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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 8 de dezembro de 1980, o músico britânico 
John Lennon - que ascendeu à fama com os 
Beatles e teve uma carreira solo de sucesso - foi 
fatalmente baleado por Mark David Chapman 
em Nova Iorque, causando uma efusão global de 
pesar. John Winston Ono Lennon nasceu em 9 de 
Outubro de 1940, em Liverpool. Além de um dos 
líderes dos Beatles, ele também era artista gráfico 
e colaborador de Yoko Ono em gravações e outros 
projectos artísticos.

O coordenador geral do Conselho de Cidadania do Reino Unido (CCRU) Sandro Vita 
e a conselheira da mesa de questões jurídicas Márcia McCusker à porta da residência 
oficial do primeiro-ministro em foto tirada no dia 03/12. Nesse dia, a organização que 
reúne os brasileiros em UK foi oficialmente apresentada ao governo britânico.

UK NA HISTÓRIAImagem do mês

CCRU visita Downing Street
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Comunidade

“Uma pesquisa de 2017 realizada 
pela Public Health England (PHE) 
mostrou que 1 em cada 8 homens 
gays diagnosticamos com HIV em 
Londres é brasileiro”, diz Pedro 
Lino, coordenador do Projeto Queer 
Migrant Men (QMM). Apesar do 
dado ser de quatro anos atrás, é uma 
notícia chocante.

“A pesquisa diz que isso 
pode ser um indicativo de que a 
comunidade brasileira é grande em 
Londres, mas, para mim, também 
revela a importância da criação de 
conteúdo em português informando 
nossa comunidade”, explica Pedro.

O QMM foi criado justamente para 
derrubar as barreiras entre imigrantes 
de forma geral e o acesso à saúde 
sexual no Reino Unido. “É importante 
ressaltar que este dado não existe para 
criminalizar ou estigmatizar uma 
parcela da população”, diz Pedro, na 
entrevista a seguir.

Notícias em Português - O que 
é o QMM? 

Pedro Lino - QMM é um 
projeto criado pela organização 
sem fins lucrativos The Love Tank, 
cujo objetivo é oferecer suporte no 
acesso à saúde sexual pública, em 
Londres, a comunidades imigrantes. 
O acrônimo QMM significa Queer 
Migrant Men, ou homem gay 
migrante em português. Apesar 
deste recorte sugerir suporte apenas 
a homens gays, nós acolhemos 
pessoas imigrantes independente de 
sua sexualidade ou gênero. Criamos 
um site com informações sobre o 
acesso a serviços como teste de 
HIV e DST, PrEP e PEP, tratamento 
para HIV e DST, vacinações, etc.. 
E se a língua é uma barreira, temos 
voluntários que podem agir como 
intérpretes no agendamento e nas 
consultas médicas.

Como surgiu o programa?
O programa surgiu após eu 

compartilhar com meus gerentes 

Marc Thompson e Will Nutland o 
caso de um cliente que só descobriu 
estar vivendo com HIV quando 
foi aceito na emergência do NHS 
com um caso sério de pneumonia. 
Aos escutar essa história, eles 
propuseram criar um projeto que 
desse suporte a estas pessoas. O 
caso deste cliente para mim foi 
chocante, pois existem ferramentas 
de prevenção e tratamento ao HIV 
disponíveis gratuitamente para 
todos vivendo no Reino Unido 
independente de status migratório. 

O número de casos de HIV 
está aumentando em meio à 
comunidade latina e lusófona 
em UK, enquanto diminui entre 
ingleses? 

Sim, é verdade. Não me lembro 
de ler sobre a comunidade lusófona, 
mas esse dado é verdadeiro na 
comunidade latina. Uma pesquisa 
de 2017 realizada pela Public Health 
England (PHE) mostrou que 1 em 
cada 8 homens gays diagnosticamos 

com HIV em Londres é brasileiro. 
Mas, realmente, novos caso de 
HIV estão reduzindo na população. 

Para mim, a pesquisa revela a 
importância da criação de conteúdo 
em português. Outros países citados 
na pesquisa são Espanha, Polônia e 
Itália. De acordo com outra pesquisa 
da PHE realizada em 2019, em 
2011 foram registrados 2700 novos 
casos de HIV enquanto em 2019 
registaram-se 540, uma redução 
de quase 80%. Então, é certo 
afirmar que novos casos de HIV 
estão diminuindo na população em 
geral, mas não entre homens gays 
vivendo em Londres. É importante 
ressaltar que este dado não existe 
para criminalizar ou estigmatizar 
uma parcela da população, mas 
sim entender que membros desta 
comunidade estão em maior 
risco. Então se você tem amigos 
LGBTQIA+ que vivem em Londres, 
compartilhe com eles nosso site: 
https://www.queerhealth.info/qmm/
pt.

Leia entrevista completa em 
www.noticiasemportugues.co.uk

Aumenta transmissão de HIV entre imigrantes latinos
Por Marta Stephens

Pedro Lino, coordenador do Projeto Queer 
Migrant Men (QMM), explica como obter 
ajuda em português em UK.

Reprodução
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DIRETO DO BRASIL PARA LONDRES

Como todos sabemos, o ano de 
2021, assim como o ano de 2020, 
apresentou muitos desafios em 
todo o mundo devido à pandemia 
de COVID-19. No Reino Unido, 
a pandemia trouxe uma série de 
restrições e consequências que 
impactaram a vida de todos, 
inclusive da comunidade brasileira 
que vive no país. Atividades 
corriqueiras como viajar e visitar 
os familiares ficaram prejudicadas. 
O cotidiano se transformou e 
todos tiveram que se adaptar 
a novas regras de convivência 
em sociedade. Apesar de todas 
as dificuldades, o Consulado 
tem trabalhado para facilitar a 
prestação de serviços consulares e 
torná-los ainda mais acessíveis ao 
público. 

Antes de tudo, é preciso 
sempre destacar o papel 
fundamental que nossos canais 
de comunicação têm exercido e 
exerceram no ano de 2021, tanto 
na prestação de informações 
quanto no atendimento virtual 
com esclarecimento de dúvidas. 
Em um momento em que as 
regras relativas ao COVID-19 
mudam constantemente, nossas 
mídias sociais têm sido de extrema 
importância na divulgação de 
avisos e orientações diversas, 
relativas a viagens, vacinação e 
prestação dos serviços consulares, 
por exemplo. Por meio de nossas 
postagens, conseguimos alcançar 
grande número de pessoas em 
pouco tempo e qualquer dúvida 
pode ser tirada rapidamente 
por meio de nossa página no 
Facebook, nossos perfis no 
Twitter e no Instagram, além, é 
claro, dos e-mails institucionais 
do Consulado. Nossas mídias 

são, também, 
e x c e l e n t e s 
ferramentas para 
esclarecimentos 
e instruções 
sobre os serviços 
consulares em si. 
Foram centenas 
de mensagens 
e e-mails 
r e s p o n d i d o s 
d i a r i a m e n t e , 
além de 
sugestões e 
c o m e n t á r i o s 
recebidos. Essa 
troca aumenta 
cada vez mais 
a participação e 
a interação do 
público com o 
Consulado e contribui para que 
a comunidade brasileira esteja 
sempre bem informada. 

Ainda na área de comunicação, 
é preciso destacar a importância 
da parceria do Consulado com 
a dedicada equipe do jornal 
“Notícias em Português”, que 
nos proporcionou a oportunidade 
de escrever esta coluna mensal 
para divulgação de informações. 
A coluna já está em seu sexto 
ano, e essa parceria reforça a 
visão do Consulado de que, para 
garantir serviços de qualidade aos 
cidadãos, é necessário que todos 
estejam bem-informados.  

Quanto à prestação dos 
serviços consulares, durante o 
“lockdown” imposto pelo governo 
britânico, o Consulado teve que 
suspender o atendimento presencial 
de serviços não urgentes, mas 
destacamos que a equipe seguiu 
trabalhando e prestando assistência 
à comunidade brasileira para 
atender aos casos urgentes, que 
foram de grande demanda, e aos 
serviços pelo correio. Com a volta 

regular dos serviços presenciais, 
destacamos, mais uma vez, o 
sucesso da implantação do sistema 
e-consular no ano passado. Com 
essa nova plataforma, todos os 
serviços devem ser solicitados 
online, e o requerente deve 
submeter a documentação com 
antecedência para que seja revisada 
antes de marcar o agendamento. 
Com isso, o atendimento no 
Consulado tornou-se mais rápido, 
houve diminuição drástica 
no prazo para agendamento 
e evitou-se que o requerente 
tenha seu serviço recusado por 
documentação incompleta ou 
incorreta na hora do atendimento. 
Nesse sentido, seguindo as 
diretrizes impostas pelo governo 
britânico relativas ao COVID-19, 
o Consulado adotou medidas 
de proteção e distanciamento 
social e é do interesse de todos 
que o atendimento seja feito da 
forma mais ágil possível e sem 
aglomerações. 

Além de prezar pela 
organização no atendimento, o 

Consulado tem 
trabalhado no 
sentido de evitar 
o deslocamento 
desnecessário 
de pessoas, 
seja por conta 
da pandemia, 
para preservar 
a saúde de 
todos, seja para 
evitar que as 
pessoas faltem 
ao trabalho ou 
tenham que se 
deslocar por 
longas horas, 
já que muitas 
moram longe 
da repartição. 
N e s s e 

sentido, o Consulado passou a 
disponibilizar mais serviços pelo 
correio, como, por exemplo, 
autenticação de cópias e segundas 
vias de documentos emitidos pelo 
Consulado. Os novos serviços 
somam-se aos serviços já prestados 
antes, como o de passaporte para 
maiores de 18 anos, trazendo mais 
comodidade para a comunidade 
brasileira.

Além disso, com o propósito 
de tornar os serviços consulares 
presenciais mais acessíveis àqueles 
que moram fora de Londres, 
retomamos, em 2021, assim que as 
restrições relativas ao COVID-19 
foram amenizadas, os consulados 
itinerantes, uma prática bastante 
positiva e de grande sucesso. 
Com o empenho de nossa equipe, 
a ajuda dos cônsules honorários 
e de voluntários, nesse ano 
foram realizadas quatro missões 
em diferentes cidades do Reino 
Unido: Glasgow (31 de julho e 1º 
de agosto), Manchester (18 e 19 
de setembro), Birmingham (16 e 
17 de outubro) e Liverpool (4 e 

5 de dezembro). Ao todo, foram 
quase 1000 serviços prestados, 
que incluíram a concessão de 
passaportes, a realização de 
registros civis e atos notariais e 
outros. 

O Consulado também 
desenvolveu projetos junto à 
comunidade brasileira local, 
participando da organização 
de eventos culturais, como 
seminários, conferências, feiras 
e outros, em parceria com a 
Embaixada do Brasil, o Conselho 
de Cidadania do Reino Unido, o 
Grupo Mulheres do Brasil, dentre 
outros, trazendo mais informação 
e interação para os cidadãos 
brasileiros no Reino Unido.

Apesar de todas essas 
melhorias, sabemos que ainda 
há diversos desafios a serem 
enfrentados. Pretendemos dar 
mais celeridade à prestação do 
serviço conjunto de registro de 
nascimento para menores de 12 
anos + primeiro passaporte, que 
tem sido de grande procura pelos 
novos pais e mães. A diminuição 
no número de pessoas que não 
comparecem ao agendamento 
(combate ao no-show), mais 
divulgação de informações e 
orientações sobre como solicitar 
os serviços consulares, em especial 
o uso do sistema e-consular, e 
o estreitamento dos laços com 
a comunidade são algumas das 
prioridades para 2022, além 
da realização de mais missões 
itinerantes.

A equipe do Consulado 
reforça seu compromisso com o 
aprimoramento do atendimento e 
dos serviços e com o enfrentamento 
dos desafios existentes. Para tanto, 
contamos com o contínuo apoio da 
comunidade brasileira.

Agradecemos a todos. Boas 
festas e um excelente ano novo!

Retrospectiva 2021
Por Consulado-Geral do 
Brasil em Londres

Consulado-geral do Brasil em Londres
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Passava das oito da noite de 
primeiro de novembro e Juares da 
Silva Pinto voltava de uma entrega 
de delivery e seguia para outra na 
região central de Bournemouth, 
costa sul da Inglaterra. Uma segunda 
normal para o brasileiro de Curitiba, 
há 13 anos no Reino Unido, que 
trabalha dirigindo uma motocicleta 
para Uber.

“Parei em uma esquina e a 
motorista desse carro já começou a 
me xingar e mostrar o dedo médio”, 
conta o motociclista. “Retomei meu 
trajeto e ela começou a tentar me 
fechar, dificultando meu acesso, 
ao ponto de eu bater um ombro um 
no carro dela e o outro no carro do 
lado.”

Mais 100 metros a frente, a 
motorista fechou o acesso de Juares 
e desceu do carro o agredindo, 
junto com outros três passageiros. 
“Lembro que revidei um soco, mas 
aí um grandão me socou o rosto e eu 
perdi os sentidos.”

Juares não tem dúvida de que 
foi um ato de ódio e xenofobia. 
“Deve ser uma questão cultural, 
mas os motoristas daqui não 
aceitam quando motociclistas fazem 
um corredor entre os carros, mas 
esse é um movimento autorizado 
aqui”, explica. “Ai junta o fato de 
a maioria dos motoboys daqui ser 
estrangeiro e esses que me atacaram 
ainda pareciam estar drogados.”

As ofensas no trânsito, como 
a tentativa de fechar o acesso do 
motociclista, foram filmadas pela 

CCTV, mas as agressões físicas 
não. Ainda assim, o policial que 
atendeu o chamado e encaminhou 
Juares ao hospital conseguiu seis 
testemunhas.

Juares ainda sente dores no nariz 
e nas gengivas. Ele perdeu um dente 
e tem um danificado, e aguarda 
agora os desdobramentos da ação 
policial.

“Como estou indo para o Brasil 
no final de janeiro, farei o tratamento 
dentário lá”, diz.

Manifestação em 
Bournemouth

Juares contra que essa foi 
a primeira vez que sofreu um 
atentando desse tipo em 13 anos 
de vida no Reino Unido, mas para 
muitos colegas de profissão, esse 
tipo de situação é mais comum.

Um grupo de profissionais 
de entrega por aplicativos fez 
um protesto em Bournemouth no 
sábado (06/11). 

Dezenas de situações de 
xenofobia frequentes no trânsito 
em Bournemouth e Poole também 
foram relatadas por portugueses, 
brasileiros e outros latinos presentes 
na manifestação. 

“Trabalho com entrega há quatro 
anos, já trabalhei em Londres e aqui 
a população não tolera a gente. Todos 
os dias sofremos fechadas, os carros 
aceleram atrás da gente. Hoje mesmo 
aconteceu comigo”, diz Diogo Merlin. 
“A gente anda como se a qualquer 
momento pudesse ser atacado.”

Juares conta que se sente mais 
tenso no trânsito depois do ocorrido, 

mas que não pensa em largar a moto, 
ao menos por enquanto. O curitibano 
que antes da Inglaterra viveu por 
onze anos nos Estados Unidos sem 
documentação e dirigindo carretas 
agora pensa em voltar para o Brasil.

