entre 
adolescentes brasileiros radicados 
no Reino Unido sobre temas como 
identidade, mídia social e bullying.

Esperamos que a nova gestão 
do Conselho, cujos membros 
tomarão posse em 1º de julho 
próximo, assegure a continuidade 
de um processo muito exitoso 
desenvolvido nesses últimos anos. 
O Consulado-Geral estará sempre 
aberto a apoiar projetos voltados 
ao bem-estar dos cidadãos 
brasileiros, incentivando a auto-
organização e a autonomia da 
comunidade brasileira local. 

Encerramento da gestão 2019-2021 do 
Conselho de Cidadania do Reino Unido

Por Consulado-Geral do 
Brasil em Londres
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O Centro de Cidadania do Reino 
Unido (CCRU) lançou uma cartilha 
para ajudar falantes de português 
a entender o sistema educacional 
britânico. Há muitas diferenças em 
relação ao sistema brasileiro, o que 
torna o material muito útil a famílias 
imigradas no Reino Unido, ou que 
planejem fazê-lo.

Com apresentação do cônsul-
geral do Brasil em Londres, Tarcísio 
Costa, o material foi elaborado 
pela educadora Silvia Fermo, 
coordenadora da Mesa de Educação 
do CCRU.

Em 56 páginas, explica-se de 
forma simples e didática o que são 
os 

Key stages (anos letivos); 
tipos de institutos de educação, 
da pré-escola até a pós-graduação 

universitária; e como acessar ajuda 
financeira para crianças de até 
quatro anos. 

O funcionamento do sistema de 
prioridade na distribuição de vagas; 
tipo de avaliações, como SATs 
(Standard Attainment Tests), que 
têm provas obrigatórias no final 
do Year 2 (6 – 7 anos) e do Year 
6 (10 – 11 anos) e outras muitas 
questões fundamentais para pais de 
criança em idade escolar integram o 
conteúdo.

A “Cartilha sobre o sistema 
educacional no Reino Unido” 
está em formato de PDF e pode 
ser enviada para o seu e-mail 
de acordo com solicitação 
pelo: secretaria@ccru.org.uk. 
Também é possível acessar a 
cartilha on-line, disponível no 
website do CCRU e Consulado 
Geral do Brasil em Londres.

Cartilha explica em português o sistema educacional britânico
Unsplash

Da Redação

Em 56 páginas, explica-se de forma simples e didática questões fundamentais para pais de criança em idade escolar

A Associação Cultural e 
Educacional do Samba no Reino 
Unido - Samba de Bamba UK - 
comemora um ano na quarta-feira, 
30/06.

Há um ano que, em uma 
iniciativa que começou em Londres, 
junto com um team de bambas, 
entre músicos, historiadores, 
dançarinos e produtores, nos 
reunimos para não só fazermos 
uma roda de samba, mas, sim, 
contar a sua história e falar de seus 
personagens.

Como estávamos no auge 
da pandemia, fizemos lives com 
profissionais de dança e daí veio 
a necessidade de contar mais a 
história desse tão falado, mas tão 
pouco explorado ritmo brasileiro. 
E vimos que tinha, sim, um 
público interessado em ouvir e 
conhecer mais sobre samba e seus 
personagens.

Hoje, temos sete lives dentro do 
projeto e todas necessárias para a 
discussão desse gênero que não é só 
musical, mas de resistência  cultural. 
Dentre convidados incríveis, 
destacamos as lives de Neguinho 

da Beija-Flor, Noca da Portela, Bira 
Presidente, Milton Cunha, Marília 
Trindade Barboza, Vidal Assis, 
Jujuh Ferreira, Eliane Faria, Dona 
Vilma Nascimento, Carlinhos de 
Jesus... e tantos nomes importantes 
para o samba.

Para comemorar esse um 

ano, quero agradecer ao team da 
produção de lives e de músicos 
que topou fazer parte dessa 
empreitada.

E convidar a todos para seguir as 
nossas redes sociais, as nossas lives, 
e, claro, fazer parte da nossa roda de 
samba que será dia 27/06.

“A história do Samba passa por 
aqui”

Samba de Bamba UK promove 
regularmente as seguintes lives:

- Sambando nos 30, com 
Rodrigo Correa (às segundas, às 
21h UK);

- Bambas do Presente, com 

Fabiana Cunha (ver programação 
nas redes sociais);

- Falando de Bamba, com 
Fabiana Cunha (ver programação 
nas redes sociais);

- Samba como Resistência, com 
Lylliam Bragança (ver programação 
nas redes sociais);

- Por dentro do Barracão, 
com Lourenço Marques (ver 
programação nas redes sociais);

- Tradisamba, com Gladys 
Cavalcante e Clarice Nasimento 
(ver programação nas redes sociais);

- Sambando nos 30, conversa 
de Carnaval, com Joelma Lisboa 
e Bernard Nascimento (ver 
programação nas redes sociais).

Agradecimentos especiais aos 
músicos: Paul Rumbol, Xavier 
Osmir, Jeremy Shaverin, Franklin 
de Souza, Rafael Barbieri, Felipe 
Ferrara e Uison Ramos.

E também agradecer ao jornal 
Notícias em Português, que nos 
deu espaço para as nossas colunas 
mensais sobre samba.

* Odila Giunta é idealizadora 
e produtora do projeto Samba 
de Bamba UK.  Siga no 
Facebook, Youtube e Spotify, e @
sambadebamba_uk Instagram.

Um ano da Associação Samba de Bamba UK
Pixabay

Sambódromo do Rio: iniciativa que começou em Londres conta a história do samba e de seus personagens



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

Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 8 17 de junho a 13 de julho   

A Polícia Metropolitana 
continua a apelar por informações 
após uma colisão fatal em Merton, 
que vitimou o brasileiro Marcos 
Mateus Alves, 25 anos, conhecido 
como Mateus e popular entre os 
entregadores de delivery de Londres. 
Ele morreu no sábado (29/05) na St 
Helier Avenue.

Dois homens presos sob suspeita 
de causarem a morte por condução 
perigosa foram libertados sob 
investigação.

O detetive Constable Chris 
May, da Unidade de Investigação 
de Colisões Graves do Met, disse: 
“A colisão aconteceu em um local 
muito ocupado e em uma hora do 
dia de muito movimento. Tenho 
certeza de que houve várias pessoas 
que testemunharam a colisão ou 
os eventos que levaram a ela. Eu 
pediria àquelas pessoas na área ou 
com imagens de câmeras para entrar 
em contato com a polícia. Suas 
informações poderiam ser vitais 
para nos ajudar a entender a causa 

deste trágico incidente”.
A polícia foi chamada às 16h21 

de sábado (29/05), para relatar 
a colisão de um carro com um 
motoqueiro na St Helier Avenue, 
perto de Netley Gardens, em 
Morden.

Oficiais, o Serviço de 

Ambulância de Londres e a 
Ambulância Aérea de Londres 
participaram da ação. Apesar dos 
esforços, Mateus foi pronunciado 
morto no local às 17h01.

Nesta fase inicial, acredita-
se que dois carros estavam 
viajando em velocidade antes de 

um deles entrar em colisão com a 
motocicleta. Ambos os motoristas 
foram presos sob suspeita de causar 
a morte por condução perigosa. As 
investigações continuam.

Qualquer pessoa com 
informações é solicitada a ligar 
para a Unidade de Investigação 
de Colisão no 020 8543 5157 ou 
via 101 citando a referência Cad 
5035/29May.

Campanha na 
comunidade brasileira

Mateus trabalhava como 
motoboy na região de Wimbledon, 

e logo sua morte causou comoção 
entre os outros motociclistas 
brasileiros e na comunidade em 
geral.

“O Mateus tinha acabado de 
fazer uma entrega da Deliveroo 
e estava indo para outro trabalho 
que ele tinha part time”, diz Raul 
Broleze, que criou uma campanha 
de arrecadação de fundos para 
transportar o corpo do amigo para 
o Brasil. 

No texto divulgado para a 
campanha, Raul explica: “Ele não 
tem nenhum familiar aqui, nós 
somos os amigos mais próximos que 
ele tem, criamos uma vaquinha para 
mandar o corpo para o Brasil.”

Em dois dias, a campanha 
ultrapassou a meta de £ 15 mil. 
Ainda assim, a vaquinha continua 
para arrecadar fundos para os custos 
de velório e enterro. 

Na terça (01/06), motoqueiros 
da comunidade brasileira fizeram 
um ato em homenagem a Mateus, 
em Wimbledon.

Para doar, visite: https://gofund.
me/cc6ac701

Comunidade

Solidariedade ao brasileiro vítima 
fatal de uma colisão em Londres

Da Redação

Reprodução

A paramédica brasileira Priscila Currie aplicou mais de 120 doses da vacina

Mais de 120 pessoas se vacinaram 
na ação promovida pela Casa do 
Brasil, em parceria com o Conselho 
de Cidadania do Reino Unido 
(CCRU), no sábado (12/06), em um 
dia de vacinação contra a Covid-19, 
na sede da associação, em Londres.

O número teria sido maior se 
todos os que confirmaram presença 
por e-mail tivessem comparecido. 
Para não perder vacinas, voluntários 
da ação como a paramédica brasileira 
Priscila Currie usou sua conta do 
Instagram para convocar pessoas de 
todas as idades a aparecer mesmo 
sem reserva. 

A ideia de um dia de vacinação 
era atrair principalmente aqueles 
indocumentados no país e que, por 
isso, não se sentiam à vontade para 

ir a um GP ou centro de vacinação 
do governo britânico – ainda que 
status imigratório nunca tenha sido 
requisito para ter acesso à vacina. 

A prioridade dos agendamentos 
foi por idade (mesma do NHS) 
e qualquer nacionalidade pôde 
participar. A vacina foi aplicada 
pela equipe do NHS, mas nenhum 
vacinado precisou confirmar o 
registro no GP. 

Segundo Gilson Guimarães, do 
CCRU, haverá outras sessões de 
vacinação na Casa do Brasil para 
segunda dose e primeiras doses 
também, mas até o fechamento desta 
edição não havia confirmação de 
datas.

Para saber quando a Caso do 
Brasil oferecerá vacina de novo, siga 
Notícias em Português nas mídias 
sociais.

Casa do Brasil terá dia para segunda dose da vacina
CCRU

Da Redação

Raul Broleze

Na terça (01/06), motoqueiros da comunidade brasileira fizeram um ato em homenagem a 
Mateus Alves (foto), em Wimbledon
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Mulheres estão se juntando 
a policiais em patrulha no sul de 
Londres para compartilhar suas 
preocupações com a segurança, 
particularmente em espaços públicos.

A Polícia Metropolitana diz 
estar determinada a pôr um fim à 
violência contra mulheres e meninas 
e, portanto, uma nova iniciativa foi 
criada em Lambeth e Southwark.

25 oficiais do bairro estão 
se conectando com mulheres da 
comunidade para caminhar pelas 
ruas do sul de Londres e ouvir 
suas experiências, preocupações e 
reflexões.

Os participantes poderão discutir 
com a polícia sobre locais em que 
se sintam vulneráveis e as patrulhas 
acontecerão em momentos em que 
haja menos pessoas, menos trânsito 
e menos luz para que os policiais 
possam ter uma noção real de quais 
são suas preocupações.

O objetivo da patrulha é iniciar 
uma conversa entre o público e os 
policiais sobre medos e o que pode 
ser feito para aliviá-los.

Todos os dias, oficiais da Met 
estão trabalhando em colaboração 
com parceiros em toda a capital 
para proporcionar um ambiente 
seguro para que mulheres e meninas 
realizem seus negócios diários sem 
medo de se tornarem vítimas do 

crime.
Ainda no mês passado, em um 

dia intenso de ação para reprimir 
a violência contra as mulheres, 
117 pessoas foram presas em uma 
série de ações reativas e proativas 
por crimes, incluindo agressões 
domésticas, crimes sexuais e 
violência contra mulheres e meninas, 
como parte de investigações em 
andamento.

O Met também estabeleceu 
unidades especializadas em crimes 
predatórios para prender e acusar 
aqueles que praticam violência, em 
todas as unidades de comando de 
Londres.

A Sargento Becky Perkins, que 
lidera a iniciativa, disse: “A ideia 
de caminhar e falar é apenas uma 
das muitas coisas que acontecem em 
Londres para reprimir a violência 
contra mulheres e meninas. 
Queremos que as mulheres de nossa 

área se sintam confiantes e seguras 
em nossas ruas e esperamos que, 
caminhando com elas em suas rotas 
habituais e ouvindo delas em primeira 
mão quais são suas preocupações, 
sejamos capazes de agir e construir 
confiança.”

“Sabemos que há muitas 
mulheres por aí que não se sentem 
completamente seguras andando 
pelas ruas de Londres e queremos 
que essas mulheres saibam que 
estamos aqui para você, estamos 
ouvindo e estamos fazendo tudo o 
que podemos para tornar as ruas mais 
seguras”. 

Miriam Wickham, participante 
da iniciativa, disse: “É bom saber que 
o Met está tentando ouvir o público, 
fazer mudanças e realmente ver 
como as mulheres se sentem”.

O superintendente-chefe 
Colin Wingrove, responsável 
pelo policiamento em Lambeth e 

Southwark, acrescentou: “Todas as 
mulheres têm o direito de se sentirem 
seguras. Conectando as mulheres 
locais a policiais locais através da 
iniciativa “Walk and Talk”, podemos 

melhorar nossa compreensão das 
experiências das mulheres locais e 
tomar as medidas de direitos para 
melhorar a segurança das mulheres”.

Fonte: Met Police

Comunidade

Ação policial em Lambeth e Southwark 
em defesa das mulheres

Pela primeira vez, a culinária 
brasileira será tema de um curso 
na Le Cordon Bleu London, filial 
inglesa da mais importante rede de 
institutos culinários do mundo. A 
inspiração é o diploma de Cozinha 
Brasileira, oferecido pela Le Cordon 
Bleu Brasil.

Em Londres, o curso será de 
um dia, na sexta-feira (18/06), e 
apresentará os diversos gostos do 
Brasil através de uma coleção de 
autênticos pratos de fusão, projetados 
pelo Le Cordon Bleu Brasil.

Os alunos que pagarem £245 
aprenderão técnicas e métodos da 
cozinha brasileira que colocarão 
à prova na criação de três pratos 
clássicos: moqueca (um guisado de 
frutos do mar), feijão tropeiro (feijão 
com linguiça e couve) e bolinho de 
macaxeira (bolinhas de mandioca 
recheadas com queijo).