“Nunca fiquei ilegal no Reino 
Unido, trabalho certinho como 
todos os motoboys que conheço 
justamente para evitar confusão, 
mas agora começo a pensar em 
voltar para o Brasil”, conta Juares, 
pai de dois filhos (um de 22 e outro 
de seis anos), ambos residentes no 
Brasil.

“Vivo tenso”, diz Juares da Silva, vítima 
de violência em Bournemouth

Por Marta Stephens

Acervo pessoal e CCRU

Um grupo de profissionais de entrega 
por aplicativos fez um protesto em 
Bournemouth no sábado (06/11)

O brasileiro Juares da Silva Pinto recebeu socos no rosto e perdeu um dente
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Aconteceu no domingo 
(21/11) o primeiro Brazilian 
Community Network, encontro 
gratuito idealizado pela jornalista 
e consultora de moda Fernanda 
Paula Andrade. O objetivo é 
conectar e aproximar pessoas da 
comunidade ao mesmo tempo 
em que se arrecada fundos para a 
Fraternity Without Borders UK, 
extensão da organização brasileira 
Fraternidade sem Fronteiras, de 
ajuda humanitária com atuação nos 
lugares mais pobres do planeta, com 

o objetivo de erradicar a fome.
O encontro aconteceu no 

famoso Lost Society, no coração de 
Batersea. 42 pessoas compareceram, 
sendo recepcionados com taças 
de Prosecco e sorteios de itens 
ofertados por apoiadores. 

O encontro possibilitou a 
arrecadação de quase £ 500, que 
foram doados à Fraternity Without 
Borders UK. “Uma quantia 
significativa foi arrecadada e 
dezenas de crianças poderão ser 
alimentadas por essa iniciativa. Este 
foi apenas o primeiro evento de 
muitos que virão”, diz Fernanda.

Solidariedade entre brasileiros
Eli Peruso

Da Redação

O grupo Cultura Cabo Verde 
UK preparou uma festa especial 
para marcar o encontro de Natal da 
comunidade. Foi no sábado (11/12), 
em mais uma edição da Casa Cabo 
Verde UK Caxton Road, N22 6TB. 

A abertura foi a apresentação do 
musical Mama Africa, com crianças e 
jovens participantes do Cultura Cabo 
Verde UK Youth. Como já é costume 
nos eventos mensais promovidos 
pelo grupo, houve drinques e 
comidas típicas e outros convidados 

especiais. A festa terminou às 
22h30. Para participar das próximas 
confraternizações da comunidade 
cabo-verdiana, acompanhe o grupo 
nas mídias sociais ou se informe 
com Alda Lopes pelo número 
07930563722.

Natal com apresentação do musical Mama Africa
Da Redação

Centro Cultura UK

Jovens participantes do Cultura Cabo Verde UK Youth apresentam o musical Mama África

A partir da esq.: Eugenia Andrades, Susy Shikoda, Fernanda Andrade e Laura Arruda

42 pessoas participaram do evento, que arrecadou quase £ 500 para Fraternity Without Borders UK

Samila Chinellato, Juliana Santos e Flávia Benevides
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Comunidade

Foi no sábado (27/11), The 
Lighthouse Theatre, em Londres, 
a entrega do prêmio Top of Mind 
2021. “Tivemos 27 categorias este 
ano e cinco destaques empresariais, 
com cinco finalistas por categoria, 
três recebendo troféu e os demais, 
certificados”, explica a organizadora 
do evento Kethllen Ribeiro, que 
avisa: “as inscrições para o próximo 
ano começam em março”.

Todos os profissionais e 

empreendedores brasileiros que 
desenvolvem atividade profissional 
no Reino Unido podem participar em 
uma das categorias, “e diferentemente 
dos prêmios que tradicionalmente 
vêm sendo realizados, o objetivo é 
que sejam realmente premiados os 
profissionais e empresas lembrados e 
recomendados por quem vive aqui”, 
explica Kethllen. “Este é um prêmio 
espontâneo, que não precisa pagar 
para participar.”

Aqui algumas imagens da noite 
de entrega da premiação.

Premiação para os profissionais mais 
lembrados na comunidade brasileira

Da Redação
Divulgação

Israel Cassol, apresentador do SBT e mestre de cerimônias do Top of Mind 2021, e a ex-
Miss Barbara Vitorelli

Simone Bello recebe prêmio de Destaque internacional

Antônio de Freitas, prêmio de Artista Destaque internacional, ao lado de Hellen Barbosa, premiada na categoria moda

Apresentador e um dos premiados da noite Ricardo de Oliveira e Kethllen Ribeiro, organizadora do evento
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Cristina Cabral é uma 
investigadora cabo-verdiana 
londrina a finalizar o doutoramento 
em SOAS – University of London. 
Vice-presidente do Instituto 
de Investigação sobre Direitos 
Humanos e Alterações Climáticas 
do Reino Unido, Cristina realiza 
na quinta (06/01) o seminário “The 
lack of representation of black dolls 
in the Era of Performative activism 
of blackness”.

Neste seminário, Cristina irá 
discutir a falta de bonecas negras nas 
lojas de brinquedos do Reino Unido, 
que é o tema do seu doutoramento na 
SOAS. O evento terá lugar online e 
em directo no Centre for Languages, 
Culture & Communication - South 
Kensington Campus.

A participação é gratuita, 
mas é preciso registrar-se no site 
Eventibrite.co.uk (pesquisa pelo 
nome do seminário). Dois tipos de 
bilhetes estão disponíveis online/ao 
vivo no CLCC (números limitados). 

Nesta entrevista, Cristina, 
que também escreve para o jornal 
Notícias em Português, explica a 
importância da representatividade 
racial em bonecas e também em 
vídeo games, livros, filmes e o 
impacto disso na formação das 
crianças.

Notícias em Português 
- Qual a importância da 
representatividade racial em 
bonecas e brinquedos em geral?

Cristina Cabral - É muito 
importante porque quando uma 
criança vê representação positiva 
é como um modelo, da mesma 
forma que as crianças enxergam 
seus pais como uma base para 
moldar a personalidade delas, 
a representatividade racial é 
fundamental para a autoestima, 
para os valores e também para 
o desenvolvimento social e 
psicológico da criança.

Quando isso é negado, a criança 
entra numa crise por não entender 
seu verdadeiro valor. Para provar 
isso, nos anos 1940, o casal de 
afro-americanos psicólogos Clark 
fez um estudo muito conhecido 
chamado “The Doll Experiment”. Na 
experiência, eles mostravam bonecas 

brancas e negras a crianças negras e 
perguntavam qual era a mais bonita e 
a mais feia, qual era boa e era má. A 
resposta sempre era de que a boneca 
negra era a feia, era a má.

Então, isso vai nos dizer que 
com o tempo para essas crianças 
dos Estados Unidos, em uma 
época de segregação, a falta de 
representatividade racial gerou 
muitos problemas. Agora pensando 
nos dias de hoje, quando vivemos 
em quarentena, quando as crianças 
são forçadas a se isolar, não ter 
acesso a brinquedos vai trazer 
problemas a nível social, a nível de 
amor-próprio e em termos de saber 
o seu valor na sociedade.

Como a falta de 
representatividade racial 
em bonecas pode afetar o 
desenvolvimento de uma criança?

Se a criança sentir que tem uma 

posição no mundo dos brinquedos, 
ela não vai achar que os padrões da 
sociedade branca são normalizados. 
Com representatividade, as crianças 
vão aprender sobre empatia, a ter 
confiança nos seus valores, a ser 
melhores seres humanos, melhores 
mães, melhores pais e entender que 
todos somos iguais e somos uma 
única raça: raça humana.

O fato de uma pesquisa como 
a sua existir é um sinal de que 
alguma coisa está mudando para 
melhor?

Sim. Estou tirando o meu 
doutoramento na escola de estudos 
orientais e africanos. É um lugar 
que realmente dá oportunidades 
a esse tipo de discurso porque o 
SOAS (University of London) é 
uma universidade que tem como 
finalidade descolonizar o ensino. 
Ensinar e educar, mas incluir as 

vozes de África. Para mim é muito 
positivo ter sido aceita para esse 
doutorado. A minha pesquisa não 
será apenas de uma tese escrita. 
Será um conjunto de filmes 
documentários que vão retratar 
histórias de crianças que necessitam 
de ter acesso a bonecas.

O fato de eu ser convidada 
a apresentar a minha pesquisa 
em instituições como o Imperial 
College realmente é um sinal que 
as coisas estão mudando. Mostra a 
intenção de mudar o que ainda não 
está bom para as crianças negras. E 
tendo em conta que Londres é uma 
cidade multicultural, que é lar para 
centenas de nacionalidades, cores, 
então é um estudo que faz muito 
sentido ser feito. Muitas crianças 
irão se beneficiar de uma melhor 
oferta de brinquedos e também de 
outras mídias, como vídeo game, 

livros, para que os personagens se 
pareçam com as crianças.

O tema da representatividade 
racial tem sido tratado de forma 
diferente na Inglaterra?

Em comparação com Portugal 
e Brasil, a Inglaterra realmente está 
melhorando muito mais, no sentido 
de estar disposta a mudar. Muitas 
coisas que há algum tempo não se 
podia falar, hoje já está em debate. 
Em todas as empresas, a diversidade 
está na pauta. Não é perfeito, mas 
muita coisa está mudando. Por 
exemplo, não seria possível uma 
pesquisa como a minha em Portugal. 

O que os pais e mães podem 
fazer para assegurar uma 
educação multirracial e inclusiva 
a seus filhos?

Nós vivemos em uma cidade 
multicultural onde a gente precisa 
aprender a respeitar outras culturas. 
Como imigrantes e como cidadãos 
do mundo, nós temos que aprender 
a respeitar outras culturas. É muito 
importante os pais conversarem 
com seus filhos sobre as vantagens 
das diferença. E quando a gente olha 
para Londres, é uma cidade que tem 
tantas cores, tantos sabores, tanta 
cultura e é essa diferença que faz com 
que essa cidade seja extraordinária. 
É isso que a gente tem que ensinar 
para os filhos em casa. Temos que 
ensinar que as nossas diferenças 
nos fazem únicos e especiais. 
Tem que haver essa educação por 
parte dos pais porque as crianças 
são nossos seguidos. Nós somos 
o “whole model”. Se nós usamos 
uma linguagem preconceituosa em 
casa, se nós nunca falarmos sobre 
a importância da diversidade, como 
essa criança vai crescer e encarar o 
mundo, trabalhando com pessoas 
diferentes, como ela vai ter empatia, 
ser mais humana e também ver que 
as diferenças não são negativas? As 
diferenças nos dão valor e cor. 

Por isso a representatividade 
racial em bonecas, vídeo games, 
brinquedos, filmes é uma ferramenta 
essencial para ensinar às crianças 
que existe beleza nas diferenças, 
que existe riqueza cultural e a ter 
mais compaixão, ser melhor líder, 
melhor governante. Cabe a nós pais 
começar a falar disso em casa, para 
que sejamos todos antirracistas.

Comunidade

Representatividade racial em brinquedos
A pesquisadora Cristina Cabral discute o tema do seu doutoramento em seminário

Da Redação

Acervo pessoal

Quando não representatividade racial, a criança entra numa crise por não entender seu verdadeiro valor
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Um dos lugares mais 
reconhecidos e emblemáticos 
antigo centro comercial de 
Elephant and Castle, o restaurante 
La Bodeguita está fechado por 
tempo indeterminado. Interrompe 
assim uma história começada em 
2001, desde então tornando-se um 

importante ponto de encontro para 
a comunidade latino-americana, e 
um lugar para comensais de todo o 
mundo conhecerem os pratos típicos 
da Colômbia.

A proprietária da casa Diana 
Sach diz que acreditou no projecto 
de reurbanização da área. “O 
Council aprovou um pedido de 
realocação e o senhorio deveria tê-lo 
feito, mas foi-me dada uma unidade 
que tem tijolos por todo o lado, tem 
praticamente de ser refeita e eu 
tenho de gastar um milhão de libras 
nisso”, relatou à reportagem.

Diana afirma que a construtora 
Delancey declarou que só os iria 
apoiar com £ 200.000 para um sítio 
que não é sua propriedade. “O que 
vejo é que isto não é viável porque 

se fosse um investidor, talvez as 
coisas fossem diferentes”, diz. 

Neste momento, o Council 
não permite aos inquilinos do 
espaço contratar os seus próprios 
construtores. Diana afirma também 
que teve de rejeitar uma das duas 
unidades que lhes tinham sido dadas 
porque a carga era mais elevada 
e decidiram manter apenas uma 
avaliada em £ 700.000.

Neste momento, a situação 
económica do negócio é muito 
difícil, devido ao encerramento 
com um ano sem salários, um ano 
sem rendimentos, e sem o apoio do 
Council.

“Quero que o Council 
compreenda toda a situação e como 
nós fomos geradores de emprego e 

conseguimos integrar a comunidade 
com o reconhecimento de que o 
Bodeguita ganhou com o tempo”, 
diz. “A verdade é que tenho fé que 
alguém nos ouça e abra a porta 
porque há outros comerciantes que 
estão a passar pela mesma situação”,  

diz Diana Sach.
“Sinto-me mal porque apoiei 

o projeto de Elephant and Castle 
porque pensei que estava na altura 
de chegar o novo desenvolvimento, 
mas nunca pensei que ficaria nesta 
condição.” 

Comerciantes em Elephant 
and Castle, em Southwark, sul de 
Londres, e Seven Sisters Market, 
também conhecido como Pueblito 
Paisa, em Haringey, no norte, 
tornaram-se os protagonistas 
de ferozes batalhas com as suas 
respectivas autoridades locais para 
evitar serem deslocados. 

Há inúmeras campanhas 
lideradas por comerciantes tanto em 
Seven Sisters como em Elephant 
and Castle para elaborar planos de 
reabilitação que tenham em conta 
estas comunidades vulneráveis.

Estes espaços para os 
latino-americanos em Londres 
estão actualmente ameaçados. 
A reportagem de Notícias em 
Português entrevistou alguns dos 
protagonistas que têm lutado para 
os proteger e salvar esses espaços da 
comunidade.

Seven Sisters Market
Localizado no coração de 

Seven Sisters, foi durante décadas 
um mercado próspero para as 
comunidades e empresas de minorias 

étnicas e de classe trabalhadora. É o 
lar da segunda maior comunidade 
latina no Reino Unido.

O Pueblito Paisa, que foi 
estabelecido nos anos 1990 como o 
segundo maior centro comercial da 
América Latina em Londres, tem 
sido destinado ao reordenamento 
desde a aprovação dos planos em 
2012.

Marta Hinestroza, uma das 
comerciantes do mercado e porta-
voz do Centro Comunitário 

Pueblito Paisa, fala-nos dos últimos 
desenvolvimentos no processo 
com o proprietário do terreno, 
Transport of London (TfL), que 
emitiu declaração denunciando 
que o acesso ao portão foi afectado 
porque alguém quebrou e substituiu 
as fechaduras.

A TfL tem insistido para que os 
comerciantes assinem uma licença, 
o que significa acatar com o novo 
projeto que prevê como recompensa 
um período de aluguel gratuito de 

três meses. Para os que já assinaram 
a licença, a taxa de aluguel passa 
a ser cobrada a partir de 1 de 
dezembro de 2021.

A TfL afirma que é injusto para 
certos comerciantes pagar uma 
taxa de licença quando alguns dos 
seus vizinhos continuam a ocupar 
instalações não licenciadas e não 
a pagam. “Não podemos permitir 
que uma tal situação surja”, diz em 
documento a empresa.

Se o comerciante não devolver 

a licença assinada, a TfL assumirá 
que não deseja ser considerado para 
um espaço de mercado temporário a 
médio ou longo prazo.

A empresa procura agora a 
próxima fase de financiamento do 
projecto, que será de cerca de £10 
milhões no total.

À medida que casas, lojas e ruas 
são demolidas para dar lugar a novos 
edifícios, muitas comunidades 
locais, outrora unidas entre si, estão 
à beira do abismo.

Londres

Seven Sisters resiste: a força da comunidade

Diana Sach diz que acreditou no projecto de reurbanização da área, mas “foi-me dada uma 
unidade que tem praticamente de ser refeita”

Comerciantes têm sido instados a assinar uma licença, que prevê como recompensa um período de aluguel gratuito de três meses

Por Ulysses Maldonado

Express News

O caso de “La Bodeguita”
Reprodução

Por Ulysses Maldonado
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As áreas de Londres estão a 
desenvolver-se e a “gentrificar-se” a 
um ritmo incrível e as comunidades 
estão a mudar rapidamente.

Um exemplo fica atrás da 
estação Elephant and Castle, onde 
foi erguida a moderna Castle Square, 
uma área comercial temporária 
construída pela Delancey para 
realojar alguns dos comerciantes do 
antigo centro.

Terá também uma infra-estrutura 
de transporte muito melhorada, 
incluindo um novo curso de estações 
na linha do Norte e um novo espaço 
comercial, com centro de lazer, 
totalizando um investimento de £ 20 
milhões.

A promessa é de que haverá um 
ambiente mais verde com melhores 
parques e mais espaço aberto, 
com a previsão de criar 10.000 
novos empregos e milhares de 
oportunidades de formação.

Terá também espaços para o 
desenvolvimento cultural, incluindo 
artes, teatro, lazer e património.

Tudo isto faz parte dos planos 
para o reordenamento da área. 

Por seu lado, o promotor 
Delancey diz que haverá “uma 
grande variedade de lojas, mais 
espaço para comida e lazer e um 
novo campus universitário de última 
geração para o London College of 
Communication, juntamente com 

uma nova entrada de metrô da linha 
norte”.

Os construtores fizeram alguns 
“acenos” aos retalhistas e colocaram 
a famosa estátua do Elephant and 
Castle que adorna o topo da Castle 
Square.

Também ofereceram aos 
comerciantes que se mudaram 
em rendas acessíveis e ajudaram 
a equipar e promover os seus 
negócios.

Em 25/09, realizaram uma festa 
de aniversário para assinalar um 
ano desde o encerramento do antigo 
centro comercial.

Os porta-vozes da equipa de 
Delancey’s Elephant and Castle 
Town Centre dizem: “Este é um 
grande investimento na área que trará 
novos empregos e espaço de trabalho, 
fornecendo aproximadamente 2.000 
novos empregos a tempo integral, 
bem como criando um ambiente 
transformado para compradores, 
retalhistas e residentes”.

A regeneração tem dois 
projectos de construção, um é o 
Elephant Park e um novo centro 
urbano que irá substituir o centro 
comercial Elephant & Castle. 
Existem 24 projectos que formam o 
núcleo do programa de regeneração 
e que se encontram em várias fases: 
concluídos, em curso e em fase de 
preparação. 

Estão também a ser construídas 
casas para realojar antigos residentes 

do empreendimento.

O lado verde
Lendlease é o promotor do 

Elephant Park, um projecto de 
desenvolvimento misto que deverá 
ser concluído em 2025. A ideia 
é construir um local de verde 
exuberante.

O projeto salienta também que 
as novas casas serão eficientes em 
termos energéticos, que a equipa 
que está por detrás descreve no seu 
website como “35% mais eficientes 
em termos energéticos do que os 
regulamentos actuais exigem” e 
utilizando “30% menos água do que 
a média das casas em Londres”.

Os restaurantes e lojas 
multiculturais, reflectindo a 
diversidade do Elephant & Castle, 
também estão nos planos.

O Town Centre também trará 
novas habitações, com a expectativa 
de criação de cerca de 1.000 novas 
habitações de aluguel. Como a 
habitação acessível é um tema 
constante de controvérsia, as casas 
serão 35% acessíveis por quarto 
habitável e incluirão também 116 
novas casas sociais alugadas, 
oferecidas como prioridade às 
pessoas que vivem e trabalham em 
Southwark.

Há também uma série de planos 
de desenvolvimento privados 
incluindo a Printworks, Strata 
Tower e Dashwood Studios.

Reino Unido

Elephant and Castle em 
lenta ascensão

Por Ulysses Maldonado

O Mayor de Londres Sadiq Khan 
reforçou a capacidade da capital de 
abrigar pessoas em condição de rua 
durante os dias mais frios do inverno, 
investindo mais de £800 mil em um 
novo alojamento para os sem-teto em 
um hotel no leste de Londres. 

O hotel, operado por St Mungo’s, 
será aberto quando o Mayor ativar o 
Protocolo de Emergência Climática 
Severa (SWEP). Quando se prevê 
que as temperaturas em qualquer 
lugar de Londres caiam abaixo de 
0C, o SWEP obriga os conselhos 
(juntamente com as instituições de 
caridade) a abrirem alojamento de 
emergência para pessoas que estejam 
a dormir em condições climatéricas 
adversas que possam constituir uma 
ameaça à vida. 

O investimento no programa 
é um recorde de £ 1,25 milhões 
apenas em serviços SWEP este ano. 
Há ainda a instituição de caridade 
Housing Justice que fornece 
subsídios aos abrigos de inverno 
seguros da COVID para os ajudar 
com soluções a longo prazo para 
aqueles que acedem a estes serviços 
cruciais.  

Enquanto os bairros de Londres 
fornecerão mais de 500 camas SWEP 
este inverno, o novo hotel funcionará 
como alojamento de transbordo, 
oferecendo mais 66 quartos. Espera-
se elevar a capacidade de abrigos no 
novo ano a mais de 600.  

Para evitar o risco de infecções 
de Covid, serão utilizados apenas 
alojamentos de ocupação única, 
tais como quartos de hotel, para o 
fornecimento de SWEP. 

Todos os conselhos de Londres 

também se comprometeram a 
implementar o princípio “In for 
Good”, o que significa que uma 
vez que alguém tenha acedido ao 
alojamento SWEP, fica alojado 
até que exista um plano de apoio 
para acabar com sua condição de 
desabrigado - independentemente de 
a temperatura ter subido. 

O SWEP já foi ativado pela 
primeira vez este ano quando as 
temperaturas desceram abaixo de 
zero no fim de semana de 27/28 de 
novembro. 

Sadiq também está a investir £ 
200 de verbas públicas em Streetlink 
London, uma linha para os sem-
teto falarem directamente a um 
trabalhador de avaliação e reconexão. 
O serviço é também cofinanciado 
pela Bloomberg Associates. 

Serão disponibilizados ecrãs 
digitais em toda a Londres doados 
pela London Lites e pela JC 
Decaux. Até agora, este ano (Jan-
Sep) StreetLink London já apoiou 
313 pessoas e ajudou 146 pessoas a 
alojar-se. 

Desde 2016, as autoridades 
locais, governo e instituições de 
caridade já ajudaram mais de 12.000 
dorminhocos, com o número de 
pessoas a dormir na rua a cair 26% 
desde 2016. Dados governamentais 
mostram que só no último ano, o 
número de homeless em Londres 
diminuiu 37%.

Sadiq Khan afirmou: “Desde 
que me tornei Presidente da 
Câmara, fiz da luta contra o sono 
pesado uma prioridade pessoal e 
estamos finalmente a começar a ver 
resultados sustentados com o número 
de homeless a cair nos últimos anos - 
mas ainda há muito a fazer”.

Mais verba para acolher 
desabrigados à medida 
que temperaturas caem

Da Redação

Unsplash

O hotel, operado por St Mungo’s, será aberto sempre a previsão for de temperaturas 
em qualquer lugar de Londres abaixo de 0C

Reprodução

O projeto de reabilitação de Elephant and Castle promete ambiente mais verde e 10.000 novos empregos
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Estrangeiros recebem tratamento mais duro 
ao solicitar empréstimo estudantil

Milhares de estudantes que 
vivem no Reino Unido desde a 
infância estão a ser sujeitos a um 
regime descrito como ainda mais 
duro do que as tácticas de “ambiente 
hostil” do Ministério do Interior 
(Home Office) ao solicitarem 
empréstimos estudantis, de acordo 
com um relatório.

Cerca de 8.000 estudantes por 
ano com um estatuto de migração 
conhecido como licença limitada para 
permanecer (LLR) candidatam-se ao 
Financiamento Estudantil Inglaterra 
(SFE) para obterem financiamento 
que lhes permita ocupar lugares 
universitários.

Os estudantes são frequentemente 

pessoas de minorias étnicas, tais 
como Jamaica, Nigéria, Paquistão, 
Índia, Bangladesh e Gana. Viveram 
no Reino Unido durante grande parte 
das suas vidas com as suas famílias.

Muitos vêm de meios de baixos 
rendimentos, têm-se destacado 
na escola, são vistos como os 
mais brilhantes e melhores da sua 
geração e asseguraram lugares na 
universidade para estudar disciplinas 
como direito e medicina.

Ao abrigo de licenças limitadas 
para permanecerem em vigor, 
os estudantes são elegíveis para 
empréstimos se tiverem vivido 
metade das suas vidas no Reino Unido 
e tiverem tido licenças limitadas para 
permanecerem pelo menos durante 
três anos. Mas, de acordo com o 

relatório, verificam por vezes que 
mesmo as provas fornecidas pelo 
Ministério do Interior confirmando a 
sua elegibilidade são rejeitadas pelo 
organismo estatal de financiamento.

O relatório The Deintegration 
Generation foi lançado pela We 
Belong, uma organização juvenil 
que faz campanha pelos direitos 
dos jovens migrantes. O estudo 
documenta dezenas de exemplos 
de estudantes de alto rendimento 
que são injustamente recusados por 
empréstimos ou sujeitos a atrasos 
prejudiciais no acesso a esses 
empréstimos, levando por vezes 
a que tenham de abandonar os 
seus estudos ou a que não possam 
embarcar neles de todo.

Chrisann Jarrett, chefe executivo 

da We Belong, afirmou: “Estamos a 
assistir a casos em que a SFE está 
a ser mais exigente e mais hostil 
em relação a jovens migrantes 
com licenças limitadas para 
permanecerem mesmo no Home 
Office.

“Certamente é senso comum que 
uma carta do Ministério do Interior 
deve ser aceita como prova de que 
um estudante viveu no Reino Unido 
durante tempo suficiente para se 
qualificar para um empréstimo. As 
provas que são suficientemente boas 
para o Ministério do Interior devem 
certamente ser suficientemente boas 
para o Financiamento Estudantil da 
Inglaterra”.

A SFE é uma parceria entre 
o Departamento de Educação 

e a Empresa de Empréstimos a 
Estudantes (SLC), propriedade 
do governo, para fornecer apoio 
financeiro aos estudantes. Um porta-
voz da SLC admitiu que por vezes 
houve engano e pediu desculpa.

Da Redação

Reino Unido

De acordo com 
relatório, mesmo 
provas fornecidas 
pelo Home Office 
confirmando a 
elegibilidade do 
estudante são 
rejeitadas pelo 
organismo estatal de 
financiamento.
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Reino Unido

Quando a sombra do 
confinamento e da pandemia paira 
sobre os britânicos, Liliana Moura, 
enfermeira de origem latino-
americana que trabalha no Sistema 
Nacional de Saúde (NHS), disse em 
entrevista ao canal Express News 
e jornal Notícias em Português 
que “não tomar precauções para 
prevenir a transmissão de uma 
doença seria negligência” por parte 
dos profissionais de saúde.

Liliana reconhece que falar 
sobre os casos dos seus colegas 
que se recusam a ser vacinados 
contra a Covid-19 é “um assunto 
muito sensível porque a palavra 
‘obrigatório’ pode gerar muitos 
inconvenientes e críticas”.

Notícias em Português – Você 
já foi vacinada?

Liliana Moura - Sim, de facto, 
já recebi as minhas duas doses de 
vacina e uma terceira como proteção 
extra que nós, pessoas do NHS, 
estamos a receber.

Qual é a posição dos seus 
colegas com quem trabalha 
diariamente?

A maioria dos meus colegas 
está totalmente de acordo com a 
vacinação, não ouvi falar de pessoas 
que não a queiram tomar. A maioria 
das pessoas concorda, mas ainda 
há aproximadamente 103.000 
funcionários do Serviço Nacional 
de Saúde (NHS) que não tomaram 
a vacina. 

Acha que se deve exigir a 
vacinação ao pessoal do NHS que 
tenha contacto presencial com 
pacientes? 

É de facto uma questão 

muito sensível porque a palavra 
“obrigatório” pode gerar muitos 
inconvenientes e críticas. O que 
acontece é que o facto de não ser 
obrigatório dá-nos o direito de 
recusar, e ao recusar algo como 
isto estou a colocar muitas pessoas 
vulneráveis em risco. Assim, o facto 
de não ser obrigatório pode também 
gerar muita controvérsia, por 
exemplo, o facto de trabalharmos 
no NHS obriga-nos, como 
profissionais, a cuidar das pessoas, a 
não fazer mal e a não ter uma vacina 
pode ser visto como negligência. 

Alguns dos seus colegas dizem 
que os profissionais de saúde têm o 
dever profissional de não prejudicar 
os doentes, razão pela qual a maioria 
já foi mais vacinada se trabalhar 
com pessoas vulneráveis. 

De facto, o meu direito como 
indivíduo termina quando começa 
o direito dos outros. As pessoas que 
vêm para o NHS têm o direito de se 
sentirem seguras, de sentirem que 
estão num ambiente onde não vão 
contrair uma doença ou não vão 
receber algo que nos tenha levado a 
todos a proteger-nos durante muito 
tempo.

Como tem lidado com os 
receios que muitas pessoas têm de 
se vacinarem?

Temos recebido muito apoio e 
aconselhamento do serviço médico. 
Digamos que há vários workshops 
onde podemos obter conselhos 
e falar sobre vacinação. Muitas 
pessoas no NHS têm, como diz, 
tempo para ultrapassar o seu medo 
de vacinação. Além disso, o que 
pedem é licença por doença no 
caso de haver um efeito secundário 
ligeiro que não é muito comum. 
Realmente, o que eles estão a pedir 
são coisas básicas de senso comum 
do governo e seria muito bom se 
continuassem estas campanhas para 
aconselhar o pessoal do NHS. 

O pessoal de saúde que não 
está vacinado contra a Covid-19 
poderia ser colocado a trabalhar 
noutros postos que não os da linha 
da frente?

Essa questão é bastante 
complicada. O NHS tem pouco 
pessoal, pelo que o facto de não 
poder trabalhar na linha da frente 
e de irmos mudá-lo para outro 

lugar onde possa trabalhar é muito 
complexo, porque não há pessoal. 
A mudança da linha da frente para 
outras linhas coloca muita pressão 
sobre o NHS, razão pela qual o NHS 
insiste também que a vacinação é 
obrigatória devido à escassez de 
pessoal. 