Esta classe faz parte da série 
Culinary Voyage, que apresenta uma 
cozinha mundial diferente em cada 
curso. Há opções entre as cozinhas 
espanhola, libanesa, peruana, turca e 
agora brasileira. Para os interessados 
em todos os cinco cursos, há desconto 

de 10%. 
O curso londrino de curta 

duração foi inspirado na criação 
do Diplôme de Cozinha Brasileira 
em São Paulo – uma certificação 
inédita distribuída em três módulos 
que abordam história, técnicas e 
ingredientes do país ao longo de 
aproximadamente sete meses. Com 
a criação deste currículo na rede 
internacional do Instituto, outras das 
35 unidades do Le Cordon Bleu pelo 
mundo podem adotar o curso com 
receitas brasileiras.

Para saber mais, acesse www.
cordonbleu.edu/london.

Cozinha brasileira no Le Cordon Bleu London

A campanha de aproximação da Polícia Metropolitana a 
mulheres da comunidade tem uma explicação: recuperar a 
confiança da organização, depois que um policial na ativa 
admitiu ter sequestrado e violado Sarah Everard, a executiva 
de marketing que desapareceu perto de Clapham Common 
em 03/03. 
Wayne Couzens, 48 anos, de Deal, Kent, foi preso e 
acusado de sequestro e assassinato dias depois, em março, e 
um julgamento foi marcado para outubro. 
Mas só no dia 08/06, o policial metropolitano se declarou 
culpado de sequestro e estupro. 
O Old Bailey ouviu que Couzens aceitou a responsabilidade 
pelo assassinato de Sarah Everard.
Ele apareceu através de um link de vídeo da prisão de 
Belmarsh, onde está em prisão preventiva. Quatro membros 
da família de Sarah estavam no tribunal para ouvir as 
alegações.

Recuperar a confiança da comunidade

Da Redação

Unsplash

Pixabay

Quem pagar £245 aprenderá técnicas a fazer moqueca (na imagem, uma versão típica 
brasileira), feijão tropeiro e bolinho de macaxeira

Da Redação

25 oficiais do bairro querem conversar e caminhar com mulheres e meninas para entender 
os riscos que elas correm

Reprodução
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Em meio à crise pandêmica, 
o mercado imobiliário tem se 
movimentado no Reino Unido. 
Isto porque muitas pessoas querem 
procurar lugares mais confortáveis 
para viver e trabalhar em casa. Além 
disso, o governo, através do chefe 
de finanças Rishi Sunak, tem tido, 
desde o ano passado, um chamado 
“feriado” de imposto de selo, para 
incentivar a compra de casas, que é 
estimado em 5% do preço do imóvel.

Quem analisa o mercado 
imobiliário inglês é Catalina Lopez, 
empresária do setor com atuação 
na região de West Midlands. 

Notícias em Português - 
Quanto o mercado mudou em 
consequência da crise pandêmica?

Catalina López - O mercado 
mudou muito, especialmente desde 
que começamos a sair um pouco 
da crise pandêmica. Agora há mais 
estabilidade. Isto significou que 
tanto os investidores quanto as 
famílias decidiram comprar uma 
casa na Inglaterra. Os incentivos são 
melhores empréstimos, melhores 
taxas de juros. Eu diria que é o 
melhor momento para comprar 
uma casa. Neste momento, você 
só precisa ter 5% do valor total do 
imóvel. Há quanto tempo não vemos 
isto? Desde 2008, mais ou menos. 
Estamos em um momento em que 
o governo quer dar incentivos para 
movimentar a economia.  

Como são os preços em sua 
região?

Em West Midlands, tendo 
Londres como referência, os preços 
aqui são incomparáveis. Aqui 
comprar uma casa com jardim, três 
quartos e muito espaço é menos da 
metade do preço da compra de uma 
casa em Londres. Então, estamos 
vendo muita gente saindo de 
Londres e vindo para cá, seja para 
investir ou para morar, ou ambos.

O que as pessoas estão 
querendo comprar? 

As pessoas querem ter um 
jardim, espaço ao ar livre. A primeira 
coisa que as pessoas dizem é que 
se vamos ter outro confinamento e 
vamos ser trancados, não podemos 
estar em um apartamento, então essa 
é a condição número um. Agora as 
únicas pessoas que realmente vivem 
em apartamentos são aquelas que 
precisam estar no centro da cidade 
para trabalhar ou estudar porque 
todas as universidades estão no 
centro da cidade.

O que está acontecendo com as 
hipotecas neste contexto?

As hipotecas estão no melhor 
momento, eu ainda digo que seja para 
comprar uma casa pela primeira vez 
ou para investir. Para investimentos 
é um pouco mais alto porque você 
tem que ter 25% do preço do imóvel, 
mas se você for um comprador pela 
primeira vez, os empréstimos estão 
sendo concedidos muito facilmente, 
com apenas 5%.

Que requisitos as pessoas que 
estão interessadas em comprar 
uma casa devem satisfazer?

Somente 5% do valor inicial. 
Um estudo de renda será feito 
para garantir que você possa pagar 
a hipoteca. Existem dois tipos 
de hipotecas, somente de juros 
e somente de principal. Sempre 
recomendo a meus clientes que, se 
o objetivo é viver por muitos anos 
naquela casa, você deve tentar pagar 
juros e hipotecas ao mesmo tempo, 
mas isso tem muito a ver com o 
fluxo de caixa das pessoas.

Como são os preços das casas 
em comparação com Londres?

Você não pode comparar 
preços. Um apartamento no centro 
de Birmingham, que é uma boa 
localização, com dois quartos, 
custa £150 mil. Antes da Covid-19 
não era assim, os apartamentos no 
centro vendiam muito rapidamente, 
especialmente para os investidores, 
custavam mais de £200 mil. Agora o 
preço médio das casas de dois a três 
quartos com um jardim espetacular 
é de £ 200 mil, embora dependa da 
área. Por outro lado, os preços em 
Londres estão muito inflados, apesar 
de terem caído devido à pandemia 
de Covid-19. 

Qual é a sua recomendação 
aos investidores?

A recomendação para os 
investidores é que optem por 
apartamentos. Para comprar um 
apartamento ou uma casa aqui 
em Birmingham, tudo o que você 
precisa é 25% do valor total. No 
momento há apartamentos de um 
quarto no centro por £90 mil e 
vários por £ 100 mil. 

Londres

Melhor momento para comprar 
imóveis na Inglaterra, desde 2008

Por María Victoria Cristancho 
(@mavicristancho)

Unsplash

As hipotecas estão no melhor momento, seja para comprar uma casa pela primeira vez ou para investir, garante especialista

Curtas
Níveis de emprego pré-pandêmico só 
em 2023
O último relatório de perspectivas 
econômicas da prefeitura de Londres 
mostra um forte crescimento provável 
este ano, mas os níveis de emprego pré-
pandêmico provavelmente só voltarão 
em 2023. O “choque negativo” do colapso 
do turismo internacional continuará 
a afetar os setores de hospitalidade, 
cultura, lazer e varejo.
Uma ação mais ousada será “essencial” 
para evitar mais desemprego na capital 
durante o próximo ano, o prefeito Sadiq 
Khan advertiu, ao publicar o último 
relatório sobre as perspectivas da 
economia londrina. O aumento da taxa 
de desemprego em Londres no último 
ano foi maior do que em qualquer outra 
nação ou região do Reino Unido.

A pandemia custou £ 372 bi (até agora)
O projecto de lei do governo para 
combater a Covid-19 aumentou em £100 
bilhões desde o início do ano e situa-
se agora nos £372 bilhões, de acordo 
com a National Audit Office (NAO). Os 
dados surgem em meio a relatos de 
fraude generalizada e de adjudicação de 
contratos a pessoas próximas do Partido 
Conservador.
O segundo maior item de despesa tem 
sido a saúde e os cuidados sociais, onde 
os testes e programas de rastreio, mais 
as vacinas custarão cerca de £ 97 bilhões.

Cadê o cozinheiro?
A indústria de serviços e hospitalidade 
enfrenta uma crise de pessoal, com 
restaurantes e bares a alegarem que 
até um quarto do seu pessoal pré-
pandémico não regressará, o que torna 
difícil encontrar pessoal qualificado.
O maior grupo de bares do Reino Unido, 
Mitchells & Butlers (M&B), perdeu 9.000 
dos seus 39.000 funcionários desde o 
ano passado. Separadamente, a D&D, 
que possui mais de 40 restaurantes 
incluindo Le Pont de la Tour e Coq 
d’Argent, procura até 400 empregados 
de um total de 1.300 trabalhadores.
Representantes de bares e restaurantes 
concordam que existe um desafio 
particular no Sudeste de Inglaterra e 
Londres, uma vez que a falta de pessoal 
qualificado da UE pós-Brexit está a causar 
problemas no recrutamento de pessoal, 
especialmente na área da cozinha.



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

17 de junho a 13 de julho Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 11

A etapa 4 será adiada em até 
quatro semanas e o programa de 
vacinação será acelerado para 
responder à rápida disseminação da 
variante Delta, confirmou o primeiro-
ministro.

Até 19 de julho, a todos os 
adultos terá sido oferecida uma 
primeira dose e cerca de dois terços 
de todos os adultos terão recebido 
duas doses da vacina.

Os dados sugerem que a variante 
Delta é entre 40% e 80% mais 
transmissível do que a variante Alfa 
e está aumentando rapidamente o 
número de casos.

Existem atualmente cerca de 
8.000 casos por dia, o maior desde 
o final de fevereiro, e estes estão 
aumentando em cerca de 64% a cada 
semana.

As hospitalizações estão 
começando a aumentar, com o 
número médio de pessoas admitidas 
no hospital na Inglaterra aumentando 
50% por semana, e 61% por semana 
no Noroeste.

O programa de vacinação está 
enfraquecendo a ligação entre casos 
e hospitalizações, mas as últimas 
evidências mostram que duas 
doses são necessárias para fornecer 
proteção eficaz contra a variante 
Delta.

O roteiro sempre foi liderado 

por dados e não por datas, e os 
quatro testes do governo não foram 
cumpridos. A fim de oferecer duas 
doses de vacinas a mais pessoas, evitar 
milhares de mortes desnecessárias e 
proteger o NHS, a etapa 4 será adiada 
por até quatro semanas até segunda-
feira, 19 de julho. Se os dados 
melhorarem rapidamente, isto poderá 
ser antecipado para 5 de julho.

Os quatro testes para passar à 
etapa 4 são:

- O programa de distribuição de 
vacinas continua com sucesso;

- As evidências mostram que as 
vacinas são suficientemente eficazes 
na redução de hospitalizações e 
mortes em pessoas vacinadas;

- As taxas de infecção não 
correm o risco de um surto em 
hospitalizações que colocaria uma 
pressão insustentável sobre o NHS;

- A avaliação dos riscos não 
é fundamentalmente alterada por 
novas Variantes de Preocupação.

Duas doses de vacina já 
demonstraram ser altamente eficazes 
na redução da hospitalização da 
variante Delta, com os últimos 
dados do PHE sugerindo que isto 
poderia chegar a 96% para a Pfizer-
BioNTech e 92% para a vacina 
Oxford-AstraZeneca.

Todos os adultos com 18 anos 
ou mais serão agora oferecidos uma 
primeira dose até 19 de julho, duas 
semanas antes do planejado. Todos 
os adultos de 23 e 24 anos já podem 
reservar sua primeira dose.

Até 19/07, todos aqueles com 
mais de 50 anos e os clinicamente 
extremamente vulneráveis terão 
sua segunda dose oferecida, e essas 
segundas doses terão efeito.

As segundas doses para todos os 
maiores de 40 anos serão aceleradas 
reduzindo o intervalo de dosagem de 
12 semanas para 8 semanas. A todos 
os maiores de 40 anos que receberam 
uma primeira dose até meados de 
maio, será oferecida uma segunda 
dose até 19 de julho.

As férias escolares também 
começarão no final de julho, 
reduzindo ainda mais a transmissão 
entre as faixas etárias mais jovens. 
As restrições da etapa 3 continuarão 
em seu formato atual. Nenhuma 
restrição será reimposta.

O limite de 30 pessoas será 
retirado para casamentos e velórios. 
Não haverá limite estabelecido para 
o número de participantes, mas os 
locais devem aderir a uma orientação 
segura, manter o distanciamento 
social e fornecer serviço de mesa. 
Todos os casamentos em ambientes 
privados, tais como jardins, devem 
ter concluído uma avaliação de 
risco Covid para verificar quantos 
convidados podem receber com 
segurança.

Os pilotos de eventos 
continuarão, incluindo alguns jogos 
do Euro 2020, Wimbledon e algumas 
apresentações artísticas e musicais. 
Os participantes apresentarão provas 
de vacinação ou um teste negativo 
recente.

Os residentes de lar de idosos não 
precisarão mais se isolar se deixarem 

a residência. As exceções incluirão 
visitas de alto risco, incluindo 
pernoites no hospital.

Espera-se que os casos 
continuem aumentando devido à 
transmissibilidade da variante Delta, 
mas com a aceleração do programa 
de vacinação, espera-se que as 
hospitalizações se estabilizem.

Apoio adicional está disponível 
para áreas com altas taxas de casos 
da variante Delta, incluindo testes 
de surtos, suporte de isolamento e 
esforços para maximizar a absorção 
da vacinação.

Reino Unido

Conheça o plano de Boris Johnson para acabar com confinamento em julho

Mais vacina e controle da variante

Escolas e universidades na 
Inglaterra foram identificadas 
como novas fontes de infecção 
pela variante Delta da Covid-19, 
segundo Public Health England, 
que divulgou os dados a pedido 
dos sindicatos de professores e 
dos profissionais de educação que 
expressaram preocupação com 
surtos.

Os novos dados apresentados 
pelo governo britânico cobrem 
o período de 29/04 a 30/05 e 
mostram que o número de infecções 

pela variante Delta em escolas 
e ambientes educacionais na 
Inglaterra aumentou rapidamente 
durante o período, com um total de 
140 incidências.

Christina Pagel, diretora da 
Unidade de Pesquisa Operacional 
Clínica do University College 
London, disse: “Os números são 
uma prova de que as escolas são uma 
das principais fontes de transmissão 
logo após o governo ter retirado o 
uso obrigatório de máscaras faciais 
nas salas de aula.”