A falta de pessoal é algo novo 
no Serviço Nacional de Saúde?

Sim, é sem precedentes. É 
impressionante quantas pessoas 
regressaram aos seus países de 
origem ou quantas pessoas têm 
medo e mudaram completamente a 
sua profissão. Além disso, não só 
por causa da Covid e da questão 
da alteração do orçamento do 
NHS sobre os salários fez com que 
muitas pessoas se fossem embora e 
dissessem apenas “Eu não vou mais” 
ou “Não quero correr um risco tão 
elevado” e eles vão-se embora, nós 
estamos a vivê-lo dia após dia.

O NHS pode obrigar seu pessoal a se vacinar?

“A falta de pessoal no 
NHS é sem precedentes. 
É impressionante 
quantas pessoas 
regressaram aos 
seus países de 
origem ou quantas 
têm medo e mudaram 
completamente de 
profissão.”

Unsplash

Quem responde é a enfermeira Liliana Moura, ela própria já vacinada com a terceira dose

Express News

Por Orlando Mancini

Para Liliana Mora, é negligência não tomar precauções para prevenir a transmissão de 
uma doença. 
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Justamente quando sentimos que 
as vacinas Covid-19 abririam a porta 
à normalidade, as notícias da nova 
variante Omicron do coronavírus 
mudaram o ambiente, especialmente 
antes das férias de Natal e Ano Novo. 

Os primeiros dados do mundo 
real advertiram que a variante, que 
pode evadir parte da imunidade, 
segundo os cientistas da África do 
Sul, detectou um aumento no número 
de pessoas que contraíram Covid-19 
várias vezes.

É uma análise rápida e não-
definitiva, mas enquadra-se nas 
preocupações sobre as mutações 
na variante. Também não é claro 
o que isto significa para a proteção 
proporcionada pelas vacinas.

Algumas semanas desde que 
a variante foi batizada ‘Omicron’, 
o mundo ainda está a lutar para 
compreender a verdadeira ameaça 
que a variante representa. Mas agora 
as primeiras peças de um grande 
e complexo quebra-cabeça estão a 
começar a juntar-se.

Já sabemos que a variante é 
altamente mutante e os cientistas na 
África do Sul advertiram que está a 
causar um aumento de casos no país.

A peça final do quebra-cabeça 
é compreender a probabilidade de 

alguém que já tenha tido o Covid a 
apanhar a Omicron.

Também foi detectado em mais 
de 30 países.

Os cientistas analisaram cerca 
de 36.000 suspeitas de reinfecções 
na África do Sul para procurar 
alterações nas taxas de reinfecção 
(apanhando duas ou mais) ao longo 
do curso da pandemia.

Mostraram que não houve 
aumento do risco de reinfecção durante 
as ondas Beta ou Delta. Isto apesar de 
estudos de laboratório sugerirem que 
estas variantes têm o potencial de 
evadir parte da imunidade.

No entanto, estão agora a detectar 
um aumento das reinfecções. Não 

testaram todos os doentes para 
provar que é Omicron, mas dizem 
que o timing sugere que a variante é 
a força motriz. 

E quanto às férias?
Ao contrário do ano passado, as 

grandes reuniões de Natal no pub não 
são proibidas. Muitas pessoas estão 
agora vacinadas, mas será que uma 
festa de escritório ou uma bebida 
após o trabalho vale realmente o 
risco?

Esta é a pergunta que muitos 
fazem, numa altura em que os 
casos de Covid-19 no Reino Unido 
são altos e crescentes, e a variante 
Omicron, altamente mutável, está 

em circulação. Isso poderia alterar o 
equilíbrio dos riscos.

Algumas empresas optaram por 
suspender os planos de festas ou 
reduziram os seus eventos. 

Mas o primeiro-ministro Boris 
Johnson diz que não há necessidade 
disto. Grandes grupos podem ainda 
divertir-se em bares, discotecas ou 
locais fechados.

Um fator importante a considerar, 
para além do número de pessoas 
com quem se encontra, é se o local é 
fechado ou bem ventilado.

Alguns sugerem que é melhor 
ficar ao frio e beber uma cerveja 

usando um bom casaco do que correr 
o risco de socializar dentro do bar.

Os especialistas salientam que 
o ar fresco pode dispersar o vírus, o 
que ajuda a prevenir a transmissão de 
“aerossóis” do vírus, quando alguém 
contrai Covid a partir de pequenas 
gotículas inaladas porque alguém 
próximo espirrou sem máscara.

As gotículas infecciosas podem 
flutuar no ar durante horas numa sala 
abafada.

Assim, usar uma máscara e 
manter uma distância de 2 metros 
pode ajudar a cortar a transmissão, 
mas não a festa. 

Ômicron, mais uma ameaça
Reino Unido

Da Redação

Com os primeiros casos de Omicron relatados, o primeiro-
ministro Boris Johnson impôs novas medidas temporárias e 
cautelares, que serão revistas imediatamente antes do Natal. 
Para já, três regras para tentar conter a propagação da nova 
variante do coronavírus incluem: 
- A exigência de que os viajantes que chegam ao país em 
voos internacionais devem submeter-se a um teste PCR do dia 
2 e a uma quarentena até obterem um resultado negativo.
- Todos os contatos de casos suspeitos de Omicron devem 
auto isolar-se, independentemente do seu estado de 
vacinação. Serão contactados pelo programa de testes e 
rastreio do NHS.
- As máscaras faciais são obrigatórias nas lojas e transportes 
públicos. Todos os ambientes de hospitalidade estarão 
isentos.
Fonte: Gov.uk

Regras da Johnson

Os cidadãos e residentes britânicos 
e irlandeses que chegam da Nigéria 
devem isolar-se numa instalação 
de quarentena gerida pelo governo 
durante 10 dias, e receber dois testes 
PCR negativos, uma vez que são 
tomadas outras medidas de precaução 
contra a variante Omicron.

Actualmente, a grande maioria dos 
casos no Reino Unido tem ligações 
claras a viagens ao estrangeiro da 
África do Sul e da Nigéria, e durante 
a última semana, 21 casos de Omicron 
relatados em Inglaterra são originários 
da Nigéria.

Por conseguinte, será introduzida 
uma proibição temporária de viagem 

para todos os cidadãos e residentes não 
britânicos e não irlandeses que tenham 
estado na Nigéria nos últimos 10 dias, 
o que significa que lhes será recusada 
a entrada no Reino Unido. Isto não se 
aplica àqueles que permaneceram no 
aeroporto e só transitaram pela Nigéria 
enquanto mudavam de voo.

Já dez países foram acrescentados 
à lista vermelha e foi anunciado que 
todos os passageiros vacinados que 
chegassem ao Reino Unido deveriam 
fazer um teste PCR do dia 2 e auto-
isolar-se até receberem um resultado 
negativo. 

Desde então, a distribuição 
geográfica da Omicron aumentou 
consideravelmente, com 37 países em 
todo o mundo a comunicarem agora 

casos de Omicron e mais de 134 casos 
identificados no Reino Unido.

Nova análise conduzida pela UK 
Health and Security Agency (UKHSA) 
indica que a janela entre infecção e 
infecciosidade pode ser mais curta para 
a variante Omicron, o que aumenta a 
eficácia dos testes pré-partida, uma vez 
que é mais provável que identifique 
casos positivos antes da viagem.

À luz desta evidência emergente e 
da alteração do quadro global no que se 
refere à propagação da Omicron, desde 
terça-feira (07/12), qualquer pessoa 
que pretenda viajar para o Reino 
Unido a partir de países e territórios 
que não constem da lista vermelha 
deve também apresentar prova de um 
teste PCR negativo ou de fluxo lateral 

(LFD) antes da partida, realizado não 
antes de 48 horas antes do voo. Isto 
aplica-se a passageiros vacinados e 
crianças com 12 ou mais anos de idade.

As companhias aéreas serão 
obrigadas a verificar os testes antes da 
partida, juntamente com um formulário 
de localização de passageiros 
preenchido, e os passageiros não serão 
autorizados a embarcar num voo sem 
apresentarem provas de um resultado 
negativo do teste. 

Dado o reduzido período de 
incubação da variante Omicron, os 
passageiros são aconselhados a fazer 
o teste pré-partida o mais próximo 
possível da sua partida programada 
para o Reino Unido e nunca antes de 
48 horas antes da viagem.

Os viajantes não devem tentar 
viajar para o Reino Unido a partir de 
um país da lista vermelha sem uma 
reserva do Serviço de Quarentena 
Gerida (MQS), uma vez que não 
poderão embarcar num voo e poderão 
estar sujeitos a um aviso de penalização 
fixa na fronteira do Reino Unido. O 
conselho do governo é que se continue 
a verificar o website do CTM, uma 
vez que há um número significativo 
de cancelamentos que irão libertar 
quartos.

A MQS contratou vários novos 
hotéis para entrar em serviço esta 
semana, em resposta ao número 
provável de residentes no Reino Unido 
que desejarão viajar da Nigéria antes 
do Natal.

Exigência de testes antes de viajar para UK
Da Redação

Express News

Muitas pessoas estão agora vacinadas, mas será que uma festa de escritório ou uma 
bebida após o trabalho vale realmente o risco?
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Em um ano difícil, pessoas 
com atitude e perseverança se 
sobressaem. Como o principal 
veículo de comunicação da 
comunidade falante de português 
no Reino Unido, o Notícias em 
Português tem como uma das 
metas apresentar e conectar 

personagens. Exibir histórias de 
expatriados e divulgar talentos nas 
mais diversas áreas fazem parte do 
trabalho.

Não são poucos os nomes que 
merecem as páginas do jornal. 
A seguir, 12 pessoas que tiveram 
destaque em 2021. São histórias de 
superação e força de vontade, que 
certamente servirão de exemplo.

Especial

Personagens de

Uma lista com 12 pessoas da comunidade que ganharam as páginas do jornal este ano

Por Marta Stephens

Nascida em São Paulo e 
residente no Reino Unido há 
24 anos, a executiva da área 
de seguros Mariana Potts tem 
uma pronúncia perfeita do 
inglês britânico. Ela não é 
professora, mas o seu Instagram 
(@dicasdeinglesmarianapotts) 
virou passagem obrigatória 
para quem quer aprender ou 
quem já domina o idioma, 
mas quer aprimorar a 
pronúncia e entender mais das 

expressões locais. “Acho lindo 
o RP, o Received Pronunciation 
britânico. Eu amo porque os 
sons são suaves, nenhum som é 
carregado demais. Soa gentil e 
educado”, diz.
Fazer vídeos com dicas de 
inglês foi uma ideia que 
Mariana teve em um momento 
delicado de sua vida. “Foi em 
2019 depois de um longo 
tratamento contra o câncer de 
mama”, conta.

Mariana Potts

Antes de assumir o cargo de gerente de serviços 
latino-americanos da NAZ, instituição de 
saúde sexual sem fins lucrativos com atuação 
em Londres, Victor Diamente fez parte do time 
de gerenciamento do estudo clínico do PrEP 
(pre-exposure prophylaxis) que, quando tomado 
regularmente, impede que uma pessoa contraia 
HIV caso seja exposta ao vírus. 
Victor chegou em Londres com apenas 17 
anos, quando deixou a casa da família no 
Brasil. A paixão pela comunidade LGBTQ+ e o 
orgulho de sua descendência latino-americana 
são ingredientes de sua outra persona, Vic 
Diamente, uma drag queen que compartilha 
dicas de saúde sexual e opiniões politizadas 
em sua conta do Instagram (@vicdiamente).
“A drag surgiu há três anos, mas a minha 
experiência com roupas femininas, saltos 
e maquiagem começou muito antes, desde 
criança mesmo”, explica. “Não penso a 
drag como uma personagem, mas como uma 
extensão da minha personalidade.”

Vic Diamente

O AEK London FC é o único 
time brasileiro em atividade 
com registro na Federação 
Inglesa e foi fundado por Rafael 
Vieira, o Rafinha. 
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.
O nome do time é uma 
homenagem ao clube grego 
AEK, onde o craque brasileiro 
Rivaldo atuou. 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.

Rafael Vieira
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Especial

Daniel Monteiro é bailarino, 
músico e cantor. De março 
de 2016 até o início da 
pandemia, em 2020, ele 
integrava o elenco fixo do 
espetáculo Rei Leão, em 
Londres, tendo interpretado 
inúmeras vezes o personagem 
principal. 
A pandemia silenciou West 
End, o teatro profissional 
tradicionalmente encenado 
em Londres, mas Daniel está 
de volta, não exatamente 
aos palcos, mas aos sets de 
filmagem, em uma produção 
inglesa que deve ser lançada 
daqui a um ano. “Não posso 
dizer muito sobre o projeto, mas 
faço tudo nesse filme: canto, 
danço e interpreto”, diz. 

Produtor, curador e nome forte 
no mercado cinematográfico 
inglês, Tiago Di Mauro vive em 
Londres há 16 anos. Formado 
em cinema e vídeo pela FTC 
da Bahia, com mestrado em 
Film Curating pela London Film 
School e mestrado em direção 
pela MET Film School, Tiago se 
prepara para filmar seu primeiro 
longa. 
“Na pandemia estive muito 
ocupado. Ganhei o último 
edital da Ancine, em 2019. 
Recebi uma verba para 
desenvolvimento do projeto 
e tinha que escrever. O meu 
prazo final era 13 de agosto 
de 2020. Passado isso, decidi 
me inscrever em um mestrado 
em tempo integral na MET Film 
School e não só fui aprovado, 
como me foi oferecida uma 
bolsa. Então, todo esse tempo 
tem sido intenso.”

Daniel Monteiro

Tiago Di Mauro

Ederson Tomasoni

Fernanda Souza

Ederson Tomasoni é o fundador 
da Las Americas, liga de futebol 
amador formada basicamente por 
brasileiros. Criada pouco antes da 
pandemia, em setembro de 2019, a 
Las Americas é chancela de quatro 
ligas, reúne quase 800 jogadores em 
21 times.
“Calculo que 90% dos jogadores 
sejam brasileiros e o restante, sul-
americanos”, diz Ederson.
Os jogos são aos sábados, entre 
15h e 22h, e acontecem sempre na 
Bridgestone Arena, NW10 8LW, 
com entrada gratuita. O website 
do grupo traz informações sobre 
placar, jogadores de destaque e 
ficha de todos os times. Já no canal 
de YouTube da Las Americas, são 
divulgados os melhores gols do fim 
de semana.
Em 2019, dez times participaram 
da Las Americas Leagues. Em 2020, 
foram 14. Em 2021, já são 21 
equipes e seis estão na lista de 
espera.

Fernanda de Souza foi uma das 
quatro finalistas (pela segunda 
vez) do prêmio UK Nanny of the 
Year 2021, criado pela famosa 
babá inglesa Helen McCarthy. 
Fernanda é babá profissional, com 
registro no Ofsted - departamento 
do governo do Reino Unido 
responsável por inspecionar uma 
série de instituições educacionais.
Em 2019, foi lançado o primeiro 
concurso UK Nanny of the Year. 
As nomeações foram abertas. 
Qualquer pessoa que conhecia o 
trabalho da babá podia nomear 
uma nanny, menos parentes. 
“A gente vem como imigrante e 
luta muito para conquistar nosso 
espeço”, diz Fernanda que não 
ganhou o primeiro lugar, mas sabe 
o tamanho da conquista.

Gilson Guimarães é um velho conhecido da 
comunidade brasileira em UK, principalmente 
pelo incrível trabalho que ele faz como trustee 
da Fraternidade sem Fronteiras. Trata-se de 
uma organização de ajuda humanitária, com 
atuação no Brasil e na África, e que tem tido 
presença cada vez mais forte em Londres, pela 
representação local Fraternity without Borders 
UK.
A princípio e majoritariamente, a ONG 
financia programas sociais em Moçambique. A 
ONG mantém o projeto Shelter Mozambique, 

proporcionando um lar para várias crianças e 
idosos. 
Gilson explica: “São 30 centros de atendimento 
locais que oferecem abrigo a 12 mil crianças 
e 570 idosos. Trata-se de uma estrutura simples 
com uma cozinha coberta, duas ou três salas de 
aula e armazéns onde guardamos comida.”
Ligado à Fraternity without Borders UK desde 
2014, Gilson conta com ajuda de outros quatro 
representantes legais na Inglaterra, onde a 
organização está registrada como charity desde 
2017.

Gilson Guimarães
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Wellington Ros tem 40 anos e há pelo menos vinte anos desafia 
o trânsito londrino sobre duas rodas. “Eu já vivi os dois lados da 
vida de motoboy em Londres. Já estive ilegal, vivenciando uma 
loteria todos os dias, saindo de manhã sem saber se voltaria para 
casa, e depois a vida de documentado, nem seguro da moto 
deixo faltar e assim é muito mais tranquilo”, diz o paranaense 
conhecido como Zureia (no Instagram @zureiauk).
Não há números oficiais capazes de dimensionar o tamanho do 
mercado de couriers (motoboys) em Londres, mas é visível nas ruas 
que esta é uma profissão em plena expansão na capital britânica.
Entre os entregadores que se transportam em moto, os brasileiros 
são maioria. “Mas, principalmente depois da pandemia, aumentou 
o número de indianos, poloneses e ingleses também”, diz Zureia.

A portuguesa Nuria Cardoso, 29 anos, imigrou para a Inglaterra 
com os pais quando tinha apenas nove. A família de casal e 
três filhos veio de Albufeira, sul de Portugal, onde os pais sempre 
atuaram junto ao setor turístico, principalmente no negócio de 
cafés e restaurantes. 
“Mas a crise afetou muito o turismo em Portugal e então vimos 
cinco a seis meses de movimento de verão cair para três meses”, 
conta a hoje oficial da polícia metropolitana de Londres.
Sim, a trajetória de Nuria de criança imigrante à representante 
da lei na Inglaterra é uma história bonita, ainda mais com uma 
passagem dessas: antes de entrar para a polícia, ela foi Miss 
Portugal UK e dona (e patrocinadora) de uma charity shop que 
também tinha atuação social na comunidade.

Wellington Ros

Nuria Cardoso

Israel Cassol

Mario dos Santos

Israel Cassol, o influencer brasileiro que ficou 
conhecido na imprensa britânica como o 
“Birkin boy”, por ser dono da maior coleção 
de bolsas Birkin na Europa, agora ergue uma 
outra bandeira. “Quero ser o embaixador da 
andropausa”, diz referindo-se aos sintomas 
causados pela redução na produção do 
hormônio testosterona.
“Fui diagnosticado há um ano e fiquei surpreso”, 
conta Israel, 40 anos. Com mais de 500 mil 

seguidores nas redes sociais, ele postou sobre 
seu drama e ganhou as páginas da mídia 
inglesa. Foi destaque do Daily Mail e em jornais 
da Alemanha, França e Estados Unidos. 
“Nunca quis ser um influenciador apenas de 
life style”, conta. “Por isso decidi falar sobre um 
tema que ainda é tão tabu. Depois da minha 
postagem, recebi mensagens de pessoas que 
estavam passando pelo mesmo que eu, mas nem 
imaginavam que podia ser andropausa.”

Especial

Mario dos Santos nasceu no 
interior de Goiás, em Itaberaí, 
mas cresceu em Goiânia. “Mudei 
para a capital com um ano e 
meio e cresci lá”, conta o hoje 
oficial da polícia de Londres, 
no Instagram (perfil privado) @
brasileiro_na_policia_gringa. 
Desde que entrou para a Met 
Police, em 2016, Mario viveu 
várias situações-limite, quando 
precisou paciência para lidar 
com a ocorrência, habilidade 
que considera essencial para a 
profissão.
“Teve uma vez que o vizinho 
ligou para polícia pois não via a 
senhora que morava do lado há 
alguns dias. Eu arrombei a porta 
e ela estava no chão. Disse que 
estava lá há alguns dias, estava 
desidratada e bem magra. 
Chorou muito e agradeceu 
demais”, relembra.
Em outra situação, ele precisou 
atender uma pessoa que foi 
esfaqueada e ainda estava 
com a faca no pescoço. “Fui 
conversando para ele se manter 
lúcido enquanto aplicava 
os primeiros socorros até a 
chegada da ambulância”, conta 
Mario.
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Feriados

Dia de Ano Novo Segunda-feira, 03/01
Sexta-feira Santa Sexta-feira, 15/04

Páscoa Segunda-feira, 18/04
Early May Bank Holiday Segunda-feira, 02/05

Spring Bank Holiday Quinta-feira, 02/06
Platinum Jubilee bank holiday Sexta-feira, 03/06

Summer Bank Holiday Segunda-feira, 29/08
Boxing Day Segunda-feira, 26/12

Natal Terça-feira, 27/12

Feriados na Inglaterra em
Unsplash
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Como já contei nas edições 
anteriores, fui convidada para 
trabalhar no país mais rico do 
mundo e que também sediará a 
Copa do Mundo de 2022, o Qatar 
e, nos últimos quatro meses, tenho 
realizado um trabalho muito intenso 
e interesse. Mas muito mais do que 
ser uma referência na minha área de 
atuação, o que me trouxe até aqui, o 
que fez a maior empresa de hotéis 
do mundo me contratar foi o meu 
extenso conhecimento.

Na minha visão, o conhecimento 
é o nosso maior trunfo e se torna 
parte de você e da sua história. E 
muito mais do que ler os livros que 
li, as especializações e cursos que 
fiz, o fato de eu ter executado tudo o 
que eu sei, dentro da minha área de 
atuação, tornou esse meu diferencial 
muito real. Ele é palpável quando 
é aplicado e isso eu tenho feito 
diariamente aqui.

Nesses últimos anos, eu venho 
ensinando e treinando pessoas, 
exercendo minhas funções que 
essa área de comidas e bebidas me 
permite, como restaurantes, bares, 
cafeterias, cigar lounges e, agora, 
hotéis. Desde atendimento ao 
público até na parte didática e de 

táticas, até a realização de eventos.
Por aqui, cuidei de detalhes que 

as pessoas jamais imaginariam que 
seria possível, como a história de ter 
uma playlist exclusiva e atualizada 
de hora em hora para entregar 
emoções diferentes, promovido a 
partir de um estudo científico que 
tenho acesso. Assim como a decisão 
do aroma, da altura do som e de 
todas as experiências em torno do 
ato de fumar charuto e criado por 
uma sommèliere. Meu projeto atual 
tem referência de mais de 50 países. 
Isso é riqueza.

Até meu conhecimento em 
fotografia, um segmento que me 
dediquei anos atrás por um período, 
hoje me dá uma visão singular e 

seletiva das minhas criações, do 
posicionamento de imagem e como 
reverberar a favor do serviço que 
estou promovendo. É preciso ir 
além e ampliar o nosso olhar para 
ser um profissional único.

Meu trabalho é a exposição de 
quem eu sou. A maior prova disso 
é a realização desse trabalho em 
Doha, na criação do Cigar Lounge 
mais exclusivo do mundo. E muito 
além de desenvolver o menu e a 
inteligência de venda, é preciso ter 
estratégias e saber como utilizá-las. 

A recompensa é enxergar que 
isso tudo tem sido muito valorizado 
em um país que eu começo a 
escrever a minha história, tão 
recente e já colhendo frutos.

* 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

“O conhecimento é o 
nosso maior trunfo e se 
torna parte de você e 
da sua história.”

Natal com Papa Francisco
Artigo

Em tempos de pandemia e 
de desafios em diferentes setores 
de nossas vidas, nos sentimos 
convidados a dialogar com o nosso 
Deus interior que, certamente, habita 
em nossos corações e sempre está 
presente para fortalecer os nossos 
espíritos neste imenso processo de 
evolução.

Mesmo para as pessoas que 
escolheram em não acreditar em 
Deus, sempre haverá a força da vida 
e do universo para fortalecê-las. 
E de todo modo, todos nós somos 
irmãos, independente da crença e da 
opinião de cada um.

Principalmente nesta época 
de Natal, somos naturalmente 
convidados a pensar no nascimento 
e na vida do Filho de Deus, e 
considerar cada palavra proferida 
por ele como ensinamento 
e verdadeiro conselho para 
superarmos os momentos atuais nos 
quais vivemos.

Recentemente, a editora 
Vozes publicou o livro “Coragem! 

As razões de nossa esperança”, 
de autoria de Papa Francisco e 
organizado por Anna Maria Poli. 
Esta obra apresenta orientações e 
reflexões para a nossa vida material 
e espiritual.

Dentre os melhores conselhos 
apresentados pelo Papa Francisco 
no livro, destacamos o trecho da 

página 85 que recebe o título “A 
dignidade de se reerguer”:

“A única coisa de que realmente 
precisamos em nossa vida é ser 
perdoados, libertos do mal e das 
suas consequências de morte. 
Infelizmente, a vida nos leva a 
experimentar essas situações muitas 
vezes e sobretudo nelas temos de 

confiar na misericórdia.
Deus é maior que o nosso 

pecado. Não nos esqueçamos disto, 
Deus é maior que o nosso pecado! 
(…) Seu amor é um oceano no qual 
podemos mergulhar sem medo 
de sucumbir. Perdoar, para Deus, 
significa dar-nos a certeza de que 
Ele jamais nos abandona. Ele é 
ainda e sempre maior que tudo, 
porque Deus é maior que o nosso 
pecado.”

Lendo esse trecho do livro 
de autoria de Papa Francisco 
podemos refletir sobre o tamanho 
verdadeiro da misericórdia divina. 

Tradicionalmente, na Igreja 
Católica existe uma frase bastante 
impactante: “Deus é contra o pecado, 
mas não é contra o pecador”.

Por considerarmos Deus maior 
do que o nosso pecado, podemos 
refletir que somos muito pequenos 
perante a sua misericórdia e seu 
amor eterno, porém somos alunos 
no constante processo de amor 
fraterno da vida, caminho no qual 
não podemos sucumbir e muito 
menos abusar da paciência de Deus. 
O que é certo precisa ser feito 
do modo certo em nossas vidas e 
perante o próximo, mesmo do nosso 
modo humano. 

Para o Natal deste ano, eu optei 
por não redigir mais um artigo sobre 
a pandemia ou sobre os impactos 
existenciais que o atual momento 
nos convida a superar, mas busquei 
apresentar uma mensagem de força 
e esperança que é proveniente do 
criador da vida, para que possamos 
pensar, agir e viver melhor nos atuais 
novos tempos da humanidade.

* 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).

Por Fernando 
Rebouças*

No país mais rico do mundo, conhecimento é ouro
Por Mikaela Paim

DivulgaçãoUnsplash
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Agenda

O UTOPIA - UK Portuguese Film Festival celebra este ano a sua 12ª edição, mais 
uma vez ajudando na divulgação de produções em língua portuguesa. O festival esse ano 
tem como tema “O olhar feminino em 12 filmes” e acontece novamente online. O acesso é 
gratuito para o público do Reino Unido, sendo preciso fazer um registro pelo https://cutt.
ly/nYo0HQZ .

Para mais informações sobre o festival, acesse o site https://www.festival-utopia.org/ . 

A agenda cultural da comunidade 

falante de português no Reino Unido

Por Osvaldo Lélis

UTOPIA – FESTIVAL DE CINEMA 
PORTUGUÊS – Até 19 de dezembro

LOLA MC – 28 de janeiro de 2022 
(sexta-feira)

LOLA MC, London Latin Music Conference, é  uma conferência de um dia para 
discutir negócios e o mercado da musica latina no Reino Unido. É um evento para músicos, 
DJs, dançarinos, produtores, distribuidores, imprensa e toda uma rede de organizadores e 
promotores da musica latina no Reino Unido.

A conferência também é um espaço para apresentação de artistas emergentes da vibrante 
cena latina de Londres, com showcases a partir das 19h. O LOLA MC acontece no Rich Mix, 
35-47 Bethnal Green Road, E1 6LA.

Mais informações pelo site https://www.comono.co.uk/ .

PROGRAME-SE

Entre os dias 6 e 21 de dezembro acontece o Brazilian Winter Warmer, um festival 
online apoiado pelo Arts Council of England. Com uma programação repleta de eventos 
culturais brasileiros, o BWW é um festival de novidades culturais para essa época festiva!

O BWW é um programa de eventos brasileiros que celebra a cultura da comunidade. 
Baseado na época das festas e imerso na cultura carnavalesca brasileira, entregue pela 
Braziliarty em parceria com a Gandaia Arts e Global Carnivalz.

Apresenta oficinas online de decoração DIY grátis, oficinas de canto e dança via Zoom, 
bem como apresentações ao vivo de artistas. O BWW é uma rara chance de se conectar 
diretamente com a energia e a herança cultural que impulsionam o carnaval no Brasil.

O lançamento online do Brazilian Winter Warmer aconteceu na segunda-feira (6/12) e 
para saber mais sobre a programação acesse https://fb.me/e/2DQsXth0v.

 BRAZILIAN WINTER WARMER 
Até 21 de dezembro

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Agenda

VEM AÍ

NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS INDICA

Para a chegada do 
ano novo, a Movimientos 
promove uma festa de dança 
tropical para aquecer a alma 
e inflamar o estômago no Pop 
Brixton. 

Seleções estritamente 
pesadas de salsa, cumbia, 
merengue, dancehall, 
reggaeton, champeta e 
afro-latin, dembow, samba, 
batidas brasileiras e baile 
funk para um Ano Novo bem 
tropical. No comando da pick 
up estarão os DJs Amancai, 
Bushbby, Cal Jader e Henry 
Bravo.

O Pop Brixton fica na 
49 Brixton Station Road, 
SW9 8PQ. Os ingressos 
custam entre £11 e £16 pelo 
site https://www.eventbrite.
co.uk/ . 

REVEILLON TROPICAL

Divulgação

Divulgação

Esta de volta o Festival de Forró Chamego, que acontece 
anualmente em Brighton. Devido a pandemia do coronavírus, as 
edições de 2020 e 2021 foram canceladas. A venda dos ingressos 
ainda não começou, mas os amantes de um bom forró já podem 
guardar a data. O festival é produzido pelo Forró Family, uma 
organização que promove o ritmo brasileiro.