Por sua vez, William Welfare, 
vice-diretor de proteção à saúde na 

Public Health England (PHE), disse 
que embora os surtos nas escolas 
ainda estejam em níveis baixos, 
“temos visto um ligeiro aumento 
nas últimas semanas”, em linha com 
os níveis mais altos desta variante 
sendo produzidos e detectados nas 
comunidades.

Os últimos dados da Public 
Health England sugerem que 
houve 97 surtos confirmados de 
Covid-19 nas escolas primárias e 
secundárias, o que significa que 
estão ocorrendo casos em uma em 
cada 250 escolas.

O Dr. Welfare disse: “As equipes 

de proteção à saúde continuam a 
trabalhar com as autoridades locais 
e as escolas para realizar a vigilância 
dos casos Covid-19 nas escolas para 
compreender e reduzir a transmissão 
nesses ambientes”. No entanto, 
o número de surtos confirmados 
encontrados nas escolas aumentou 
de apenas três no final de abril para 
39 na última semana de maio.

Isto significa que as escolas 
estão se tornando uma das 
principais fontes de transmissão em 
meio às medidas que estão sendo 
implementadas na Inglaterra, e é por 
isso que é importante que o governo 

britânico leve em conta a situação 
atual ao decidir como agir em seu 
roteiro nos próximos dias.

É importante lembrar que o 
governo eliminou o uso obrigatório 
de máscaras em 17/05, como parte 
de seu roteiro para a liberação de 
medidas de coronavírus, e é aí que 
surge a preocupação de alguns 
setores, que acreditam que devem 
tomar medidas mais rigorosas em 
questões de biossegurança para 
evitar a pandemia de Covid-19, 
especialmente a variante Delta, 
que continua a devastar o território 
britânico.

Escolas e universidades são fontes de infecção da variante Delta
Da Redação

Da Redação

Até 19/07, a todos os adultos terá sido oferecida uma primeira dose da vacina, promete 
governo

As áreas com maior 
propagação da variante 
Denta são:
Bedford Borough Council
Blackburn com Darwen 
Borough Council
Greater Manchester 
Combined Authority (Bolton, 
Bury, Manchester, Oldham, 
Rochdale, Salford, Stockport, 
Tameside, Trafford, Wigan)
Kirklees Council
Lancashire County Council 
(Burnley, Chorley, Fylde, 
Hyndburn, Lancaster, Pendle, 
Preston, Ribble Valley, 
Rossendale, South Ribble, 
West Lancashire, Wyre)
Leicester City Council
London Borough of Hounslow
North Tyneside Council

Notícias em Português
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Boris Johnson e Joe Biden assinaram 
novo Tratado do Atlântico

Boris Johnson e Joe Biden 
fizeram comparações com Winston 
Churchill e Franklin D. Roosevelt 
ao assinarem uma nova Carta 
Atlântica, numa tentativa de mostrar 
que a liderança britânica e a norte-
americana podem enquadrar uma 
ordem pós-Covid da mesma forma 
que a carta de 1941, assinada pelos 
dois líderes prefigurou uma nova 
ordem após a Segunda Guerra 
Mundial.

A assinatura simbólica de uma 
nova versão da Carta Atlântica teve 
lugar na primeira reunião bilateral 
presencial entre os dois líderes desde 
a tomada de posse de Biden, que 
antecedeu cimeira crítica dos líderes 
do G7, na Cornualha.

A carta original, assinada em 

agosto de 1941 numa altura de maior 
igualdade entre os dois poderes, 
defendia os valores da democracia e 
da liberdade de expressão e oposição 
total ao nazismo, o que levou 
directamente à criação de instituições 
do pós-guerra, como a ONU e a 
NATO.

Downing Street informou: “Tal 
como os nossos países trabalharam 
juntos para reconstruir o mundo 
após a Segunda Guerra Mundial, 
também aplicaremos a nossa força 
combinada aos enormes desafios 
que o planeta enfrenta actualmente, 
desde a defesa e segurança globais 
até a reconstrução da sociedade e luta 
contra as transformações climáticas.”

Com base em oito desafios 
comuns, a carta destaca novas 
ameaças que o mundo enfrenta, tais 
como ciberataques, a crise climática, 

a protecção da biodiversidade e a 
prevenção a futuras pandemias.

O acordo bilateral abrange 
também a protecção do Acordo de 
Sexta-feira Santa, uma abertura lenta 
das viagens aéreas para os EUA, 
um centro de previsão da pandemia, 
transferência de tecnologia e um fim 
negociado das disputas comerciais 
entre a Airbus e a Boeing.

Será criado um grupo de trabalho 
sobre transportes para discutir a 
abertura das viagens transatlânticas, 
mas, para frustração da indústria 
aérea, os Estados Unidos não 
oferecem qualquer prazo.

Boris tinha convidado os líderes 
da Coreia do Sul, Austrália e Índia 
para a cimeira da Cornualha, 
sugerindo que iria transformar o G7 
numa aliança de 10 democracias, a 
D10, alinhada contra as autocracias 

da China e Rússia, mas enfrentando a 
resistência de muitos estados do G7, 
incluindo Itália e França.

A directora de estratégia do 
Foreign Office Melinda Bohannon, 
falando no Conselho do Atlântico, 
disse acreditar que o foco imediato 
em Whitehall era “reunir a banda de 
novo”, em vez de construir um novo 
clube de democracias que pudesse 
ser visto como divisivo.

A crescente indignação pública 
pelo fracasso dos Estados do G7 
em partilhar os seus excedentes 
acumulados de vacinas, e os 
contínuos riscos enfrentados pelos 
países mais pobres ilustrados pela 
crise da Covid na Índia, também 
forçaram Johnson a reorientar a 
cimeira para um plano de vacinação 
de todo o mundo até ao final do 
próximo ano. 

Da Redação

Londres
Reprodução

Líderes querem mostrar que podem enquadrar uma ordem pós-Covid da mesma forma 
que a carta de 1941, assinada após a Segunda Guerra Mundial
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Reino Unido

O prazo para registro no EU 
Settlement Scheme (EUSS) é 30 de 
junho de 2021 e há muitas perguntas 
sobre o que precisa ser feito antes do 
prazo. 

Para a paz de espírito de todos, 
vamos começar falando sobre 
os casos em que o prazo não é 
relevante.

Para começar, o prazo não é 
relevante para aqueles que já estão 
registrados sob o esquema ou têm 
um pedido pendente. Essas pessoas 
se registraram a tempo e não têm 
que fazer mais nada.

O prazo também não é relevante 
para aqueles que já estão registrados 
sob o esquema e desejam obter um 
cartão biométrico confirmando 
seu novo status imigratório. Os 
cartões biométricos também estarão 
disponíveis após 30 de junho e 
somente os não europeus poderão 
solicitá-los.

Os familiares dos europeus que 
chegaram ao Reino Unido a partir 
de 1 de abril de 2021 têm 3 meses 
para se registrar. Por exemplo, se 
você chegou ao Reino Unido em 1 
de maio, você tem até 1 de agosto 
para se registrar. 

Finalmente, 30 de junho não é 
o prazo final para os membros da 

família dos europeus solicitarem 
licença familiar para entrar no 
Reino Unido. Após essa data, esses 
pedidos ainda podem ser feitos, 
embora seja recomendável que os 
pais ou sogros dos europeus os 
façam até 30 de junho, pois após 
essa data eles devem fornecer 
provas de dependência econômica. 

Então o que precisa ser 
feito até 30 de junho e 
quem precisa fazer isso?

Todos os europeus que 
chegaram ao Reino Unido antes de 1 
de janeiro de 2021 devem apresentar 
seu pedido de registro até 30 de 
junho. Os familiares de europeus 
que chegaram antes de 1 de abril de 
2021 também devem se registrar até 
esta data. 

Da mesma forma, os europeus 
ou parentes de europeus que estão 
fora do Reino Unido, que estiveram 
aqui antes de 1 de janeiro de 2021 
e que não solicitaram o registro, 
devem fazê-lo até 30 de junho de 
2021.

O prazo é simplesmente 
para enviar a solicitação on-
line ou através do aplicativo de 
identificação de saída da UE. Não é 
um prazo para eles terem resolvido o 
pedido ou fornecerem informações 
biométricas - o importante é 
apresentar o formulário de registro 

dentro do prazo! 
O governo britânico indicou que, 

em casos excepcionais, permitirá 
que o registro seja feito após o prazo, 

mas ficará a seu critério quais casos 
são considerados excepcionais e, 
portanto, é melhor fazer o registro 
a tempo. 

* Manuel é um advogado de 
imigração e proprietário do MPB 
Solicitor. manuel@mpbsolicitors.
co.uk

Brexit: governo britânico permitirá registros 
após 30/06 para “casos excepcionais”

Por Manuel Padilla Behar*

O número de cidadãos de países 
da União Europeia (UE) impedidos 
de entrar no Reino Unido disparou 
nos últimos três meses, apesar de 
uma redução maciça nas viagens 
devido à Covid-19, de acordo com 
números do Home Office.

Um total de 3.294 cidadãos da 
UE foram impedidos de entrar no 
Reino Unido, apesar das regras pós-
Brexit lhes permitirem visitar o país 
sem um visto. Isso se compara com 
493 cidadãos do bloco europeu no 

primeiro trimestre do ano passado, 
quando o tráfego aéreo era 20 vezes 
maior do que é agora.

Segundo as regras de migração 
britânicas, os visitantes podem 
ser detidos ou expulsos se forem 
suspeitos de viajar para o Reino Unido 
para trabalhar ou estabelecer-se, sem 
cumprir as novas exigências de visto.

Espera-se que o tráfego aéreo de 
passageiros da UE aumente quase 20 
vezes quando as restrições Covid-19 
sejam totalmente levantadas, e os 
especialistas advertem que o número 
de remoções e detenções também 

aumentará como resultado.
De acordo com números do 

Home Office, a maioria dos cidadãos 
da UE retornou aos controles 
fronteiriços britânicos nos portos 
europeus de ferry ou no terminal 
ferroviário Eurostar em Paris, com 
738 expulsos após aterrissarem nos 
aeroportos ou terminais de ferry do 
Reino Unido.

Os passageiros que chegam 
aos aeroportos e portos são 
rotineiramente mantidos em centros 
de detenção no Reino Unido antes de 
serem deportados.

Os números publicados 
confirmam uma tendência que 
chocou alguns viajantes da UE que, 
após cometerem erros honestos sob 
as novas regras, se viram trancados 
por dias em centros de detenção.

Muitos outros foram forçados 
a passar horas ou uma noite inteira 
trancados em aeroportos até serem 
colocados em voos de retorno.

O Ministério do Interior 
ordenou que, sempre que possível, 
estes viajantes paguem fiança para 
que possam ficar com amigos ou 
familiares até pegar um voo de volta.

O Home Office também deixou 
claro que as pessoas que têm 
entrevistas de emprego não devem 
ser deportadas, apesar de vários casos 
recentes em que isso aconteceu.

As regras de imigração permitem 
a discrição na fronteira, mas o ônus 
da prova cabe ao visitante para 
convencer o decisor de que “deixará 
o Reino Unido no final de sua visita”, 
que “não viverá no Reino Unido 
por períodos prolongados” e “não 
empreenderá nenhuma atividade 
proibida”.  Eles também devem ter 
“fundos suficientes”.

Disparam deportações de europeus em UK
Da Redação

A partir de 30/06, antigos documentos de residência da União Europeia (UE), tais como 
cartões de residência permanente, perdem a validade para as pessoas que não se inscreveram 
no EU Settlement Scheme (EUSS), já que estará finalizado o “período de carência” para o Brexit.
Se aprovado, o requerimento permitirá obter o pre settled ou settled status necessário 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 status de permanência. 
Este período, no entanto, não se aplica aos membros “próximos” da família que chegam em um 
plano de reunificação familiar.
A organização Free Movement, sediada no Reino Unido, teme um ambiente hostil para os 
indocumentados a partir de 30/06.
“Quando o período de carência terminar, sem dúvida haverá milhares de cidadãos da EU e 
membros da família não pertencentes à EU que ainda não se candidataram ao EU Settlement 
Scheme. Resta saber se o governo planeja resolver o problema de uma possível ilegalidade 
generalizada. Uma solução poderia ser estender a validade dos documentos de residência 
da UE para além de 30 de junho para permitir que os afetados tenham mais tempo para se 
candidatarem. Mas não há absolutamente nenhuma garantia de que isso aconteça e o governo 
insistiu que o prazo é definitivo”, informa documento da organização Free Movement.
“Portanto, para qualquer cidadão da EEA e seus familiares que desejem permanecer no Reino 
Unido além de 30 de junho e ainda não tenham se candidatado ao EU Settlement Scheme ou à 
cidadania britânica, este é provavelmente seu último lembrete - candidate-se agora ou prepare-se 
para enfrentar o ambiente hostil.”
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

O que acontece com quem não obteve o settled status



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

Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 14 17 de junho a 13 de julho   

Brasil Facebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEP

Instagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais 14 22 de outubro a 25 de novembro   

Brasil
Facebook: @noticiasemportuguesuk

Twitter: @jornalNEP
Instagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais 14 27 de fevereiro a 11 de março de 2020   

Brasil



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

17 de junho a 13 de julho Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 15

Nove projetos pilotos foram 
lançados na Inglaterra para testar 
maneiras de ajudar a garantir que 
as pessoas cumpram as regras 
de autoisolamento em áreas com 
maior prevalência de infecção de 
coronavírus, inclusive de novas 
variantes.

O governo britânico, com 
apoio das autoridades locais, está 
destinando £12 milhões que serão 
usados para uma série de iniciativas.

Isto inclui o fornecimento de 
acomodações alternativas para 
pessoas em lares superlotados, 
apoio de assistência social, como 
o aumento da assistência social 
existente para adultos vulneráveis 
e o fornecimento de serviços de 
“companhia” para pessoas cuja 
saúde mental foi afetada pelo 
bloqueio e pelos surtos de variantes.

Além disso, o governo promete 
apoio de comunicação linguística 
para quem não tem o inglês como 
primeira língua.

Estes pilotos são projetados 
para encorajar as pessoas com 
maior risco de pegar e transmitir 
COVID-19 a se apresentarem para 
testes e a se auto isolarem, se o teste 
for positivo.

As áreas que receberão 
financiamento para estes pilotos 
são: Newham; Yorkshire e Humber; 
Lancashire, Blackburn & Darwen, 
Blackpool; Greater Manchester; 
Cheshire e Merseyside; Royal 
Borough of Kingston; Hackney; 
Peterborough, Fenland e South 
Holland, e Somerset.

O ministro de Saúde e 
Assistência Social, Matt Hancock, 
disse: “As variantes têm o potencial 
de ser um cavalo de Tróia para nosso 
progresso duramente conquistado 
e é mais vital do que nunca que 
façamos o que podemos para seguir 
as regras se auto isolando quando 
solicitados.”

“Reconhecemos como o 
autoisolamento é desafiador para 
muitas pessoas e estes pilotos nos 
ajudarão a encontrar as melhores 
maneiras de apoiar e tornar mais 
fácil para todos continuar fazendo 

sua parte.”
Para testar as melhores 

maneiras de apoiar as pessoas a 
permanecerem auto isoladas se o 
teste for positivo para a COVID-19 
e para incentivar a aceitação dos 
testes, o governo já está apoiando 
um piloto em toda a região da 
Grande Manchester com £ 2 
milhões de financiamento.

A Dra. Jenny Harries, chefe-
executiva da Agência de Segurança 
da Saúde do Reino Unido, disse: 
“Estamos fazendo tudo o que 
podemos para asfixiar a propagação 
de novas variantes, e no centro deste 
esforço está nossa colaboração com 
as autoridades locais. A COVID-19 

é uma doença global, mas requer 
soluções tanto locais quanto 
nacionais, e estou imensamente 
grata pelos esforços das autoridades 
locais que vão se envolver com estes 
pilotos.”

“Testes adicionais, 
sequenciamento genômico e 
rastreamento de contato melhorado 
estão ajudando a controlar a 
propagação de variantes através 
da rápida quebra de cadeias de 
transmissão. O NHS Test and Trace 
continua a rastrear os contatos 
de qualquer indivíduo que tenha 
testado positivo, ao mesmo tempo 
em que fornece apoio às autoridades 
locais durante todo o processo.”

Acomodações e tradutores 
para incentivar testes e 

autoisolamento

Reino Unido

Da Redação

Unsplash

Curtas
10.000 agentes monitoram quarentena 
de viajantes
Os policiais e prestadores de serviços 
de segurança conduzem verificações 
diárias para garantir que os viajantes 
que retornam de países listados na 
categoria âmbar (como Portugal) 
cumpram com a quarentena. 
Entende-se que muitas dos agentes são 
contratantes de segurança privada.
As pessoas que retornam de países 
da lista âmbar serão colocadas em 
quarentena por 10 dias em suas casas. 
Se os viajantes não cumprirem com 
a quarentena, a polícia será chamada 
para relatar a situação.
As pessoas que violarem as regras de 
quarentena enfrentarão multas de até 
£10 mil.

Novo controle digital para estrangeiros
O governo britânico lançou uma 
proposta radical para controlar suas 
fronteiras. Trata-se de um sistema de 
controle digital, criando um sistema 
de cheque digital de viagem ao estilo 
americano, que bloquearia qualquer 
pessoa com uma pena de prisão de 
mais de um ano, infratores persistentes, 
aqueles culpados de danos graves ou 
aqueles julgados “não conducentes” ao 
bem público.
O novo sistema significaria que as 
verificações poderiam ser realizadas 
“em escala”, permitindo que a Força 
de Fronteira e a polícia avaliassem o 
risco de um visitante estrangeiro em 
potencial antes de decidir se devem ser 
impedidos de entrar no Reino Unido.

Trens privatizados, mas com controle 
do governo
A indústria ferroviária será simplificada, 
mas ainda privatizada, com a criação 
da Great British Rail, controlada pelo 
governo, para garantir a qualidade do 
serviço.
Isto foi acordado como parte do plano 
do primeiro-ministro Boris Johnson 
para a recuperação econômica do Reino 
Unido após a pandemia de Covid-19.
Desta forma, o controle da infraestrutura 
e dos serviços ferroviários estará 
sob o novo órgão público de plena 
concorrência e as atuais franquias 
serão substituídas por contratos, com 
o objetivo de incentivar as empresas 
privadas na pontualidade e eficiência, 
em vez de aumentar a receita.

Além de fornecimento de acomodações alternativas para pessoas em lares superlotados, o 
governo promete apoio com tradutores
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Países da América Latina seguirão na lista 
vermelha, prevê agente londrino

O setor de turismo teve uma 
melhora parcial no mês de maio, 
mas “não devemos levá-lo com 
muita euforia”, disse ao Notícias 
em Português o agente de viagens 
argentino baseado em Londres, 
Marcelo Ohanessian, que saudou as 
medidas tomadas pelo Reino Unido 
em matéria de viagens. 

Ohanessian faz um balanço 
do que significou até agora as 
medidas de confinamento para 
agências de viagem, que tiveram 
que apoiar pessoas que precisaram 
ir para diferentes destinos em meio à 
pandemia da covid-19. 

“A situação atual é uma melhoria 
parcial, mas não deve ser tomada 
com demasiada euforia. Depende 
não apenas do que o governo 
britânico autoriza, mas também 
se outros países também aceitarão 
viajantes do Reino Unido”, disse 
o agente de viagens, comentando 
que se espera que a certificação de 
vacinação Covid da União Europeia 
evite que as pessoas tenham que ficar 
em quarentena em seu destino e no 
retorno ao país.

Notícias em Português - Como 
tem sido para o setor de viagens 
neste período?

Marcelo Ohanessian - Todo 
este período tem sido complicado. 
A palavra mais importante foi 
paciência. Tivemos que ajudar os 
passageiros com seus cancelamentos, 
com informações que estavam sendo 
atualizadas e que às vezes eram 
muito cruzadas de acordo com o país 
para o qual viajavam.

Como tem sido a relação com 
passageiros da América Latina?  

No momento, todos os países 
da América Latina e outros países 
do mundo estão na lista vermelha. 
Portanto, todas as pessoas que 
querem voltar da Colômbia, 
Argentina ou qualquer outro país 
latino-americano têm que ficar em 
um hotel próximo ao aeroporto de 
onde chegam. Infelizmente, pagar o 
custo do hotel é muito caro, de modo 
que esse tipo de restrição continua. É 
por esta razão que as pessoas viajam 
por necessidade.

Este tipo de restrição continuará, 
por enquanto. Acreditamos que 
quaisquer mudanças estarão de 
acordo com o número de pessoas 

vacinadas em cada um dos países e 
com os casos diários de coronavírus 
por semana. De acordo com essas 
duas variáveis, o governo vai dizer: 
Argentina, Colômbia e Brasil estão 
agora passando de uma lista vermelha 
para uma lista âmbar. Infelizmente, 
esses países ainda têm muitos casos. 
O que acreditamos é que teremos 
que esperar um período de alguns 
meses, talvez até o final do inverno na 
América Latina, para ver se realmente 
há uma melhoria e com isso mudar da 
lista vermelha para a âmbar.

O que as pessoas lhe perguntam 
como agência de viagens?

Basicamente nos pedem 
confiança, por que confiar? 
Porque há tanta informação, há 
tantas atualizações, há tantos 
cancelamentos, que o que eles 
querem é ter alguém para mantê-los 
informados e para comunicar assim 
que souberem de qualquer mudança 
nas regras, no cancelamento de voos, 
entre outras questões. Eles querem 
ter alguém com quem possam se 
comunicar automaticamente, seja 
através da WhatsApp ou de outra 
rede social, e isso lhes permita ter 
uma resposta rápida e não ter que 
esperar até o dia seguinte às nove 

horas da manhã para que alguém 
atenda uma chamada telefônica.

Os preços no mercado turístico 
foram afetados?

Se falarmos de Portugal, sendo 
um destino que começou a se 
desenvolver muito e onde as pessoas 
querem viajar, logicamente há mais 
demanda e os preços vão ser mais 
caros. Com respeito à América Latina, 
como a demanda ainda é baixa devido 
a todas as restrições, os preços ainda 
são baixos e as pessoas estão de 
alguma forma decidindo se realmente 
querem viajar ou não, aproveitando a 
oportunidade dos preços. Isto vai de 
mãos dadas com a demanda.

Como a agência tem atuado? 
O que fizemos foi um trabalho 

extra, temos grupos de WhatsApp com 
nossa carteira de clientes para poder 
atualizá-los e contar-lhes as novidades, 
ou quando as pessoas nos pedem em 
particular, nós o despejamos naquele 
grupo WhatsApp para poder resolver 
a dúvida e compartilhá-la com o resto 
das pessoas, e que elas saibam em que 
circunstâncias são as viagens em nível 
global. Portanto, acho que é um canal 
de comunicação rápido, automático 
e eficiente para que as pessoas se 

sintam atualizadas. Desta forma, o 
que fazemos é evitar que as pessoas 
tenham informações desatualizadas e 
diferentes interpretações.

Qual a sua recomendação: 
comprem seus bilhetes ou esperem?

Se for para uma viagem de 
necessidade não há problema, eles 
podem fazer isso. Entretanto, se for 
uma viagem de prazer, sugiro esperar 
um pouco. A menos que seja uma 
viagem programada para o final deste 
ano, pois esperamos melhorias até o 
final do inverno sul-americano. Se 
for uma viagem de fim de ano, acho 
que seria bom começar a tentar fazer 
suas reservas. De qualquer forma, se 
as coisas não acontecerem ou se a 
situação não melhorar e os voos forem 
cancelados, o bilhete tem que ser 
reembolsado integralmente, nenhuma 
taxa pode ser cobrada. Sempre que 
houver cancelamento de voos, o 
passageiro tem o direito de pedir o 
reembolso integral de seu bilhete. Isto 
é importante para que a agência possa 
apontar e dar-lhe esta oportunidade, 
pois esta é outra mensagem de 
confiança, já que as pessoas decidem 
correr o risco pela segurança de um 
reembolso em caso de cancelamento 
dos voos.

Variantes da Covid-19 são renomeadas 
para evitar nomenclaturas discriminatórias

A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) atribuiu denominações 
simples, fáceis de dizer e de lembrar 
para as principais variantes do 
SARS-CoV-2, o vírus que causa a 
COVID-19, usando letras do alfabeto 
grego. 

O objetivo é evitar nomeações 
pelo local onde as variantes foram 
primeiro identificadas, o que é 
discriminatório.

A variante primeiro identificada 
no Brasil, por exemplo, passa 
a chamar-se Gamma. A que foi 
descoberta no Reino Unido é a Alpha.

Estes rótulos foram escolhidos 
após uma ampla consulta e uma 

revisão de muitos sistemas potenciais 
de nomenclatura. A OMS convocou 
um grupo de especialistas parceiros 
de todo o mundo para fazê-lo, 
incluindo especialistas que fazem 
parte dos sistemas de nomenclatura 
e taxonomia de vírus existentes, 
pesquisadores e autoridades 
nacionais.

Esses rótulos não substituem os 
nomes científicos existentes (por 
exemplo, os designados por GISAID, 
Nextstrain e Pango), que transmitem 
informações científicas importantes 
e continuarão a ser usados em 
pesquisas.

Embora tenham suas vantagens, 
estes nomes científicos podem 

ser difíceis de dizer e de lembrar, 
e são propensos a declarações 
errôneas. Como resultado, as pessoas 
frequentemente recorrem a variantes 
de chamadas pelos locais onde são 
detectadas, o que é estigmatizante e 
discriminatório. 

Para evitar isso e para simplificar 
a comunicação pública, a OMS 
incentiva as autoridades nacionais, 
os meios de comunicação e outros a 
adotarem estes novos rótulos.

Todos os vírus, incluindo o 
SARS-CoV-2, o vírus que causa a 
COVID-19, mudam com o tempo. 
A maioria das mudanças tem 
pouco ou nenhum impacto sobre as 
propriedades do vírus.

Entretanto, algumas mudanças 
podem afetar as propriedades do 
vírus, tais como a facilidade de 
propagação, a gravidade da doença 
associada, ou o desempenho de 
vacinas, medicamentos terapêuticos, 
ferramentas de diagnóstico, ou outras 
medidas sociais e de saúde pública. 

Como explica em seu website: 
“A OMS, em colaboração com 
parceiros, redes de especialistas, 
autoridades nacionais, instituições 
e pesquisadores tem monitorado e 
avaliado a evolução do SARS-CoV-2 
desde janeiro de 2020. Durante 
o final de 2020, o surgimento de 

variantes que representavam um risco 
maior para a saúde pública global 
levou à caracterização de Variantes 
de Interesse específico (VOIs) e 
Variantes de Preocupação (VOCs), 
a fim de priorizar o monitoramento 
e a pesquisa global e, finalmente, 
informar a resposta contínua à 
pandemia da COVID-19.“ 

A OMS e suas redes 
internacionais de especialistas estão 
monitorando mudanças no vírus para 
que, se forem identificadas mutações 
significativas, possam informar os 
países e o público sobre como reagir 
e evitar sua propagação.

Da Redação

Mundo

Alpha (B.1.1.7) – Identificada primeiro no Reino Unido
Beta (B.1.351) – Identificada primeiro na África do Sul
Gamma (P.1) – Identificada primeiro no Brasil
Delta (B.1.617-2) – Identificada primeiro na Índia
Fonte: WHO e ONS

Aprenda as novas denominações do vírus

Por María Victoria Cristancho @
mavicristancho
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A economia global ainda está 
cambaleando como efeito dos 
confinamentos, em alguns países 
por mais de 18 meses, devido à 
pandemia de coronavírus É uma 
crise que afeta tanto a oferta de bens 
e serviços, coloca o mundo diante 
de “uma economia em transição”, 
disse Humberto Garcia Larralde, 
economista, membro da Academia 
Nacional de Ciências Econômicas 
e professor aposentado da 
Universidade Central da Venezuela, 
que agora vive na Espanha.

Em entrevista ao Notícias em 
Português, García Larralde explicou 
que a situação atual precisa ser 
atacada em ambas as frentes. Por um 
lado, é necessário fornecer recursos 
suficientes para sustentar o poder 
de compra das pessoas e substituir 
a renda que elas perderam por causa 
da pandemia. Por outro lado, deve 
contribuir para aliviar ou apoiar 
a recuperação do fornecimento 
de produtos e insumos, assim 
como o desenvolvimento de novas 
oportunidades de fornecimento. 

Notícias em Português - Quão 
grave é hoje esta crise econômica 
global?