CHAMEGO 2022 – Festival 
de Forró em Brighton

29 de abril a 2 de maio de 
2022

MOVIMIENTOS NYE JAM IN A JAR NYE 
BIG BEN JORGE

A casa de shows/restaurante/bar Jam in a Jar celebra o Ano Novo 
fazendo você dançar das 21h às 4h com alguns dos shows favoritos que 
já passaram pelos palcos de lá.

O que está em oferta é música ao vivo do Big Ben Jorge e uma 
vasta quantidade de batidas globais da coleção de discos insanos do Dj 
Kobayashi, do grupo Gypsy Hill. 

Big Ben Jorge é um grupo sediado no sul de Londres que toca música 
de dança tropical explosiva inspirada na música pop brasileira dos anos 
1970, especialmente a de Jorge Bem Jor.

Com influências que vão do samba aos estilos nordestino e baião, 
esse coletivo diversificado de músicos encontrou um terreno comum nos 
grooves saborosos e nas melodias ágeis da música brasileira das paradas 
dos anos 1970 e 1980.

O Jam in a Jar fica na 599A Green Lanes, N8 0RE e os ingressos 
custam £16 pelo site https://www.eventbrite.co.uk/ . 

Reprodução/Facebook (Big Ben Jorge)
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Samba de Bamba UK

Foi anunciado no último mês 
de novembro, aqui no Brasil, uma 
descoberta muito interessante. 
Pesquisadores do Museu Nacional 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) encontram um fóssil 
de dinossauro no interior do Paraná.

A escavação que começou 
em 2011 conseguiu alcançar um 
exemplar que teria vivido há cerca 
de 80 a 70 milhões de anos, no 
período Cretáceo. Um dos fatos que 
mais impressionou os pesquisadores 
foi o ótimo estado de conservação 
dos ossos, tornando Berta um 
dos dinossauros mais completos 
encontrados no Brasil.

A jovem “dinossaura” ganhou 
o nome de Bertha Leopoldinae 
em homenagem a uma grande 
pesquisadora e bióloga do Museu, 
Bertha Lutz. 

“Leopoldinae”, por sua 
vez, é uma homenagem tanto 
à imperatriz brasileira Maria 
Leopoldina (1797-1826) - que foi 
uma grande entusiasta das ciências 
naturais e uma das pessoas mais 
importantes na independência do 
Brasil - como à escola de samba 
Imperatriz Leopoldinense, que 
prestou uma homenagem ao Museu 
Nacional como tema do seu desfile 
no sambódromo do Marquês de 
Sapucaí em 2018.

Assim, a agremiação se tornou a 
primeira escola de samba no mundo 
a ter um nome científico em sua 
homenagem.

Inclusive, por aqui, Berta 

– ou melhor – Bertinha foi 
carinhosamente adotada pelos 
torcedores leopoldinenses e 
transformada em mascote.

A “dinossaura” ganhou até uma 
carteirinha em sua homenagem (na 
imagem).

Em expectativa de reabrir suas 
portas no ano que vem, o Museu 
Nacional espera poder expor o 
esqueleto e a réplica de Bertha a 
seus futuros visitantes. 

No final de 2018, um incêndio 
de grandes proporções atingiu o 
Museu, destruindo toda a coleção 
e as instalações do antigo Palácio 
que, desde então, se encontra em 
reformas.

* Lourenço Marques é jornalista, 
integrante do Samba de Bamba UK. 
No Instagram, @sambadebamba_
uk. Facebook e YouTube: Samba de 
Bamba UK.

Uma “dinossaura” 
sambista

Por Lourenço Marques
@olourencomarques

Os dinossauros encontrados no Brasil estão 
divididos em dois grandes grupos: os 
saurópodes e os terópodes. Berthasaura é 
um terópode pertencente a Abelisauridae, um 
componente vital das faunas do Hemisfério 
Sul do período Cretáceo, disse o director 
do Museu Nacional Alexander Kellner, 
que participou em algumas escavações em 
Cruzeiro do Oeste e está entre os autores do 
artigo.
“Temos os restos do crânio e da mandíbula, 
a coluna vertebral, as cintas peitorais 
e pélvicas, e os membros superiores e 
inferiores, o que faz de Bertha um dos 
dinossauros mais completos encontrados no 
Cretáceo brasileiro”. Contudo, disse Kellner, 
o que torna este dinossauro verdadeiramente 
raro é o facto de ser um terópode 
desdentado, o primeiro a ser encontrado no 
país.
Para confirmar que esta condição seja 
verdadeira, foi realizado um estudo no 
Laboratório de Instrumentos Nucleares de 
Coppe/UFRJ, utilizando microtomografia 
computorizada. “Aplicar técnicas que são 
comuns noutros campos de investigação 

em fósseis, como a tomografia, é algo que 
nos fascina muito”, disse o Coordenador do 
Laboratório, Professor Ricardo Tadeu Lopes.
Geovane Alves Souza, estudante de 
doutoramento em Zoologia no Museu 
Nacional/UFRJ, que desenvolveu a 
investigação como parte da sua tese de 
doutoramento, afirmou que “Berthasaura não 
tem dentes, nem mostra qualquer sinal de 
cavidades dentadas (alvéolos) no maxilar 
inferior e na maxila, e a microtomografia 
do maxilar inferior confirmou que não era 
um artefacto de preservação, mas uma 
característica deste novo dinossauro”.
O investigador acrescentou que as marcas 
e ranhuras sugerem a presença de um bico 
excitado (queratina), semelhante ao das aves 
actuais. “É difícil confirmar se Berthasaura 
pode ter usado o seu bico para rasgar 
pedaços de carne - como fazem hoje os 
falcões e abutres - ou se o bico foi usado 
para cortar material vegetal. Vivendo numa 
área restrita, como o deserto, este dinossauro 
alimentava-se provavelmente de tudo o 
que estivesse disponível, e provavelmente 
desenvolveu uma dieta omnívora”.

Dinossauro desdentado
Por EBC
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Dezembro e o fim de mais um 
ano, novamente. Passou voando, 
acho que todos se sentiram assim. 
Desde que começamos a viver esses 
anos atípicos de Covid-19 nunca mais 
nossas vidas foram as mesmas. Penso 
isso para as pessoas que querem viver 
e vivem com certa qualidade de vida, 
com saúde e paz no coração. Essas 
são as que cuidaram de seu próximo 
nas ruas e de si mesmas. Vacinaram-
se, usaram máscaras e foram capazes 
de trabalhar, quando necessário, sem 
pôr tanto em risco a vida dos outros.  

Eu mesma estou vacinada por 
duas vezes, aguardando minha 
terceira dose. E, pela primeira vez 
em dois anos, participei de uma 
aglomeração sem máscara para 
assistir a premiação Top of Mind 
UK 2021, porque fui particularmente 
convidada por minha editora, a quem 
só tenho a agradecer pela confiança e 
carinho, para representar este jornal 
no evento. 

O Top of Mind foi criado 
inicialmente em 2015, aqui como 
Melhores do Ano, por Kethellen 
Ribeiro e, como muitos outros 
prêmios para a comunidade brasileira 
em Londres, é realizado a fim de 
prestigiar brasileiros que se destacam 
no empreendedorismo no Reino 
Unido.  

Premiações são 
interessantes

No dia 27 de novembro deste 
ano, o evento teve sua abertura pelo 
apresentador do SBT, Israel Cassol, 
e por Ricardo Oliveira, responsável 

por trazer “O sofá dos famosos” 
também para o Top of Mind. Ainda 
houve a participação de Denise Del 
Vechio e Andréia Sorvetão do Brasil. 

Indo além de uma festa de 
glamour, o Top of Mind UK 
levanta a bandeira em defesa de 
uma causa mundial que é diminuir 
a desigualdade social vivida por 
muitas crianças. Para isso, vincula-
se a esse prêmio uma das mais 
responsáveis e importantes ONGs 
do Brasil com braço na Europa, a 
Fraternidade sem Fronteiras, cujo 
principal representante por aqui é o 
Gilson Guimarães. 

Assim, talvez possamos 
falar que essa festa promovida 
para a comunidade brasileira em 
Londres tem como pano de fundo 
conscientização também dos 
comerciantes para se juntarem a essa 
grande causa de melhoria da vida de 
milhares de crianças afetadas pela 
fome na África. 

Em algumas vezes na vida, 
precisamos do reconhecimento do 
outro, e essas premiações acontecem 
exatamente para estimular as pessoas 
a continuarem. 

Não é simples seguir em frente, 
muitas vezes bate um desânimo e 
você se sente cansado, e premiações 
como essas podem ajudá-lo ou a seu 
negócio a ver como é querido pela 
comunidade.

Você já está planejando seu 
novo ano?

Entretanto, quando você tem 
amigos e amigas de verdade, você 
pode se fortalecer para as lutas 
cotidianas com esses laços, pois 
qualquer elogio ou amparo vindo 
deles é mais do que sincero e 
estimulante. Amigos aliviam a carga 
pesada e muitas vezes nos tiram 

de situações de tristeza ou estresse 
intenso, somente dando um sorriso 
ou nos acolhendo num quente 
abraço. Principalmente agora, que 
começamos já a planejar a vida para 
um novo ano, é importante guardar 
fortemente no coração os amigos 
honestos e selecionar aqueles com 
quem você não tenha ficado tão 
contente no ano anterior, já que as 
pessoas que nos cercam influenciam 
diretamente em como podemos nos 
sentir. 

E, veja, traçar planos para o 
novo ano não significa que você vai 
conseguir cumprir tudo o que você 
planejou, até porque, com quase dois 
anos de pandemia, temos visto que as 
coisas não dependem somente de nós 
e do que queremos. Contudo, se algo 
não correu como você queria dessa 
vez, haverá uma próxima, mesmo 
que seja diferente ou inesperada. 

Você pode escrever novos 
capítulos para sua vida sem prescisar 
se exigir tanto, pois a perfeição é 
adquirida somente depois de muito 
tempo de repetição em alguma 
profissão ou atividade que você 
pratique. Quanto mais se pratica 
algo, mais apto nos encontramos 
para realizá-lo. Portanto, é necessário 

dar tempo ao tempo e ir devagar e 
sempre caminhando para a conquista 
de seus objetivos, sejam eles ter 
melhores amigos, ou um corpo mais 
saudável ou o carro do ano.

Estamos falando de fim de ano, 
de premiações, de realização, pois 
nessa época ficamos mais aguçados 
quanto a isso. Portanto, quando se 
fala de TOP OF MIND (no topo da 
mente) deve-se ter em conta que essa 
frase se refere normalmente ao que 
cada indivíduo se lembra primeiro 
a respeito de qualquer coisa, apesar 
de existirem pesquisas Top of Mind 
muito interessantes para o mercado. 
Elas conseguem estabelecer uma 
visão da força que as marcas possuem 
e qual é ela para os mais diferentes 
públicos, e nós como consumidores 
de tudo sabemos disso. Vemos 
constantemente que uma marca bem 
lembrada pelo público é aquela que 
detém a vantagem de ser a escolha 
de muitos consumidores. Quem não 
se lembra até hoje da propaganda da 
Doriana, embora nem use margarina? 
“Ter em mente” prioritariamente 
uma marca, produto ou pessoa pode 
ajudar empresas para muitos fins e, às 
vezes, até a nós mesmos(as). Afinal, 
a máxima do “quem não é visto não é 

lembrado” é mais do que válida para 
esse tipo de pesquisa. 

Mas se você é o tipo de pessoa que 
não está nem um pouco preocupado 
se será lembrado ou não, não tem um 
objetivo de se tornar uma marca ou 
produto, nem precisa de premiações 
externas para seguir em frente, 
melhor! Importa perceber o quanto 
você é relevante para as pessoas que 
o cercam, consolidar sua força e 
energia para a vida e canalizar suas 
expectativas de vida para produzir 
o que há de melhor em você para si 
mesmo e para as pessoas que o/a 
cercam. Nós, como seres humanos, 
precisamos “ter em mente” que para 
sermos felizes não é preciso estar 
aparecendo para o resto do mundo, 
nem ficar se preocupando com qual 
olhar o outro lança sobre nós. Por mais 
que façamos o máximo, nunca vamos 
agradar a todos, e está tudo bem. Ser 
amado como verdadeiramente somos 
deveria ser a meta de todos. E se você 
tem planos para o ano que vem, que 
sejam planos que te tragam alegria de 
viver, te deem saúde, paz e sucesso no 
que você acredita que ele represente. 

* Janice Mansur é escritora, 
professora, revisora de tradução, 
criadora de conteúdo. Atualmente 
atende com psicoterapia de viés 
analítico (online). Canal do Youtube: 
BETTER & Happier Instagram: @
janice_mansur.

“Algumas vezes na 
vida, precisamos 
do reconhecimento 
do outro, e essas 
premiações acontecem 
exatamente para 
estimular as pessoas a 
continuarem.”

Divulgação

Troféu feito pela artista plástica S’andrà Griffiths para a premiação Top of Mind UK 2021

Cotidianices

Por Janice Mansur*
@janice_mansur

Reforce suas metas para 2022
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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

Oferecemos serviços de encanamento, 
eletricidade, paisagismo, carpintaria e 
pintura. 
Reporta-se Reporta-se a 07446360450a 07446360450

SERVIÇOS HANDYMAN

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

Terapeuta profissional de 
quiromassagem. Preços econômicos. 
Zona Sul.
WhatsApp WhatsApp 07407737460. Também 07407737460. Também 
entendemos Português se alguma entendemos Português se alguma 
dúvida. Ou marcar uma consulta.dúvida. Ou marcar uma consulta.

TERAPEUTA 
PROFISSIONAL DE 
QUIROMASSAGEM

As deslocações são feitas a nível 
nacional e as transferências em 
automóvel confortável completamente 
novo, para qualquer um dos 6 
aeroportos aqui em Londres e para 
onde quer que decida viajar. 
Relatórios Relatórios Tel. 07446360450Tel. 07446360450

TRANSPORTE

Emprego
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. Profa. Janice Mansur - Falante nativo Janice Mansur - Falante nativo 
de língua portuguesa (português do de língua portuguesa (português do 
BRASIL)BRASIL)
Contatos: Contatos: DM instagram @janice_DM instagram @janice_
mansur /e-mail:  londonmantra1@mansur /e-mail:  londonmantra1@
gmail.comgmail.com

PROFESSORA DE 
PORTUGUÊS

A Embaixada do Brasil no Reino Unido 
está com processo seletivo aberto 
para contratação imediata de Auxiliar 
de Apoio da Residência do Embaixador.
As inscrições estão abertas até 19 
de novembro de 2021 e você pode 
encontrar as informações sobre a 
seleção e sobre a vaga no edital na 
página da Embaixada: http://londres.http://londres.
itamaraty.gov.br/pt-br/vagas_de_itamaraty.gov.br/pt-br/vagas_de_
emprego.xmlemprego.xml

VAGA EMBAIXADA DO 
BRASIL NO REINO UNIDO 

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?