Humberto García Larralde - 
Não, não é a mais séria da história, 
de modo algum. Eu diria que a 
crise econômica mais grave foi a 
Grande Depressão, uma profunda 
crise econômica que começou em 
1929 nos Estados Unidos, porque 
naquela época eles não tinham 
as ferramentas para neutralizar 
ou compensar o colapso da 
economia que se desenvolveram 
fundamentalmente com o trabalho 
de John Maynard Keynes, que foi 
a terapia de gestão da demanda, 
que permitiu compensar a queda da 
renda com maiores gastos públicos. 
Houve outras crises na América 
Latina, tivemos muitas crises de 
superaquecimento, gastos públicos 
excessivos e grandes crises no setor 
externo, as quais foram respondidas 
com medidas restritivas, ajustes 

prudentes, contração da demanda.  

Como esta crise é diferente das 
outras? 

A atual crise econômica é uma 
crise que afeta tanto o fornecimento 
de bens e serviços, devido à pandemia, 
quanto a demanda, pois é claro que 
houve uma diminuição na renda das 
pessoas devido a doenças, perda de 
empregos e a irrupção do comércio. 
Isto representa um desafio. Os 
governos estão repetindo, em grande 
parte, uma das ferramentas que foi 
utilizada na crise econômica de 2008 
e estão alinhando recursos monetários 
para sustentar a demanda, ou seja, 
para que haja dinheiro suficiente nas 
ruas para que as pessoas possam ter 
uma renda para compensar o que 
perderam devido à falta de emprego. 
Existem programas em cada país 
que procuram compensar, subsidiar 
e transferir recursos para o povo, que 
estão sendo apoiados por uma medida 
expansiva por parte dos diferentes 

governos, especialmente nos Estados 
Unidos, mas também na Europa.

E quanto à oferta?
Sim, do outro lado está o 

fornecimento. Temos que ver como 
recuperar o aparato produtivo 
que foi tão duramente atingido. A 
capacidade instalada está pronta 
para recomeçar, mas agora também 
há oportunidades para introduzir 
mudanças importantes. Aí reside 
a atração da revolução verde, que 
implica em aproveitar esta crise 
para promover toda uma série de 
tecnologias e possibilidades de 
economia de energia, para mudar 
nossos padrões de consumo e 
produção. É possível fazer rápidos 
progressos na eliminação da 
dependência de combustíveis fósseis 
e na criação de novas oportunidades 
para ligá-los a ambientes de trabalho. 
Nesta pandemia tem havido muito 
trabalho em casa pela Internet. 
Procuramos aproveitar este tipo de 

coisas e entender o que isso significa 
em termos de desenvolvimentos 
futuros, as possibilidades de entender 
nossas vidas como trabalhadores e 
como consumidores.

Quais são os desafios 
econômicos globais de hoje? 

Isto coloca muitos desafios 
e muitos desafios em nível 
internacional porque também 
as cadeias de abastecimento 
internacionais foram interrompidas 
com a pandemia, muitas empresas 
transnacionais e também diferentes 
países estão reconsiderando se 
deveriam restabelecer as mesmas 
cadeias, com a vulnerabilidade que 
isso significa, porque tudo depende 
daqueles que fornecem os insumos, 
bens ou serviços, que estão bastante 
distantes, ou melhor, concentram-se 
nos diferentes países e dependem 
mais dos fornecedores locais.  É 
o que se poderia chamar de uma 
economia em transição. 

Esta economia em transição 
também está envolvendo 
organizações multilaterais?

Sim, sem dúvida, o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) 
não é o mesmo que foi tão 
criticado e acusado no passado de 
contribuir para ajustes neoliberais e 
contracionistas que não melhoraram 
a situação do povo, especialmente 
na América Latina. O FMI aprendeu 
muito precisamente com as crises 
dos anos 1980 e 1990 na Ásia 
Oriental. Hoje eu diria que tem uma 
atitude muito mais flexível e aberta, 
que tem sido expressa, entre outras 
coisas, no reconhecimento de que 
um país em crise não pode sair da 
crise se não crescer e se não tiver os 
recursos necessários para enfrentar 
seus problemas.  As organizações 
multilaterais reconhecem agora que 
é necessário sustentar a capacidade 
das pessoas de viver, de pagar, de 
comprar e de compensar o que 
perderam por causa da pandemia. 
Eles também entendem que alguns 
serviços estatais precisam ser 
fortalecidos. Isso é algo diferente 
do que a receita anterior era.  
Particularmente os serviços de 
saúde, o que esta pandemia mostra 
é que os serviços de saúde precisam 
ser fortalecidos pelos Estados. As 
agências multilaterais são muito 
claras sobre esta questão e apoiam 
as medidas que têm sido tomadas 
pelos vários governos.

Economia em transição: lições da 
pandemia para seguir e para evitar

Por María Victoria Cristancho 
(@mavicristancho)

Mundo

Arquivo pessoal

“O Fundo Monetário Internacional (FMI) não é o mesmo que foi tão criticado e acusado no passado de contribuir para ajustes neoliberais 
e contracionistas”

Unsplash

Humberto Garcia Larralde, economista, 
membro da Academia Nacional de Ciências 
Econômicas da Venezuela, analisa os 
efeitos econômicos da pandemia no mundo
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Turismo 

Quando pensamos na cidade 
de Londres, nossa imaginação é 
automaticamente transportada para 
o Big Ben (agora em renovação), 
London Eye ou a majestosa Tower 
Bridge (que muitos confundem com 
a famosa London Bridge na canção, 
mas não é realmente a mesma). Mas 
além do passeio canônico pelos 
pontos indicados em todos os mapas 
turísticos, a capital britânica tem em 
seu tecido urbano uma infinidade de 
rotas e espaços de incrível atração, 
que fazem com que qualquer um 
de nós, mesmo vivendo muito 
tempo nesta cidade, tenha sempre 
a oportunidade de visitá-la como 
turistas.

Alguns destes lugares 
incomparáveis, e este é um aspecto 
que Londres tem como nenhuma 
outra cidade do mundo, são seus 
parques. E outra atração que não 
podemos perder são suas vias 
fluviais que formam uma espécie de 
rede que, como um todo, atravessa a 
cidade de norte a sul e de leste a oeste. 
Além do Rio Tamisa, que divide 
Londres em dois grandes setores 
com suas próprias personalidades, 

pelo menos dois rios atravessam a 
cidade na superfície, o Lea ao norte 
e o Wandle ao sul. 

Ainda há que acrescentar seus 
canais, a origem de uma rede de vias 
navegáveis construída na Revolução 
Industrial do século XIX e que 
permite atravessar grande parte da 
geografia inglesa, da qual se destaca 
o Grand Canal e, sobretudo, o 
Regent`s Canal.

Com esta série que lançamos 
nesta edição, nos propomos a 
começar a conhecer estes lugares 
maravilhosos que estão exatamente 
lá, ao alcance de qualquer um de nós 
que mora em Londres e também, 
é claro, são uma grande ideia 
para surpreender nossos amigos 
visitantes cansados de Piccadilly 
Circus e Oxford Street.

O melhor, então, é começar 
caminhando pelo Regent’s Canal, 
que tem 13 quilômetros de extensão 
atravessando vários pontos de 
grande interesse em seu caminho, e 
que foi aberto para uso na distante 
1820. Começa em Little Venice, 
onde se junta à filial do Grand Canal 
Paddington. 

O metrô mais próximo é o 
Warwick Avenue (linha Bakerloo).  

É uma lagoa artificial de grande 

beleza, nas margens da qual estão 
ancoradas as tradicionais barcaças 
onde vivem milhares de londrinos, 
algumas delas transformadas em 
charmosos bares flutuantes e até 
mesmo um pequeno teatro. 

A partir dali, a corrente percorre 
uma rota que a faz desaguar no rio 
Tamisa em Limehouse, um ponto 
de amarração não só para barcos 
domésticos, mas também para iates 
luxuosos e veleiros de médio porte. 

Em sua rota, que tem pouco 
menos de dez metros de largura e é 

completamente navegável, contorna 
o perímetro norte do Regent`s 
Park e do Zoológico, para virar à 
esquerda em frente a um majestoso 
restaurante flutuante que simula um 
pagode e atravessa Camden Town 
na beira do famoso Mercado, onde 
há uma das eclusas que permitem 
equilibrar os diferentes níveis da 
corrente para permitir a navegação. 

De lá, continuar até King’s 
Cross, onde é atravessada por uma 
ponte que liga a área da estação com 
a área recreativa e gastronômica 

recém-criada. A corrente continua 
através dos bairros pitorescos de 
Islington e Hackney, descendo dali 
em direção ao Tamisa via Mile End 
até desembocar no Limehouse, onde 
suas águas finalmente se esvaziam 
no Tamisa.

Espero que esta breve descrição 
e as fotos que a acompanham o 
encorajem a colocar em suas agendas 
este passeio ideal para relaxar seus 
músculos após tanto confinamento 
forçado, e mais do que perfeito para 
os amantes da fotografia.

Caminhando por outra Londres
Por Enrique Zattara, especial 
para Notícias em Português

As águas de Little Venice se unem ao Grand Canal de Paddington

Um majestoso restaurante flutuante simula um pagode ao lado do famoso mercado de Camden Town

Enrique Zattara

Barcos domésticos navegam no trecho de 13 km do Regent’s Canal 
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A política sempre foi, e sempre 
será, um lugar controverso. Algumas 
decisões, por mais que tentemos, 
jamais serão compreendidas. 

Pois muito bem, pegando um 
exemplo: eis que em 28 de janeiro 
de 1892, três anos após o Brasil 
virar uma república, a Intendência 
Municipal do Rio de Janeiro - que 
seria algo próximo da prefeitura - 
sugere ao Ministério dos Negócios 
do Interior a transferência do 
carnaval de fevereiro para o final de 
junho. 

A decisão tinha como 
fundamento questões sanitárias 
como a propagação da febre 

amarela. O carnaval, por levar as 
pessoas às ruas, acabava por facilitar 
a propagação da doença.

A decisão rendeu críticas, 
como por exemplo a do colunista 
do Jornal O Paiz, que disse: 
“Momo, o deus da bombachada 
e da folia entre S. João Batista, o 
santo da cangica e das rodinhas, e 
S. Pedro o chaveiro do céu, parece-
me de mao conselho ou o Momo se 
converte ou os dois Apóstolos se 
pervertem.”

Estava armada a confusão! 
Foram mexer justamente no 
carnaval, a festa do povo. O 
momento quando ricos e pobres 
se misturavam, durante os dias da 
folia as classes sociais praticamente 
sumiam.

Na época, houve repressão ao 
carnaval nas datas originais, vários 
são os comunicados do chefe da 

polícia da cidade que rodaram os 
jornais, mas ainda assim, e aqui a 
parte mais interessante, o carnaval 
aconteceu tanto em fevereiro quanto 

em junho.
No ano seguinte, sabendo 

que a decisão não tinha caído 
bem na língua do povo e muito 

provavelmente para que a história 
de dois carnavais não pegasse, 
suspenderam o decreto e assim tudo 
voltou a ser como “antes dantes no 
quartel d’Abrantes”, ou melhor, no 
Rio de Janeiro de Floriano.

Agora, 130 anos depois, 
vivemos a mesma situação. Uma 
doença faz com o que o carnaval 
corra o risco de ser adiado para os 
festejos de São João. 

Mas, dessa vez, arrisco dizer que 
até os Santos vão brincar o carnaval, 
porque depois de dois anos sem a 
festa, até o povo lá de cima merece 
um desconto!

* Lourenço Marques é assessor 
de imprensa da Imperatriz 
Leopoldinense e historiador 
do samba do Projeto Samba de 
Bamba UK. No Instagram, @
sambadebamba_uk. Facebook e 
YouTube: Samba de Bamba UK.

1892 e o carnaval no São João
Samba de Bamba UK

Por Lourenço Marques
@olourencomarques *

Acervo Samba de Bamba UK
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Se você fosse perguntado sobre 
isso, o que diria? Você também 
é uma pessoa que correlaciona 
informações, que cria tempestades 
cerebrais com facilidade? Não 
pretendendo me  gabar, mas “não 
tenho ideia” de quanta informação 
consigo juntar no mesmo dia para ter 
ideias. Sou uma pessoa multitarefas. 
E você? Se você não é, e pensa que 
ser é muito bacaninha, está bem 
equivocado. E se você é assim, já 
sabe que isso é bem extenuante, 
porque muitas vezes você tem 
ideias, mas não consegue executá-
las todas ou desenvolvê-las, nem em 
um texto, não é verdade?

Pensando bem, uma dona de 
casa que ao faltar determinado 
produto para cozinhar ou limpar 
uma superfície consegue se virar 
com outro, não está tendo novas 
ideias? Um operário a quem falte um 
martelo ou um prego não se resolve 
de outras formas? Quantas vezes 
você criou algo “do nada”, teve uma 
ideia que alguém achou absurda, 
mas que funcionou para ultrapassar 
um desafio no momento? O tempo 
todo estamos tendo novas ideias, 
criando soluções para problemas 
antigos, e isso é uma forma de ser 
criativo.

Alguns estudos dizem 
que pessoas mais criativas 
conseguem acessar redes neurais 
distintas simultaneamente. E não 
necessariamente isso quer dizer que 
você seja um gênio, nem eu. Nem 
vamos falar aqui de genialidade. 
Quer dizer simplesmente que as 
pessoas que têm ideias “originais” 
em sua vida cotidiana podem possuir 
um cérebro que funcione diferente 
das demais, segundo uma pesquisa 
liderada por Roger Beaty, especialista 
em neurociência cognitiva pela 
Universidade Harvard. 

Entretanto, você sabe de 
onde surgiu o conceito de 
originalidade?

Para quem não sabe, esse 
conceito é um mito nascido na 
escola do Romantismo − que nos 
deixou uma grande herança −, 
como se a originalidade (ter ideias 
originais ou parecer que você foi 

a origem de uma criação) fosse o 
maior critério definidor do valor 
ou da qualidade de algo. Como sou 
muito brincalhona, costumo dizer 
parodiando um famoso cientista 
que “na natureza nada se cria...”, eu 
acrescento, tudo se copia, porque, 
na verdade, as ideias vêm do contato 
com muitas informações diferentes 
que você tem acesso, muita leitura 
variada, conhecimentos de línguas, 
de outras culturas, diferentes 
formas de arte e tudo o mais que 
seja diferente do que você esteja 
acostumado. É necessário, por 
exemplo, para escrever, muito 
input para que algo interessante 
venha à tona, ou seja, para que seja 
processado um output. Se é assim, 
onde fica a tal da “originalidade”?

O que torna algumas pessoas 
mais criativas do que outras? 