Vaga de trabalho - kitchen porter e 
Chefes - 40 horas ou mais por semana. 
Em um Pub (The Engineer NW1 8JH) É 
necessário ter os documentos. 
Marcelo Marcelo 0795546481607955464816

VAGA KITCHEN PORTER

Trabalho em hotel £11p/h. Contrato 
permanente, SW3. Início imediato.
Contato: Contato: 0730838083007308380830

VAGA HOTEL

Estamos precisando de uma menina 
para fazer em media de 35 a 40 
horas semanais de segunda a sexta. 
Preferencia para quem mora em South 
West. 
07572949179 07572949179 - Vania ou 07925624639 - Vania ou 07925624639 
- Carina. Por favor,  enviar por - Carina. Por favor,  enviar por 
mensagem. mensagem. Contato: Contato: 0780962675607809626756  --  
somente mensagemsomente mensagem

VAGA MENINA

Precisamos  de passador de Carne, 
início imediato o Restaurante fica em 
Wimbledon (SW19 1RQ) de 40 a 45 
horas por semana pagamento semanal 
Precisa ter documentos 
02084171714- 02084171714- 0782416404707824164047

PASSADOR DE 
CARNE

Preciso de uma pessoa responsável 
de preferência com experiência para 
trabalhar em casas no centro de 
Londres de preferência que more 
nas proximidades de seven sisters 
stamford hill. 
Obrigado Obrigado 0780795749607807957496

VAGA CLEANER

A mulher é obrigada a trabalhar de 
segunda a quinta-feira, das 10h00 
às 22h00. M. Às 15h00. M. Sábados e 
domingos a partir das 8h00 M. Às 11:00 
a. M. Para uma garagem 1DN sw19.
Comunicarse Comunicarse com Paola 07923239339com Paola 07923239339

VAGA MULHER

Precisa - se de atendente para 
restaurante No NW10. Requisitos:  
Fala inglês básico.Ter permissão para 
trabalha na Inglaterra. Ser simpático e 
paciente com clientes, 2 dias de folga 
durante a semana. Início imediato 
07888938013 07888938013 Favor enviar somente Favor enviar somente 
WhatsAppWhatsApp

ATENDENTE PARA 
RESTAURANTE

Precisa-se de pessoal de limpeza, de 
segunda a sábado, das 6h às 8h, a £ 
10,85 por hora.
WhatsApp WhatsApp apenas 07306207711apenas 07306207711

VAGA CLEANER

Precisa-se de uma pessoa para 
substituição em tempo integral de 25 
de outubro a 5 de janeiro de 2022 que 
tenha inglês básico.
Ligue Ligue para 07787758232para 07787758232

VAGA SUBSTITUIÇÃO

Preciso de alguém para limpar uma 
escola em Brixton, South Bank UTC 5 
dias, de segunda a sexta, das 4h às 
19h £ 9p / h.
Ligue Ligue para 07481779722para 07481779722

CLEANER ESCOLA 
BRIXTON

Procuro um porteiro de cozinha perto 
da estação Moorgate, de segunda a 
sexta-feira. £ 10,85 por hora das 8h00 
às 16h30 ou das 13h00 às 21h30. 
Ligue Ligue para 07306208815para 07306208815

PORTEIRO DE COZINHA

Preciso de mulher para trabalhar com 
limpeza de casas (rota de cleaning) de 
preferência que more na região sul de 
Londres. Necessário ter experiência 
com limpeza de casas. Média 45/50 
horas de segunda sexta. Pagamento 
todas as sextas £10 por hora. Whats .
Ligue para Ligue para 0770650816407706508164

VAGA MULHER

Preciso de uma mulher para trabalhar 
na limpeza 2 horas das 19h às 21h 
a £ 10,55 por hora. Localização de 
Westminster em frente ao Hospital St. 
Tomas.
Basta Basta enviar mensagens do WhatsApp enviar mensagens do WhatsApp 
para 07479168386para 07479168386

VAGA MULHER

Procura-se senhora responsável, sem 
viagens pendentes, é necessária para 
trabalhar na madrugada das 04h30 às 
07h00 na área da estação de Liverpool 
£ 11,02 por hora, pago mensalmente.
Contato Contato 0778775823207787758232

VAGA MULHER 
LIVERPOOL ST STATION

Precisa-se de pessoal para trabalhar 
no varejo em tempo integral 40 
horas / meio período 20 horas na 
área da estação de Knightsbridge, 
que tenha documentos atualizados 
e sem restrições para trabalhar 
URGENTEMENTE.
Entre Entre em contato com 07927 566564.em contato com 07927 566564.

VAGA VAREJO

Precisa-se de limpador para a área de 
Oxford Circus de segunda a sexta-feira 
das 5h às 7h £ 10,85. Eu pago a cada 4 
semanas.
Os Os interessados   enviam mensagem interessados   enviam mensagem 
para 07826 520942 - 07825 915095para 07826 520942 - 07825 915095

CLEANER
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Acomodação

Classificados

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

QUARTO EM BRIXTON

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

QUARTO DE CASAL

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

QUARTO DE CASAL

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

QUARTOS DUPLOS

Casa de 3 quartos com arrumos e 
jardim em Deptford, SE8 4AF. Preço: £ 
2.400.
Se Se estiver interessado, por favor estiver interessado, por favor 
contacte: 07305135695contacte: 07305135695

CASA 3 QUARTOS

FLAT 1 cama, Plaistow Alliance Road, 
E13 8PL. Cozinha separada, Jardim. 
Aluguel £ 1200 mensal. Depósito 6 
semanas. Imposto municipal + - £ 140 
mensais Eletricidade + - £ 80 mensais 
Sem conta de gás, Sem conta de água, 
Só para brasileiros.
Whatssap Whatssap 0774346415307743464153

FLAT 1 CAMA

Alugar um apartamento de um quarto 
tem um grande quarto duplo com sala 
de estar, cozinha totalmente equipada 
pode ser aplicada para benefícios perto 
de Ikea Willoughby Lane N17 0RY.
Mais Mais informações 07440367902informações 07440367902

APARTAMENTO

Aluguel de apartamento de 3 quartos 
em Seven Sisters, pode candidatar-se 
aos benefícios. Tem uma boa ligação de 
autocarro e metro.
Relatórios Relatórios para 07440367902para 07440367902

APARTAMENTO DE 3 
QUARTOS

Apartamento com jardim de 2 quartos 
em Tooting Bec, SW17 8SX. Preço £ 
1.600. Faturas separadas.
Interessado, Interessado, ligue para 07305135695ligue para 07305135695

ALUGO APARTAMENTO

Aluga-se casa de 4 quartos com sala 
de estar, jardim e grande pátio em 
Sherringham N17 9RT. Ideal para 
benefícios. Zona residencial e muito 
sossegada. Ônibus 24 horas, próximo 
ao metrô Seven Sister.
Relatórios Relatórios 0744036790207440367902

CASA 4 QUARTOS EM 
SHERRINGHAM

Nova casa de 4 quartos entre Stamford 
Hill e Seven Sister com sala de estar 
e jardim.
Para Para mais informações liguemais informações ligue
0740249650207402496502

CASA 4 QUARTOS

Casa de dois quartos em Peckham, 
totalmente nova. £ 1350 Para casais ou 
famílias com crianças.
Mais Mais informações em 07533875257informações em 07533875257

CASA EM PECKHAM

Quartos disponíveis a partir de £ 
75 por semana para compartilhar. 
Localizado na zona dois. Pagamento 
semanal. 
Para Para mais informações ligue 07414 mais informações ligue 07414 
885385885385

QUARTOS DISPONÍVEIS

Aluga-se casa com 3 quartos mais 
sala, perto de Seven Sisters. £ 1.850 
no N17. Muito bonito com jardin.
Para Para mais informações ligue mais informações ligue 
0740249650207402496502

CASA DE 3 QUARTOS

Grande quarto duplo para alugar, com 
seu próprio frigorífico e jardim; perto 
da estação Tulse Hill. £ 700 mensais 
(contas incluídas). Disponível a partir 
de 10 de dezembro.
Interessado Interessado ligue 07834324270ligue 07834324270

QUARTO DUPLO EM 
TULSE HILL

Quarto duplo para alugar na zona 
3, N17 8BT meio minuto do trem 
Tottenham (pista White Hart). £ 480 
por mês, pessoa solteira. Contas 
incluídas: internet, licença de TV. Tem 
um jardim bem comunicado.
Relatórios Relatórios em 07729280428 - em 07729280428 - 
0778369352307783693523

QUARTO EM ZONA 3

Aluga-se um quarto duplo para uma 
pessoa em Peckham, £ 450 por mês.
Pessoas Pessoas interessadas ligar para interessadas ligar para 
0753538546507535385465

QUARTO DUPLO 
PECKHAM

Aluga-se quarto duplo perto de 
Wood Green com internet e todos os 
serviços incluídos. Ambiente familiar, 
casa totalmente nova e mobiliada. 
Ônibus 24 horas perto de casa. Você 
pode contratar benefícios.
Relatórios Relatórios para 07440367902para 07440367902

QUARTO DUPLO
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Não sei se você tem a mesma 
sensação, mas conforme o final do 
ano vai se aproximando, parece que 
todas as coisas também precisam 
acabar. E rápido! Os prazos se 
encurtam, as tarefas e atividades 
ganham um tom de maior urgência 
e precisam ser entregues com 
antecedência. É o momento de 
resolver as pendências, alcançar as 
metas e conquistar os objetivos.

Passamos grande parte do 
mês de dezembro sob as forças de 
Sagitário, mas a virada do ano é 
capricorniana. O clima é de festa e 
comemoração, mas paradoxalmente 
Capricórnio chega para nos lembrar 
das responsabilidades e da seriedade 
da vida.

Este signo é intimamente 
ligado com trabalho e, pensando 
na atividade que desenvolvemos 

profissionalmente (e que ocupa 
a maior parte do nosso tempo), 
gostaria de trazer este tema para 
discussão. Isto porque esta é uma 
época em que nossas esperanças por 
melhoras se renovam e tendemos a 
fazer planos de mudanças para o ano 
seguinte.

Muito longe de fazer uma 
análise técnica e histórica, quero 
apenas expor minhas considerações 
e experiências. Para mim, a nossa 
relação com o trabalho tem evoluído 
depressa. Nem tão antigamente 
assim, o empego era visto como 
algo que nos gerava renda, dava 
segurança e estabilidade e por isso 
deveria ser mantido a qualquer 
custo. Aliás, esse negócio de fazer 
o que se gosta era inexistente. 
Lembro de perguntar para o meu pai 
porque ele escolheu ser contador e 
ele respondeu que, naquela época, 
as mulheres faziam pedagogia e os 
homens contabilidade. “Não tinha 
essa de escolher. Era o que se tinha!” 

Com o tempo, fomos querendo 
gostar mais daquilo que fazíamos e 
exigindo mais autonomia e liberdade. 

E ela veio! Hoje podemos trabalhar 
de qualquer lugar e os limites entre 
o trabalho e a vida pessoal são muito 
tênues. Se você tem um telefone 
com o WhatsApp instalado, sabe 
que tanto seus amigos quanto seus 
clientes e chefes podem (e vão!) te 
encontrar a qualquer momento. Seja 
lá onde você estiver, se houver sinal 
de internet, você corre o risco de ser 
solicitado ao trabalho.

Vivemos uma vida mesclada, 
na qual profissional e pessoal 
se confundem. Assim, se não 
estivermos fazendo algo que faça 
o mínimo de sentido para nós, há 
grandes chances da vida como 
um todo também não fazer tanto 
sentindo.

Estamos em uma Era em 
que Ser e ganhar renda precisam 
estar alinhados por uma questão 
de sobrevivência. E isto está 
confundindo a cabeça de muitas 
pessoas, pois é preciso uma análise 
profunda de quem somos e também 
coragem para enfrentar nossas 
sombras e tomar decisões que 
podem significar uma mudança 

radical em nossas vidas.
A astrologia é um caminho (é 

o mapa da mina, na verdade!) e a 
nossa vocação está intimamente 
ligada com o nosso Sol. Ele é a 
nossa jornada, nosso caminho de 
desenvolvimento. Ele traz a força 
de Vontade para nos realizarmos 
integralmente. Quanto mais seu Sol 
brilhar, mais pleno e completo você 
será.

Os meus votos neste Natal e 
também no Ano Novo é que você, de 
uma maneira ou de outra, possa se 
conectar com o seu brilho interior e 
brilhar tão forte que sua luz ilumine 
o seu caminho e todos aqueles que 
precisam exatamente daquilo que 
você veio oferecer.

Seguir o nosso chamado 
interno não é apenas uma questão 
pessoal, mas também um dever 
coletivo, afinal o nosso trabalho 
maior na Terra é contribuir para o 
desenvolvimento do planeta. 

Somos como as células de um 
corpo e não podemos nos dar ao 
luxo de resolver não funcionar 
direito sem que isto não afete todo 

o organismo.
As forças capricornianas 

estarão até o final do dia 19 de 
janeiro de 2022 nos ajudando 
a ter comprometimento e 
responsabilidade para completar 
nossa maior missão: sermos nós 
mesmos! Aproveite!

Um feliz Natal e um próspero 
Ano Novo!

Nos vemos em 2022!
* Cecilia Mariano é astróloga 

e terapeuta. Instagram: @
ceciliamarianorosa. Site: 
ceciliamariano.com

Por Cecília Mariano*

Astrologia

“Que você possa se 
conectar com o seu 
brilho interior e brilhar 
tão forte que sua luz 
ilumine o seu caminho 
e todos aqueles que 
precisam exatamente 
daquilo que você veio 
oferecer.”

A responsabilidade de ser você
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Áries 21/3 a 20/4
Tem uma visão mais clara e 
recursos para os seus planos. Este 
mês o seu entusiasmo é contagioso 
e será bom para todos. O novo 
ano apresenta-se com pontos de 
venda positivos.
Personalidade: Dario Fo (Prémio 
Nobel, 1997). 
 
Touro 21/04 a 21/05
Este é o momento de agir 
sobre qualquer coisa oficial, 
legal ou administrativa.  Tudo 
irá mudar rapidamente à sua 
volta e será bombardeado com 
todo o tipo de pedidos. Terá 
oportunidades de provar a sua 
utilidade nas finanças. Bom início 
do ano.
Personalidade: Benito Perez 
Galdos (escritor).
 
Gêmeos 22/5 a 21/6
Estará alegre e mais 
relaxado, o que será 
absolutamente ideal para 
suavizar os conflitos; não lhe 
faltará inspiração para cimentar 
os capítulos da sua vida. A 
capacidade de concentração 
ajudá-lo-á a finalizar detalhes 
importantes para si.
Personalidade: Federico Garcia 
Lorca (escritor).

Câncer 22/6 a 22/7
Este é um momento em 
que será muito impulsivo. Agradar 
aos outros dar-lhe-á satisfação; em 
questões financeiras, adaptar-se-á 
sem esforço. Tem o apoio dos que 
o rodeiam. O próximo ano está à 
sua frente com muita satisfação.
Personalidade: Pablo Neruda 
(Prémio Nobel 1971).

Leão 23/7 a 23/08
Um tempo afortunado 
aproximá-lo-á dos seus objectivos. 
Não deixem passar esta 
oportunidade e agarrem-na com 
força. Estará em excelente forma. 
Tome tempo antes de decidir e 
estudar as circunstâncias que são 
positivas para si. Bom início do 
ano.
Personalidade: Jacinto Benavente 
(escritor, Prémio Nobel 1922).
 
Virgem 24/8 a 23/9
Está a decidir os seus 
caminhos sem se aperceber, 
não espere pela aprovação dos 
outros para agir. Fale abertamente 
com os seus colegas e transmita as 
suas ideias, um diálogo positivo 
far-lhe-á ver as coisas de forma 
diferente com grandes mudanças 
no próximo ano.
Personalidade: Jorge Luis Borges 
(escritor).
 