Na pesquisa de Beaty e sua 
equipe, a qual estamos tratando, 
foram investigados o comportamento 
das distintas redes neurais em 163 
pessoas, por meio da técnica de 
ressonância magnética funcional 
(RMF) que permite obter imagens 
das atividades em múltiplas áreas 
do cérebro pelo fluxo sanguíneo. 
Assim, a equipe pode detectar áreas 
que haviam sido afetadas depois 
dos testes clássicos realizados para 
ver como as pessoas trabalhavam 
em tarefas que exigissem o uso de 
“pensamento divergente” (quando 
se pensa em usos diferentes para 
objetos cotidianos), uma das 
formas de se detectar a criatividade. 
Beaty chamou de rede “altamente 
criativa” à reunião de três sistemas 
que funcionam distintamente, e 
percebeu que se poderia “estimar 

o quão criativas as ideias de uma 
pessoa seriam, baseadas na força 
de suas conexões nesta rede”. Ele  
descobriu que o cérebro criativo fica  
conectado de uma maneira diferente, 
e as pessoas criativas são mais 
capazes de ativar sistemas cerebrais 
que tipicamente não funcionam 
juntos, ou seja, a pessoa criativa 
poderia acessar os três sistemas ao 
mesmo tempo. Não é incrível?

Sabendo que uma das 
características dessas três redes 
é que elas normalmente não são 
ativadas ao mesmo tempo, pois 
quando uma rede é ativada a outra é 
geralmente desativada, os cientistas 
se supreenderam ao constatar que 
pessoas consideradas criativas são 
mais capazes de coativar redes 
cerebrais que geralmente funcionam 
separadamente. Portanto, continuo 
pensando que correlacionar atividades, 
conhecimentos, informações, formas 
de viver, como venho falando aqui 
para você, é uma boa forma de 
estimular essas conexões. 

Então,  é possível 
desenvolver a 
criatividade?

Como sempre digo a meus 
alunos, todos somos inteligentes, e 
parodiando outro certo cientista por 
aí, tudo é uma questão de nádegas: 
senta o bumbum na cadeira e estuda 
e você verá se fica inteligente! 
Ou criativo!  A parte teórica é 
importante, porém, as experiências 
vivenciadas também contam, como 
ingerir alimentos que não comemos 
com frequência, andar por lugares 
que não estamos familiarizados, 
ver filmes exóticos e futuristas 

(se você só vê os românticos ou 
de ação), ler livros que tragam 
outras perspectivas, entre outras 
coisas. Parece exagero, mas não 
é. Há estudos sobre plasticidade, 
bastante interessantes, que indicam 
que nosso cérebro é extremamente 
capaz de criar conexões (sinapses) 
e associações que ampliam cada 
vez mais nossas “ideias”. Portanto, 
experimente anotar coisas que você 
pense durante o dia e terá uma lista 
considerável ao final do mês de 
possibilidades para testar. 

Ter ideias é bem 
interessante, mas a 
obrigatoriedade em tê-las 
será gratificante?

Como disse no início do texto, 
ter muitas ideias às vezes não é 
nada simples. Nem é algo fácil 
de lidar, por vezes chegando a ser 
angustiante. Claro, que ser criativo, 
principalmente no mundo atual e 
globalizado em que estamos é um 
fator diferencial na competitividade 
do mercado de trabalho, mas buscar 
desesperadamente o novo pode ser 
fonte de estresse constante. 

De certo modo, não poderia me 
furtar a tecer uma crítica ao sistema 
de premiações que grassam por aí e 
privilegiam a “originalidade” para 
projetos de inovação, reforçadores 
de um modelo de criatividade e 
inventividade inviáveis e frustrantes. 
Essa exigência pelo “novo”, pela 
novidade, presta um enorme 
desserviço a algumas situações em 
que o bom e o velho pijama nos 
aquecia da mesma maneira que outro 
a ser inventado hoje: que tocasse 
música, vibrasse ou tivesse um 

despertador acoplado.  Perseguir a 
rara e inédita ideia o tempo todo, é no 
mínimo gerador de exaustão e de uma 
ansiedade absurda, características 
dessa sociedade de consumo em que 
as coisas já nascem obsoletas para 
serem descartadas – você conhece 
a “obsolescência programada”? − e 
substituídas por outras rapidamente, 
como nos esclarece muito 
bem Zygmunt Bauman, na sua 
conceituação de liquidez. 

A necessidade criada do que 
seja novo, de última geração, faz 
com que a maioria das pessoas não 
percebam que o “velho” se repete em 
fases cíclicas, como, por exemplo, 
as cores modernas de pinturas para 
cabelo (rosa, verde, azul), usadas 
hoje, mas inventadas desde a Grécia 
com procedimentos diferentes, 
utilizadas na era vitoriana e outras.

Até o que escrevemos ou 
falamos passa por este processo. 
Utilizamo-nos de discursos 
alheios que incorporamos sem 
nem perceber e os reproduzimos, 
digeridos e mesclados aos nossos, 
e a todas as leituras com as 
quais tivemos contato, discursos 
emergentes da cultura, do contexto 
socioeconômico e história em que 
vivemos, conforme Mikhail Bakhtin 
e outros filósofos e pensadores. No 
mundo acadêmico temos os maiores 
exemplos disso, pois as referências 
e fontes bibliográficas que são 
usadas em um artigo, são exploradas 
em outros, de forma idêntica ou não.

Enfim, podemos pensar que são 
as ideias que constroem o mundo, 
sim, mas quando algo é criado como 
novo em algum ponto do planeta, 
é importante lembrar que alguém 
já dever ter pensado nisso antes ou 
escrito isso, talvez de outra forma 
que agora nos pareça original. 
Concorda?

* 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).

Cotidianices

Quantas ideias você consegue ter em um dia?
Unsplash

Por Janice Mansur*
@janice_mansur

“O tempo todo estamos 
tendo novas ideias, 
criando soluções para 
problemas antigos, e 
isso é uma forma de ser 
criativo.”
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Agenda

PROGRAME-SE

A Embaixada de Portugal em Londres anunciou que Ana Palma e Cliff Andrade são os 
dois artistas selecionados para terem seus trabalhos exibidos na exposição Paula Rego and 
her Contemporaries - uma mostra de artistas portugueses no Reino Unido. 

A exposição acontece em colaboração com a 12 Star Gallery para celebrar a presidência 
portuguesa do Conselho da União Europeia em 2021, ocasião em que artistas, escolhidos 
por concurso público, expõem os seus trabalhos ao lado de gravuras cedidas pela própria 
Paula Rego. Tem a curadoria de Mara Alves e conta com o apoio de Camões - Insitituto da 
Cooperacação e da Língua.

A 12 Star Gallery fica na Europe House, 32 Smith Square, SW1P 3EU e é necessário 
agendar a visita pelo site https://www.europarl.europa.eu/unitedkingdom/en/.

A agenda cultural da comunidade 

lusófona no Reino Unido

Por Osvaldo Lélis
EXIBIÇÃO DE ARTISTAS PORTUGUESES 

NO REINO UNIDO - até 16 de julho

Divulgação

CAMBERWELL ARTS FESTIVAL 
até 27 de junho

Com o tema “Inside Out”, a edição desse ano do Festival de Artes de Camberwell tem 
como objetivo mostrar os incríveis espaços abertos do bairro do sul de Londres, que foram 
uma salvação para tantos durante a pandemia.

Já é possível avistar pelo bairro, principalmente em Camberwell Green, árvores envoltas 
por trabalhos de crochê e tricô. O novo design trouxe um pouco de cor ao bairro e foi criado 
por moradores locais fazendo parte da programação do festival. Qualquer pessoa que possa 
tricotar ou fazer crochê está convidado a participar.

Outro destaque da programação são os personagens arquitetônicos do ilustrador catalão 
Augustine Coll, reunidos em um diário visual criado durante os primeiros meses da pandemia 
de Covid, desenhado à mão de seu quarto que virou estúdio de ilustração no sul de Londres. 
Para manter a incerteza e as preocupações sob controle, Coll inventou e documentou as 
travessuras diárias de uma casa que, por sua vez, fica presa a seu inquilino - compartilhando os 
desenhos com seus seguidores no Instagram. Parte do seu trabalho está exposto na biblioteca 
de Camberwell.

 O festival acontece entre 19 a 27 de junho. Para acompanhar toda a progamação e mais 
informações acesse o site https://www.camberwellarts.org.uk/ 

CINEMA NAS ALTURAS
até 1º de agosto

O Rooftop Film Club voltou às suas casas nos telhados do icônico Bussey Building, em 
Peckham, e Roof East, em Stratford, com uma lista de filmes brilhantes que vão de Pretty 
Woman e Dirty Dancing ao vencedores do Oscar Nomadland e Parasite. Chegue lá cedo para 
aproveitar as vistas espetaculares e saborear algumas bebidas e comida de rua. Os assentos 
não são reservados e o local utiliza fones de ouvido sem fio, que podem ser retirados na 
chegada junto com um cobertor na bilheteria. É importante saber que os horários de início são 
aproximados e variam de acordo com o pôr do sol. Os filmes estão sendo exibidos até 4/07 em 
Peckham e até 01/08 em Stratford.

Os ingressos custam entre £15 e £22 e podem ser adquiridos pelo site https://rooftopfilmclub.
com/, assim como toda a programação.

Divulgação/Instagram (@camberwellartsfestival)

Divulgação/Instagram (@rooftopfilmclub)
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O Mês do Orgulho LGBTQ+ é celebrado 
anualmente em junho para homenagear a rebelião 
de Stonewall de 1969 e tem como objetivo alcançar 
justiça e oportunidades iguais. Em junho de 1969, 
frequentadores do Stonewall Inn, na cidade de Nova 
York, iniciaram um levante para resistir ao assédio e 
perseguição policial a que os americanos LGBTQ+ 

eram comumente submetidos. Este levante marca o 
início de um movimento para proibir as leis e práticas 
discriminatórias contra os americanos LGBTQ+.

Hoje, as celebrações incluem paradas de orgulho, 
piqueniques, festas, workshops, simpósios e shows, e os 
eventos do Mês do Orgulho LGBTQ+ atraem milhões 
de participantes em todo o mundo. Os memoriais são 

realizados durante este mês para os membros da 
comunidade que foram perdidos por crimes de ódio 
ou HIV / AIDS. O objetivo do mês comemorativo é 
reconhecer o impacto que os indivíduos LGBTQ+ 
tiveram na história local, nacional e internacional.

Listamos 5 artistas orgulhasamente LGBTQ+ e 5 
filmes com essa temática.

TITICA
Natural de Angola e um dos maiores 

símbolos da causa LGBTQ no continente 
africano, a cantora, compositora e 
dançarina é também um grande nome 
do estilo kuduro. Já se apresentou em 
diversos países e, inclusive, performou no 
Brasil ao lado do grupo BaianaSystem.

MAHMUNDI
Marcela ou Mahmundi tem um estilo 

próprio, flerta com a música eletrônica, 
indie, lo-fi e a poesia brasileira, além de 
influências da música oitentista. Chegou 
a ser comparada à Marina Lima e Rita 
Lee. Seu último trabalho é o disco Mundo 
Novo, lançado em 2020.

Rico é um rapper gay e negro que tem 
dado muito o que falar. Vindo da periferia 
de São Paulo, seu nome artístico é uma 
abreviação do que ele acredita fazer com 
sua música: Disponho Armas Libertárias 
A Sonhos Antes Mutilados. Após um hiato 
de 4 anos, lançou esse ano seu mais recente 
álbum Dolores Dala guardião do alívio.

Mulher transexual, Linn da Quebrada é 
uma artista fantástica. Com sua música, ela, 
que se intitula uma -terrorista de gênero-, busca 
quebrar padrões e dar visibilidade à comunidade 
LGBTQ, principalmente para aqueles que são 
ainda mais estigmatizados. Linn também é a 
estrela do filme Bixa Travesty e atuou na série 
Segunda Chamada da Rede Globo.

LINN DA QUEBRADA

JALOO
Jaloo é outro artista que vem fazendo 

sucesso nos últimos anos. Nascido no Pará, 
o cantor é também DJ e ficou conhecido por 
juntar (mash-up) músicas de artistas muito 
conhecidos. Já teve uma de suas composições 
gravada por Luiza Possi e dividiu o vocal 
com Gaby Amarantos e Dona Onete. Seu 
último trabalho é o projeto Os Amantes, em 
parceria com a dupla Strobo. 

Lançado em 2019, a cinebiografia do cantor português António 
Variações é dirigida por João Maia e rodou festivais internacionais 
desde seu lançamento. António Variações deixou uma curta discografia 
e continuou a influenciar a música portuguesa nas décadas posteriores à 
sua precoce morte, aos 39 anos. O filme está disponível no canal Dekkoo 
na Amazon Prime Vídeo.

VARIAÇÕES

FLORES RARAS
Filme baseado na história de amor 

entre a escritora Elizabeth Bishop e a 
arquiteta brasileira Lota de Macedo, 
ambientado no Brasil, na década de 1950. 
Estrelado por Glória Pires e Miranda 
Otto, Flores Raras está disponível na 
Amazon Prime Vídeo.

PRAIA DO FUTURO
Com Wagner Moura no papel 

principal, Praia do Futuro é dirigido pelo 
diretor cearense Karim Aïnouz, diretor do 
também essencial Madame Satã. Além de 
Moura, o longa conta com Jesuíta Barbosa 
e o alemão Clemens Schick. Está disponível 
para locação no YouTube.

TATUAGEM
Já conhecido roteirista do cinema 

pernambucano, Tatuagem é a primeira 
direção de Hilton Lacerda. O longa retrata 
a história de amor entre um soldado e 
o líder de um trupe de teatro em plena 
ditadura militar no Brasil. Com cenas 
antológicas, Tatuagem está dispónivel na 
Amazon Prime Vídeo.

VENTO SECO
Primeiro longa de ficção do 

diretor goiano Daniel Nolasco, 
Vento Seco foi selecionado para 
importantes festivais, incluindo o 
Festival de cinema de Berlim. Vento 
Seco também está disponível no 
canal Dekkoo na Amazon Prime 
Vídeo.

Fotos: Divulgação/Instagram
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Como mencionei na minha 
coluna de estreia, o espumante é uma 
das bebidas preferidas da Rainha 
Elizabeth II, sempre presente nos 
grandes jantares e banquetes.

E quando o assunto é produção de 
qualidade, o Brasil e a Inglaterra têm 
um aspecto em comum: nos últimos 
30 anos, os dois países vêm 
se destacando internacionalmente e 
até chamando a atenção da região de 
Champagne, pela excelência em seus 
produtos.