Libra 24/09 a 22/10
Mostrar-se-á digno nos seus 
princípios e será ainda mais 
apreciado por isso, o seu humor é 
muito construtivo e dinâmico, a sua 
mente está em sintonia com a sua 

realidade, dá uma imagem muito 
tranquilizadora, oportunidades 
interessantes no próximo ano.
Personalidade: Oscar Wilde 
(escritor).

Escorpião 23/01 a 
22/11
Sairá de uma situação má sem 
problemas. Sentir-se-á orgulhoso da 
sua própria decisão ao tomar uma 
decisão sobre um projecto. O seu 
sentido de humor fará maravilhas 
para qualquer conflito. Numerosos 
projectos para o Ano Novo.
Personalidade: Miguel Hernandez 
(escritor).
 
Sagitário 23/11 a 
21/12
Sentir-se-á mais optimista quando 
tiver tomado uma decisão 
definitiva, não a adie por mais 
tempo. Estará receptivo e aberto 
a outras pessoas. A oportunidade 
de se tornar financeiramente auto-
suficiente está nas suas mãos no 
início do próximo ano.
Personalidade: Rafae Alberti 
(escritor).
 
Capricórnio 22/12 a 
20/01
Oportunidades de trabalho 
inusitadas mas positivas irão 
apresentar-se. É preciso encontrar 
um equilíbrio entre trabalho e 
descanso. Receberá boas notícias; 
os planos estão a começar a tomar 
forma. Mantenha o bom trabalho 
que está a fazer de uma forma 
muito construtiva. Em meados do 
ano 2022 haverá recompensas.
Personalidade: Antony Chekhov 
(escritor).
 
Aquarius 21/01 a 
18/02
Mostrará mais cautela 
em questões financeiras e 
haverá um regresso ao seu antigo 
equilíbrio. Não deixe de ouvir os 
outros. Fazer ligações se tiver de 
negociar e comprometer-se. Será 
felicitado pelos compromissos 
feitos. Bom início do ano.
Personalidade: Bertolt Brecht 
(escritor).
 
Peixes 19/02 a 
20/03
Sente-se a necessidade 
de escapar mentalmente 
e fugir à rotina. Estará muito 
mais concentrado do que é 
habitual nos seus assuntos. Novas 
opções estarão disponíveis para 
os seus projectos futuros. Será 
guiado positivamente pelas suas 
emoções e agirá melhor. Novas 
oportunidades em 2022.
Personalidade: Gabriel Garcia 
Marquez (Escritor, Prémio Nobel 
1962).
* Ángeles Montelongo presta 
consultorias e atendimentos 
pessoais em Londres ou por 
internet. Contatos pelos WhatsApp 
07752596555.

Horóscopo

Horóscopo 
do mês
Humor

Por Ángeles 
Montelongo*
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Quando começo a escrever este 
texto, penso nas pessoas que o lerão. 
Para muitos o mundo está esquisito, 
estranho. O ano está acabando, mas 
o que passa pela nossa mente? 

Estamos atravessando um 
tempo sem precedentes na história 
moderna. Uma pandemia que 
abalou o mundo inteiro, entrou nos 
lares, nas vidas e roubou o sonho 
de tantos. Mesmo transitando por 
essa situação, será que é possível 
ter otimismo com relação ao novo 
ano que está chegando? Sem dúvida 
alguma. 

Permita-me apresentar a 
você um homem que antes era 
perseguidor dos cristãos, mas se 
converteu e se tornou um deles. Esse 
homem é conhecido como Paulo. 
Imagine com os olhos da mente e 
tente enxerga-lo numa prisão na 
cidade de Roma, no primeiro século. 
Sua condição não era boa, haja vista 
que ele estava sempre acorrentado 
a um soldado durante as vinte e 
quatro horas do dia. Os soldados 
da guarda pretoriana tinham uma 
escala de seis horas, de modo 
que se revezavam para estar com 
Paulo. Pense: se ele desejasse ir ao 
banheiro, o soldado tinha que ir com 
ele. Na hora da refeição lá estava 
o soldado acorrentado a Paulo. Se 
fosse dormir, a mesma coisa ocorria. 
Por que falo sobre Paulo? Porque 
ele não tinha nenhuma razão para 
se alegrar ou manter o otimismo. 
Ele sabia que a cada novo dia que 
chegava, podia ser o último de 
sua vida. No entanto, esse homem 
escreveu uma carta aos irmãos da 
cidade de Filipos, dizendo a eles: 
“Alegrai-vos sempre no Senhor; 
outra vez vos digo: alegrai-vos” 
(Filipenses 4.4). 

Ordem repetida
A despeito de tudo o que lhe 

ocorria, esse homem de Deus 

alentou e estimulou seus irmãos 
de Filipos. Paulo era um homem 
íntegro e certamente não iria 
ordenar a seus irmãos, alguma 
coisa que ele mesmo não pudesse 
ter feito ou experimentado. Assim 
que, provando a alegria em todo o 
tempo, ele exorta seus irmãos a se 
alegrarem no Senhor. Alguém que o 
lesse, tanto lá naqueles dias, como 
também aqui nos nossos, poderia 
afirmar que ele estava louco. 
Prevendo isso, suponho, Paulo toma 
a atitude de repetir a mesma ordem, 
ou seja, ele diz duas vezes para 
os filipenses e para nós também, 
“alegrai-vos!”

Distrações
Há desafios e pressões de 

todos os lados e as “distrações” do 
presente tentam roubar as bênçãos 
que Deus nos prometeu em Sua 
Palavra. Chamo de distrações todas 
as coisas que furtam ou desviam a 
nossa atenção dos propósitos de 

Deus. Tais “distrações”, em geral, 
eu as identifico como pressões e 
adversidades que sofremos. Com 
isto, elas captam o nosso interesse 
e geram em nós preocupações e 
ansiedades. Não, não é isso que 
Deus tem para nós. 

Observe: como cristãos, nossos 
olhos estão postos no Senhor, pois, 
Ele que é o Autor da vida, tem o 
controle de todas as coisas. Nada 
pode passar despercebido aos Seus 
olhos. Assim sendo, podemos viver 
com alegria e otimismo, mesmo em 
meio às distrações do mundo atual. 
Quando alguém entrega a sua vida 
a Cristo e confia n’Ele, esse alguém 
troca a ansiedade e a preocupação 
pela paz e descanso. 

Quando se fala em paz, não dá 
para esquecer o que o Senhor diz em 
Sua Palavra no livro de Isaías 26.3: 
“Tu conservarás em paz aquele cuja 
mente está firme em ti; porque ele 
confia em ti”. O mundo conceitua 
a paz como ausência de conflitos. 

Outros entendem que a paz é 
quando tudo está indo bem com 
eles. No entanto, para nós cristãos, a 
Bíblia diz que paz não é ausência de 
dificuldades, não. Paz é a presença 
de Deus em nossas vidas. 

Conclusão
As pessoas tentam de tudo no 

mundo para obter um pouco de 
paz e alegria. Elas experimentam 
pílulas, trabalham com afinco para 
ter e buscam o prazer a todo o custo, 
mas sem Jesus, suas tentativas as 
levam a becos sem saída.  A frase de 
Agostinho se encaixa bem aqui: “O 
coração está inquieto até encontrar 

seu descanso em Deus”. Você não 
vai encontrar alegria em grandes 
pressões, problemas difíceis e 
pessoas difíceis, mas você sempre 
encontra a alegria no Senhor. Em 
todo o tempo você pode se alegrar 
com a grandeza, graça, misericórdia 
e bondade de Deus. Portanto, se você 
já entregou a sua vida a Cristo, você 
pode viver com alegria e também 
com otimismo, sabendo que Deus 
cuida de Seus filhos. Reflita!

* Pr. Natanael Gonçalves é 
pastor da IBN – Igreja Batista das 
Nações (Bournemouth); www.ibn.
org.uk e-mail: ibnonline.org.uk@
gmail.com.

“O mundo conceitua a paz como ausência de 
conflitos. Outros entendem que a paz é quando 
tudo está indo bem com eles. No entanto, para nós 
cristãos, a Bíblia diz que paz não é ausência de 
dificuldades, não. Paz é a presença de Deus em 
nossas vidas.”

Otimismo com o novo ano?
Por Pastor Natanael*

Vida além da vida

Espiritualidade

Unsplash
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A contagem regressiva está a 
decorrer para a tão esperada 22ª 
edição do Campeonato Mundial de 
Futebol FIFA 2022 no Qatar, que 
terá lugar de 21/11 a 18/12 de 2022 
pela primeira vez no país árabe do 
Médio Oriente.

Este é o Campeonato do Mundo 
com o maior tempo de espera 
desde 1950 em relação à sua edição 
anterior, uma vez que se realizará 
entre novembro e dezembro de 
2022, ao contrário dos meses 
habituais de junho e julho, devido 
às condições climáticas da região, 
onde a temperatura durante os 
meses de verão se aproxima dos 50 
graus Celsius.  

Outra novidade é que este será o 
Campeonato do Mundo mais curto 
desde 1978, durando apenas 28 dias, 
ao contrário dos 32 dias habituais 
nos torneios recentes.

No final de outubro, o Estádio 
Al-Thumama foi inaugurado com 
grande fanfarra, completando o 
sexto de um total de oito locais 
construídos para o Campeonato do 
Mundo.

Proposta controversa
Os países do Conselho de 

Cooperação do Golfo (CCG) deram 
o seu apoio ao Qatar para acolher o 
Mundial de 2022, face às críticas de 
corrupção. O Qatar tem sido objecto 
de várias controvérsias, incluindo 
suspeitas de suborno em relação à 
adjudicação do torneio. 

Em janeiro de 2021, a associação 
anti-corrupção Anticor tornou-se 
uma parte civil na investigação das 
condições de licitação e do papel 
que o francês Michel Platini poderá 
ter desempenhado.

Segundo os investigadores, 
uma aliança com a Federação 
Espanhola de Futebol, que envolveu 
em particular o Barcelona e o Real 
Madrid como patrocinadores de 
ambas as equipas originárias do 
Médio Oriente, foi uma das bases 
que permitiu ao Qatar obter o apoio 
de vários países da América Latina 
e ganhar a candidatura para acolher 
o Mundial.

Em 2011, Joseph Blatter, então 
presidente da FIFA, anunciou que o 
Campeonato do Mundo poderia ser 
antecipado para janeiro de 2022 ou 
adiado para novembro do mesmo 
ano porque as temperaturas no Qatar 
no verão. Os organizadores, então, 
anunciaram que teriam sistemas de 
ar-condicionado nos estádios. 

Outro ponto de interrogação 
tem a ver com a construção dos 
estádios, uma vez que algumas 
organizações como a Amnistia 
Internacional afirmam que 
imigrantes do Bangladesh, Índia e 
Nepal estão sendo explorados ao 
trabalhar na renovação do icónico 
estádio Jalifa e no paisagismo das 
instalações desportivas e áreas 
verdes circundantes, a chamada 
“Aspire Zone”. 

Alguns estariam sujeitos a 
trabalhos forçados. Não podem 
mudar de emprego, não podem 
deixar o país e muitas vezes têm de 
esperar meses pelos seus salários. 

De acordo com o jornal inglês 
The Guardian, mais de 6.500 
trabalhadores da Índia, Paquistão, 
Nepal, Bangladesh e Sri Lanka 
morreram no Qatar desde que 

o pequeno estado do Golfo foi 
premiado com o Mundial há dez 
anos, e afirmam que há doze mortes 
por semana.

Para determinar este número 
de doze trabalhadores mortos por 
semana, The Guardian baseou-se 
em estatísticas fornecidas pelos 
governos destes países, os principais 
fornecedores de mão-de-obra ao 
Qatar. Muitos desportistas ficaram 
“horrorizados” com as publicações 
alarmantes do jornal britânico, 
mas as reservas morais não foram 
suficientes para os fazer recuar na 
organização do evento no Golfo.

Além disso, o número total de 
mortes seria muito inferior porque 
não foram recolhidos dados de 
outros países, tais como as Filipinas 
ou o Quénia, que têm muitos 
nacionais a trabalhar no Qatar.

O governo local emitiu uma 
declaração, em 18/11, na qual 
afirmou que o sistema laboral ainda 
é um trabalho em curso, mas negou 
as alegações de que milhares de 
trabalhadores migrantes estão a ser 
explorados.

O relatório de 48 páginas da 
Anistia Internacional, Reality Check 

2021, dizia que práticas como a 
retenção de salários e a cobrança 
de trabalhadores por mudarem de 
emprego ainda eram generalizadas. 
O gabinete de comunicações 
do governo do Catar rejeitou as 
alegações.

Paralelamente a esta situação, 

surgiram iniciativas anti-Qatar 2022, 
sendo uma delas o movimento de 
adeptos do “Boicote ao Qatar”. Em 
um website, promove a iniciativa e 
diz que “muitos preceitos de justiça 
desportiva e política” estão a ser 
quebrados. 

“Muitos dizem: este não é o nosso 
tipo de evento, e nós não queremos 
fazer parte dele”, diz Bernd Beyer, 
um dos seus porta-vozes.

O que disse a FIFA?
A FIFA respondeu recordando 

as “medidas de saúde e segurança 
muito rigorosas” em vigor nos locais. 
O organismo mundial de futebol 
também afirma que “a frequência de 
acidentes nos locais de Mundial foi 
baixa em comparação com outros 
grandes projectos de construção em 
todo o mundo”.

No Qatar, 69% das mortes de 
migrantes indianos, nepaleses e 
bengalis são classificadas como 
naturais pelas autoridades do 
país. Esta taxa sobe para 80% só 
para os índianos, para os quais 
a “insuficiência cardíaca ou 
respiratória aguda” é regularmente 
notificada. Estima-se que um total 
de dois milhões de migrantes 
foram para o Qatar para trabalhar 
nos vários locais de construção do 
campeonato de futebol.

Esporte / Desporto

O polêmico Campeonato do Mundo 
de 2022

Por Ulysses Maldonado F.

Divulgação

O Qatar tem sido alvo de várias controvérsias, incluindo suspeitas de suborno em relação à indicação para sediar o torneio 

Até agora, o Qatar - 
anfitrião do torneio - é 
um dos poucos a ter-se 
qualificado. Na Europa, a 
Alemanha, que venceu o 
Grupo J das eliminatórias 
da UEFA; a Dinamarca, 
que venceu o Grupo F; 
a França, que venceu 
o Grupo D; a Bélgica, 
que venceu o Grupo E; a 
Croácia, que terminou no 
topo do Grupo H; mais a 
Sérvia, que terminou no 
topo do Grupo A estão na 
disputa. A Espanha, que 
terminou no topo do Grupo 

B; a Suíça, que venceu o 
Grupo C; e a Inglaterra, 
que venceu o Grupo I, 
também garantiram seus 
bilhetes.
Na América do Sul, o 
Brasil e a Argentina são os 
únicos países qualificados. 
Entretanto, dos restantes 31 
lugares, 29 são directos e 
os dois últimos por play-
offs: virão dos confrontos 
entre uma equipa da 
CONMEBOL, uma da 
CONCACAF, uma da Ásia 
e uma da Oceania.

Quem se qualificou até agora?
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