Para entender, vamos fazer uma 
viagem ao passado e começar com a 
história do vinho inglês. Sua primeira 
evidência de plantio foi no ano 1 d.C., 
dando sequência desde os romanos à 
Idade Média. Porém, os séculos XVI 
e XVII favoreceram a decadência 
da fabricação local, devido à intensa 
importação de vinhos europeus. E 
desde então, não houve nenhuma 
produção relevante.

A nova era dos vinhos modernos 
sempre foi descrente em relação 
ao potencial inglês para vinhos 
de qualidade, devido suas típicas 
condições climáticas, com baixas 
temperaturas e clima chuvoso, de 

curtos verões e prováveis geadas 
durante o floreio e colheita, 
somados à sua localização fora das 
características ditas ideias para o 
plantio. Tanto que no passado se 
tornaram motivo de descrença no 
mundo do vinho.

A partir da década de 50 que 
a viticultura Inglesa renasce, 
ainda com uma tímida produção, 
porém contínua, de vinhos 
tranquilos, produzidos com uvas 
de origem alemã. Nos últimos 30 
anos, o cenário progride com um 
investimento milionário de diversos 
banqueiros, advogados corporativos 
e profissionais do setor de finanças, 
que abandonam suas carreiras para 
investir na vida no campo e na arte 
de fazer vinhos e espumantes de 
qualidade.

Foi no final da década de 
1980 que um casal de Chicago foi 
pioneiro no plantio de uva, rainha 
das castas brancas, Chardonnay, ao 
lado das clássicas Pinot Noir e Pinot 
Meunier em West Sussex, fundando 
a vinícola Nyetimber, já com a 
proposta de serem os primeiros a 
fazer vinho espumantes à altura dos 
Champagnes.

Outra história de sucesso que 
me chama a atenção: o ex-bancário 
Nicholas Coates conta não ter 
saudades de sua antiga vida, que 
diariamente, às 5:41 da manhã, 

tomava o trem para Londres e só 
voltava para a sua mansão no interior 
de Hampshire por volta das 22:30, 
rotina que se repetiu até seus 47 
anos, até 2007, quando anunciou 
à sua família e amigos a vontade 
de largar tudo e ir  viver no campo, 
fazendo espumantes melhores 
que Champagne. 

Em 2008, se associou a um 
antigo amigo, Christian Seely, e 
juntos fundaram a Coates & Seely, 
com uma “crença inabalável e um 
desejo ardente de fazer, um dia, um 
vinho espumante que rivalizasse com 
os melhores do mundo”. Atualmente, 
Coates só precisa atravessar um 
roseiral que separa a sua residência 
da sede da vinícola.

Uma década depois, os 
espumantes Coates & Seely 
são listados em palácios reais, 
restaurantes com estrelas Michelin, 
ganharam medalhas de ouro e 
troféus em todas as principais 
competições de vinho nacionais e 
internacionais. Em 2017, os seus 
vinhos foram eleitos o Melhor Vinho 
Global, o Melhor Vinho Espumante, 
o Melhor Blanc de Blancs e o Melhor 
Espumante Rosé do Reino Unido 
(UK Wine Awards, 2017). Eles 
ainda são os únicos vinhos ingleses 
a serem listados no George V em 
Paris. Em 2019, o espumante Coates 
& Seely 2009 La Perfide derrotou 

rivais franceses e levou um troféu 
na International Wine and Spirit 
Competition (IWSC).

E esse é apenas um dos cases 
de sucesso, que ajudaram a mudar o 
cenário viticultor da Inglaterra, como 
sérios candidatos nas competições 
dos melhores vinhos do mundo.

Com uma análise profunda 
e científica do terroir local, 
constataram condições ideias para 
um plantio de excelência, como 
solo de concentração calcária, uma 
similaridade importante com a 
região de Champagne, em Reims na 
França, o que já deixou os franceses 
ainda mais alertas quando, segundo 
a empresa de análise de mercado 
Mintel, o consumo de Champanhe 
no Reino Unido caiu em um terço 
e o produto local em constante 
alta exponencial: “A melhoria da 
qualidade e a comparação de preços 
favoráveis de vinho espumante 
criam problemas para as marcas 
de Champanhe”, explica o analista 
Chris Wisson.

E o Brasil, assim como a 
Inglaterra, tem despontado em sua 
produção de excelência com diversos 
reconhecimentos internacionais, 

inclusive se tornando apreciado em 
solo inglês. “Os rótulos brasileiros 
são uma boa surpresa para os 
britânicos”, conta Alex Davies, 
comprador da Virgin Wines. 
Atualmente, oito vinícolas brasileiras 
exportam para o Reino Unido.  

Outra similaridade com a 
produção premiada e de qualidade 
no Brasil é o fato de áreas, antes ditas 
impossíveis para a produção de uvas, 
hoje fazem sucesso internacional, 
como é o caso da fabricação de vinhos 
no Nordeste. Surpresos? Quanto à 
qualidade e diversidade de vinhos 
do Brasil, convido a acompanharem 
minha próxima coluna. Até lá, 
saúdo a todos com uma boa taça de 
espumante brasileiro!

* 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

Inglaterra e Brasil surpreendem com a produção 
de espumantes de qualidade

Bebidas

Por Mikaela Paim

Unsplash

Acervo pessoal

Uma taça e um pôr do sol, na Vinícola Don Giovanni, no Rio Grande do Sul, Brasil
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Festa junina sem pamonha, 
nem festa é. Ainda que distante dos 
arraiais que se formam no Brasil nos 
meses de junho (esse ano, impedidos 
pela pandemia), dá para fazer 
pamonha aqui mesmo na Inglaterra. 
Você vai precisar de espigas de milho 
frescas, com palha e tudo. Muitas. 
Suficientes para, depois de raladas, 
render três quilos de massa de milho.

Se não encontrar a espiga com 
palha, a dica da chef Adriana Lira, 
da Dona Doceira, em São Paulo, é 
usar a criatividade. “Podemos fazer 
uso de qualquer meio que permita 
a cocção em água (como um banho 
maria): envase em sacos plásticos, 
potes de vidros, etc., desde que bem 
fechados!”

A receita a seguir é de pamonha 
salgada, com um toque goiano de 
queijo. Mas para fazer a versão 
clássica e doce, Adriana explica: 
“Troque o sal por açúcar a gosto e 
não use queijo”. Adriana também 
sugere outros recheios para a 
pamonha salgada: linguiça e cheiro 
verde; frango e guariroba; carne seca 
e pimenta bode; ou carne moída.

Gastronomia

• Rale espigas de milho bem 
verde para obter 3 quilos de 
massa 

• 2 copos de óleo 
• 1 quilo de queijo fresco bem 

enxuto
• Sal a gosto 

Ingredientes

Pamonha goiana

Modo de Preparo

Em junho, comemos pamonhaEm junho, comemos pamonha
Da Redação

1. Corte o queijo em pequenas 
tiras de 3 X 5 centímetros, 
aproximadamente. 2. Rale o 
milho apenas para romper a 
pele do grão, depois tire a polpa 
com uma colher. Desta forma, o 

grão conserva-se quase inteiro 
fazendo com que a massa renda 
mais e ganhe mais sabor. 3. 
Esquente o óleo, despeje sobre 
a massa e mexa para que fique 
bem uniforme. 4. Coloque sal 
a gosto. 5. Enrole a palha do 
milho em sua mão e dobre-a, 
fazendo um copo. Coloque a 

massa do milho e uma fatia de 
queijo. Enrole outra palha neste 
copo, no sentido contrário. Dobre 
a ponta. Apare com tiras da 
própria palha.
 
Observação: Se preferir 
pamonha doce, troque o sal 
por açúcar a gosto e não 

use queijo. Para fazer outras 
versões de pamonhas salgadas, 
você pode colocar na massa: 
linguiça e cheiro verde; frango e 
guariroba; carne seca e pimenta 
bode; carne moída.
Receita de Adriana Lira, da Dona 
Doceira, em São Paulo, SP; www.
donadoceira.com.br

Divulgação
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Classificados

Beleza

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

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

Profissionais Limpeza, RG1 1SB. 
Pessoas interessadas devem se Pessoas interessadas devem se 
inscrever apenas por mensagem doinscrever apenas por mensagem do 
WhatsApp em 07776856728WhatsApp em 07776856728

VAGA CLEANER

Estou procurando um pintor de 
empregador de prateleiras para as 
áreas de Wandsworth e Richmond. 
Interessado, entre em contato com Interessado, entre em contato com 
Javier 07473460487Javier 07473460487

PINTOR

Supervisor de Mobile Cleaner para área 
do sudeste de Londres com experiência 
em limpeza, boa comunicação em inglês 
e carteira de habilitação £ 10 por hora, 
de segunda a sexta-feira e às vezes nos 
finais de semana. Partes interessadas Partes interessadas 
entrar em contato com 07570 672508entrar em contato com 07570 672508

SUPERVISOR 
CLEANER

Preciso de menina para trabalhar de 
limpeza de casa interessada entrar interessada entrar 
em contato no número 07792942834. em contato no número 07792942834. 
Mandar somente mensagemMandar somente mensagem

LIMPEZA DE CASA

Procuro uma pessoa como ajudante de 
jardim. Contato 07809564441Contato 07809564441

AJUDANTE JARDIM

É preciso uma pessoa para trabalhar 
em Cannot Street 3,5 horas a £ 10,85. 
Que você tenha todos os documentos 
em ordem, envie SMS para o número envie SMS para o número 
0775391289407753912894

VAGA TRABALHO

Limpeza doméstica é necessária com 
urgência. Início imediato disponível. 
Para mais informações e para se Para mais informações e para se 
inscrever, visite: https://www.inscrever, visite: https://www.
maid2clean.co.uk/cleaning-jobsmaid2clean.co.uk/cleaning-jobs

LIMPEZA DOMÉSTICA
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Acomodação

Classificados

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

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

Quarto em Stratford, Romford road, 
E7 9HY. £160 casal - £130 solteiro. 
Todas as contas inclusas, Internet, 
cleaner seminal. Garagem pra moto, 
jardim. Casa muito bem localizada. 
Ponto de ônibus na frente.
Mais Mais informação: 07899 801752 informação: 07899 801752 

QUARTO EM STRATFORD

Quarto duplo disponível em Stockwell 
a 3 minutos da estação, boa conexão 
de transporte. Flat muito limpo, 
ambiente familiar. Não fumantes.
WhatsApp WhatsApp 0752655438207526554382

QUARTO DUPLO

Quarto casal, Brixton, SE24 0LW. 
£170 Semana. Mais informação: informação: 
0753269992207532699922

QUARTO EM BRIXTON

Quarto de solteiro. Mitchan, CR4 2EG. 
£110 Semana. Já disponível.
Mais Mais informação: 07739 865496informação: 07739 865496

QUARTO DE SOLTEIRO

Quarto de casal. Elephant Castle, Post 
code: SE17 3DY £190 Semana.
Mais Mais informação: 07739865496informação: 07739865496

QUARTO DE CASAL

Alugo quarto duplo para casal a 5 
minutos da estação Stockwell. Ônibus 
24 horas.
Contacto: Contacto: 0745541414807455414148

QUARTO DUPLO

Quarto de casal. Stockwell, SW8 1AQ. 
£180 Semana. 
Mais Mais informação: 07739865496informação: 07739865496

QUARTO DE CASAL

Quarto duplo para alugar £ 680 com 
tudo incluído na Old Kent Road, a 5 
minutos de Aldi. Boas ligações de 
autocarro e a 5 minutos da estação 
ferroviária subterrânea.
Mais Mais informações em 07746206850informações em 07746206850

QUARTO DUPLO

Quarto em Peckham, SE15 1UQ. £130 
SEMANA. Já disponível.
Mais Mais informação: 07532699922informação: 07532699922

QUARTO SINGLE
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Na edição passada do jornal, 
iniciei discorrendo sobre uma das 
histórias mais lindas narradas na 
Bíblia. Esse registro bíblico contém 
situações que toca o nosso coração, 
haja vista que, em alguma medida, 
muitos sofrem ou já sofreram 
injustiças. Se você não leu, procure 
ler a mesma através do site do 
jornal. Hoje, contudo, termino o que 
comecei anteriormente.

Em Gênesis, capítulo 45, José 
faz uma declaração vibrante de fé: 
Deus me enviou. Daquela cisterna 
no deserto, Deus me enviou. Na 
escravidão, Deus me enviou. Naquela 
falsa acusação de estupro, Deus me 
enviou. Na injusta prisão por tantos 
anos, Deus me enviou. Tudo poderia 
ser resumido em duas frases: Vocês 
me venderam; mas Deus me enviou. 
Anos mais tarde, quando Jacó, pai de 
José, morreu, seus irmãos temeram 
que José se vingasse deles.  Com 

tal medo no coração, começaram 
implorar por suas vidas. Novamente 
ouvimos outra importante declaração 
de seus lábios: “Vocês planejaram o 
mal contra mim, mas Deus o tornou 
em bem...” (Gênesis 50:20). 

Deus tem tudo sob 
controle

Para aquele que já entregou a sua 
vida ao Senhor, e atravessa situações 
de injustiça ou está passando por um 
momento muito complicado, sabe 
o que Deus está dizendo? Ele está 
sussurrando: “Tudo está caminhando 
de acordo com o planejado”. O 
Senhor usa, além de algumas outras, 
essas três coisas para levar a cabo 
o Seu plano em nossas vidas: dor, 
problemas e pessoas. Deus poderia 
ter impedido os irmãos de venderem 
a José. Deus poderia ter impedido 
José de ser acusado falsamente. Ele 
também poderia ter impedido José 
de ir parar na prisão. No entanto, Ele 
não o fez, porque tudo isso fazia parte 
do seu plano. Para ficarmos livres da 
amargura e da vingança, devemos 
lembrar que Deus está operando o 
Seu plano em nós.

Deus está realizando o Seu 
propósito

Deus não é pego de surpresa 
quando as coisas dão errado em 
sua vida. Ele não está surpreso com 
nada. Os acontecimentos estão de 
acordo com a Sua vontade para que 
o Seu propósito seja cumprido. É 
claro, você precisa ser paciente. 
Imagine que José levou mais de 
duas décadas para entender o 
propósito de Deus. Quando ele o 
discerniu, declarou: “Mas Deus me 
enviou à frente de vocês para lhes 
preservar um remanescente nesta 
terra e para salvar-lhes a vida com 
grande livramento”. O propósito de 
Deus era salvar as vidas daqueles 
que o prejudicaram. Mas isso não 
é tudo. Ouça novamente José: “...
Deus o tornou em bem, para que 
hoje fosse preservada a vida de 
muitos” (Gênesis 50:20). Então, o 
propósito de Deus era salvar muitas 
vidas. Quando José foi vendido 
como escravo no Egito, ele não 
sabia que um dia viria uma fome que 
poderia destruir a nação inteira. Ele 
não sabia que ele seria colocado em 
uma posição poderosa para ajudar a 

salvar essa nação. José não tinha a 
mínima ideia que em uma situação 
tão difícil, ele preservaria sua 
família para que a nação de Israel 
pudesse nascer e o mundo pudesse 
ter um Salvador. Deus não ama as 
suas dificuldades, mas ama o ser 
humano e trabalha com o propósito 
de que todos possam conhece-lo. 

Deus está operando na 
vida dos seus filhos

A vida de José pode ser 
considerada uma longa ilustração 
de um dos maiores versos do 
Novo Testamento: “Sabemos 
que todas as coisas cooperam 
para o bem daqueles que amam a 
Deus, daqueles que são chamados 
segundo o seu propósito” (Romanos 
8.28).  Portanto, tudo ao seu redor 
contribui para que o plano de Deus 
seja cumprido em sua vida. Ele usa 
a dor, os problemas e as pessoas e, 
assim sendo, você deve abençoar os 
seus inimigos. É também por isso 
que você deve retribuir o mal com 
o bem, haja vista que se alguém 
planejar ou fizer algo contra você, 
Deus o permitirá e o transformará 

em bênçãos na sua vida.

Conclusão
Provavelmente, você não é um 

líder poderoso de um país e nunca foi 
vendido como escravo ou teve que 
enfrentar acusações graves. Nesse 
quesito, talvez tenha. Não obstante, a 
presença de problemas não significa 
a ausência de Deus. Quando as 
pessoas estiverem tramando e 
fazendo o mal a você, Deus estará 
operando e fazendo o melhor para 
você. Se descobrir alguém que está 
tentando infligir o mal ou planejando 
te ferir, esta pessoa pode estar no 
seu alvo. No entanto, não aperte o 
gatilho no sentido de tomar em suas 
mãos o problema, antes lembre-se 
de que Deus está usando essa pessoa 
para cumprir o Seu plano, realizar o 
Seu propósito e operar em sua vida. 
Reflita!

Leia a primeira parte deste texto no 
site www.noticiasemportugues.co.uk.

* 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 – Parte Final
Por Pastor Natanael*

Espiritualidade

Vida além da vida

Jeff Jacobs/Pixabay

“O Senhor usa, além de algumas outras, essas três coisas para levar a cabo o Seu plano em nossas vidas: dor, problemas e pessoas.”
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Em tempos “sadios” ou sem 
pandemia, sempre nos reunimos 
como sociedade para repensar o 
trabalho, o valor dos estudos e o 

quanto podemos ser valorizados 
nesta sociedade de consumo.

A partir de 2020, com a queda do 
consumo provocada pela pandemia 
do coronavírus, o trabalho transferido 
para a home office e os postos de 
atuação mantidos no local presencial 
passaram a não ser valorizados 
somente pelo valor financeiro, mas, 
sobretudo pelo tempo e pelo horário 

dedicado.
Para os profissionais que atuam 

em suas casas através da internet, 
muitas empresas instalaram 
aplicativos para monitorar seus 
funcionários remotamente, enquanto 
outras corporações aplicaram novos 
cronogramas de prazos para a entrega 
das tarefas. 

Em relação ao funcionamento dos 

estabelecimentos físicos que exigem 
a presença física do funcionário, 
os períodos de lockdown e de 
restrições também alteraram o ritmo 
laboral e o horário dos trabalhadores 
que, em muitos casos, passaram a 
ganhar menos pelo fato de estarem 
trabalhando em períodos mais curtos. 

Segundo o livro “Vigiar e Punir”, 
de Michel Foucault, republicado no 
Brasil pela editora Vozes, em sua 
42ª edição, o autor elucida sobre a 
questão do horário:

“O horário é uma velha herança. 
As comunidades monásticas haviam 
sem dúvida sugerido seu modelo 
estrito. Ele se difundira rapidamente. 
Seus grandes processos – estabelecer 
as cesuras, obrigar a ocupações 
determinadas, regulamentar os 
ciclos de repetição – muito cedo 
foram encontrados nos colégios, 
nas oficinas e nos hospitais. Dentro 
dos antigos esquemas, as novas 
disciplinas não tiveram dificuldade 
para se abrigar; as casas de educação 
e os estabelecimentos de assistência 
prolongavam a vida e regularidade 
dos conventos de que muitas vezes 
eram anexos. O rigor do tempo 
industrial guardou durante muito 
tempo uma postura religiosa; no 
século XVII, o regulamento das 
grandes manufaturas precisava os 

exercícios que deviam escandir o 
trabalho”. (página 146)

Foucault ainda vai mais 
longe ao afirmar que “(...) o 
controle disciplinar não consiste 
simplesmente em ensinar ou impor 
uma série de gestos definidos; impõe 
a melhor relação entre um gesto e a 
atitude global do corpo, que é a sua 
condição de eficácia e de rapidez”. 
(página 149)

Na atual fase da humanidade, 
na qual enxergamos o surgimento 
da inteligência artificial e do Big 
Data, o trabalho mental humano e a 
organização digital também passam 
por um processo de valorização da 
eficácia em detrimento à condição 
física plena do trabalhador. 

O mercado da inteligência 
artificial e dos dados poderá reduzir o 
valor do trabalho intelectual humano, 
ainda mais com a aceleração da home 
office e da digitalização de parte do 
mercado de trabalho.

Conheça o livro: https://www.
livrariavozes.com.br/vigiar-e-
punir8532605087/p 

* 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*

Vigiar e punir - as lições de Foucault para dias de pandemia
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O que o AEK London FC 
conquistou no final de maio não 
foi pouco. Único time brasileiro 
em atividade com registro na 
Federação Inglesa, que voltou a 
atuar na temporada 2020/2021 
após um período de pausa, o 
grupo consagrou-se campeão da 
Middlesex Super 6 League.

“A temporada foi interrompida 
por causa da pandemia após cinco 
rodadas e a federação criou mini 
torneiros. Nós ganhamos todos os 
jogos e, em agosto, começaremos a 
disputar em uma divisão superior”, 
explica Rafael Vieira, o Rafinha, 
fundador do clube. Do lado dos brasileiros está o 

artilheiro da competição, Kaíque 
Campos, de 20 anos, que marcou 
cinco gols em quatro jogos. O 
grupo, comandado pelo treinador 
Márcio Tabosa, agora disfruta de 
merecidas férias antes de recomeçar 
a campanha na Middlesex Premier 
League, com treinos a partir de final 
de junho. 

O objetivo é passar para uma 
divisão superior e ter acesso a 
disputar a FA Cup, a Copa da 
Inglaterra.

“Essa competição começa com 
partidas entre times do mesmo 
nível, mas depois da quarta fase 
times pequenos como o nosso 
podem enfrentar equipes famosas 
e grandes”, explica Rafinha. “Aqui 
na Inglaterra, é possível essa 
ascensão apenas com os resultados 
do campo.”

Todos os 20 jogadores e 
membros da comissão técnica do 

AEK London têm outras profissões 
e empregos. No grupo há motoboys, 
personal trainer, empresário, 
corretor de imóveis. Trabalham 
durante o dia, treinam à noite e, nos 
fins de semana, jogam com a camisa 
do AEK.

Com o apoio de três 
patrocinadores, Rafinha tenta 
agora conseguir ao menos outros 
dois apoios, para arcar com os 
custos de participação do time nas 
competições profissionais. “Nosso 
objetivo é conseguir remunerar 
nossos jogadores”, diz.

Aqui como na Grécia
A história do AEK tem um 

início despretensioso. Rafinha e 
outros jogadores de futebol atuavam 
em um outro time de brasileiros 
em Londres, atualmente fora de 
atividade. Foi quando houve um 
desentendimento com a direção 
daquele clube e eles saíram.

“Quando pensei em criar um 
time aqui em Londres, não imaginei 
até onde chegaríamos”, conta 
Rafinha, que no começo também 
jogava.

A ideia de homenagear o clube 
grego AEK, onde o craque brasileiro 
Rivaldo atuou, rendeu frutos. 
“Fundei o AEK London em 2014 e 
criei uma conta de Facebook, que foi 
vista pela equipe do original AEK. 
Depois de seis meses, o pessoal da 
Grécia entrou em contato para fazer 
uma entrevista e me convidou para 
ir lá.”

Claro, Rafinha aceitou o 
convite. O que ele não esperava era 
que uma noite antes do embarque 
para a Grécia, ao disputar uma 
partida pelo AEK London, ele 
quebrou a clavícula em três lugares. 
“Foi levado ao hospital, queriam me 
operar, então precisei assinar um 
termo de responsabilidade e viajei 
com dor mesmo”, relembra.

Na Grécia, o jogador brasileiro 
foi levado ao estádio olímpico 
de Atenas, onde foi recebido 
pessoalmente por Dimitris 
Melissanidis, o homem de negócios 
mais bem sucedido naquele país e 
dono do AEK.

Rafael conta que Dimitris 
gostou de ouvir que, assim como o 
time grego, o AEK London havia 
sido fundado por imigrantes. Ao 
final da conversa, ele sugeriu que 
o time londrino fosse registrado, 
começasse a competir oficialmente 
e, como forma de apoio, doou todo o 
material oficial do time, com roupas 
e acessórios para 35 pessoas.

O AEK London foi registrado 
em 2015. Atuou em três temporadas 
seguidas a partir de 2015/2016 e 
ficou em segundo lugar em 2018.

Mas em 2019, Rafinha resolveu 
ir para a Itália. “Na época, tínhamos 
até um mini bus para nos transportar 
aos campeonatos”, conta. “Fui para 
a Itália, me arrependi e voltei. O 
timo retomou às competições em 
2020, pouco antes da pandemia.”

Clima de Brasil no 
vestiário

Rafinha explica que o fato de 
só haver brasileiros no time não 
é proposital. “Brasileiro chama 
brasileiro, você sabe”, diz. Assim, 
os planos de crescimento do time 
podem incluir jogadores de outras 
nacionalidades.

O futuro é reluzente para 
os meninos do AEK. “Nosso 
treinador diz que temos condições 
de continuar vencendo”, afirma 
o fundador do time, que já está 
com contrato com uma empresa 
de marketing esportivo brasileira. 
A ideia é captar patrocinadores e 
investidores.

Nos vestiários das últimas 
competições, como atestam vídeos 
publicados na página de Facebook 
do AEK London, o clima é de união. 
Rafinha conta que é como estar no 
Brasil na Inglaterra: também não 
falta pagode nas comemorações de 
vitória.

Para acompanhar o desempenho 
do AEK London, siga o time nas 
redes sociais: Instagram, Facebook 
e Twitter. E quando os jogos 
recomeçarem, o campo deles será 
o London Tigers Sports Complex, 
UB1 2AR.

Esporte / Desporto

O voo do AEK London FC
Por Marta Stephens

Único time brasileiro em atividade com registro na Federação Inglesa consagrou-se campeão da Middlesex Super 6 League

“Quando pensei em criar um time aqui 
em Londres, não imaginei até onde 
chegaríamos”, conta Rafinha

Artilheiro da competição, Kaíque Campos 
marcou cinco gols em quatro jogos

Divulgação
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Esporte / Desporto

Recordes que Ronaldo pode 
quebrar na EURO 2020

Da Redação

Cristiano Ronaldo dedicou grande parte de sua carreira 
a reescrever os livros de história do futebol europeu. 
Aproximando-se de sua quinta final do EURO (um recorde, é 
claro), ele tem em vista mais alguns marcos importantes.
Aqui está uma coleção dos recordes da Euro que ele pode 
quebrar, aqueles que ele pode estender e aqueles pelos quais 
ele terá que esperar mais alguns anos.

A maioria das campanhas finais
17 homens apareceram em quatro torneios da EURO, 
começando com Lothar Matthäus e Peter Schmeichel no 
ano 2000. Ronaldo está entre eles e ele irá atacar sozinho se 
apresentar neste verão. Ele é o último homem de pé dos 11 que 
se destacaram como o número quatro em 2016.

Jogadores que já disputaram 4 torneios
Ronaldo marcou sua estreia no EURO contra a Grécia em 12 
de junho de 2004 com um gol - seu primeiro para Portugal! - e 
desde então registrou mais oito em 21 participações em finais. 
Uma contagem de nove significa que ele se classifica para a 
Euro 2020 com o francês Michel Platini, cujos objetivos foram 
todos na Euro ‘84.
9 Cristiano Ronaldo (Portugal)
9 Michel Platini (França)
7 Alan Shearer (Inglaterra)

A maioria das aparições (incluindo 
qualificação)
Ronaldo precisa de mais três participações para superar o 
recorde histórico de 58 participações de Gianluigi Buffon em 
competições, eliminatórias e finais da Euro - o jogador de 36 
anos pode terminar o torneio em 63 partidas. Seus 56 anos até 
hoje resultaram em 36 vitórias, 12 empates e oito derrotas.*
58 Gianluigi Buffon (Itália)
56 Cristiano Ronaldo (Portugal)
51 Mario Frick (Liechtenstein)

A maioria dos goles em um único jogo final
Apenas sete homens marcaram o EURO hat-tricks e, talvez 
surpreendentemente, Ronaldo não está em seu número. O 
atacante da Juventus tem uma coleção decente de bolas de jogo 
internacionais, porém, para Portugal, em duas ocasiões, quatro 
em um jogo.

Artilheiro mais velho em uma final
Apenas um jogador com mais de 30 anos marcou um gol em 
uma final do EURO: Bernd Hölzenbein tinha 30 anos e 103 
dias de idade quando encabeçou o gol de empate da Alemanha 
Ocidental contra a Tchecoslováquia em 1976, para acelerar 
o tempo extra e, finalmente, o lugar de Antonín Panenka na 
posteridade de penalidades. Ronaldo terá 36 anos e 156 dias de 
idade em 11 de julho, data da decisão da EURO 2020.
Múltiplos capitães ganhadores da EURO
Se Portugal triunfar em Wembley e Ronaldo manter a 
braçadeira, ele se juntará ao espanhol Iker Casillas (2008 e 
2012) como o único homem a ter capitaneado dois sucessos 
da EURO.
Fonte: Uefa.com

Wikipedia

Se chegar à sua quinta final na Euro 2020, será um recorde




