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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

Virginia Woolf, nome original por extenso Adeline 
Virginia Stephen, nasceu em 25 de janeiro de 1882, 
em Londres. A escritora inglesa cujos romances, 
através de suas abordagens não lineares da 
narrativa, exerceram uma grande influência no 
gênero morreu em 28 de março de 1941, perto de 
Rodmell, Sussex. Embora seja mais conhecida por 
seus romances, especialmente a Sra. Dalloway 
(1925) e To the lighthouse (1927), Woolf também 
escreveu ensaios pioneiros sobre teoria artística, 
história literária, escrita feminina e a política de 
poder.

O ano já começou com um céu de tirar o fôlego – oxalá esse seja prenúncio de um 
tempo bom. A primeira lua cheia de 2022 teve, em partes da Inglaterra, esse céu rosado 
de fundo. Há alerta de neblina e muito gelo para o primeiro mês do ano. 

UK NA HISTÓRIAImagem do mês

A primeira lua cheia de 2022
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Cerca de 100 mulheres unidas 
em torno de uma característica em 
comum: ser imigrante brasileira 
no Reino Unido. Este o ponto de 
partida do Connected Women Club, 
um clube de networking criado e 
administrado pela PR Vanderli Bello. 

Para quem não lembra, Vanderli 
foi conselheira do CCRU (Conselho 
de Cidadania do Reino Unido) e, 
em 2018, lançou o livro Infantil 
“Gloria Duck, em deu a louca na 
pata”. Ela também estudou business 
management na Roehampton 
University, em Londres, e agora faz 
mestrado em relações públicas na 
Kingston University.

Em 2019, entre um lockdown e 
outro, nasceu o clube, que funciona 
como um canal de conexões entre 
mulheres. Para participar, além de 
ter o perfil aprovado, é preciso pagar 
uma taxa anual, cujo valor Vanderli 
prefere não divulgar (mas que não 
ultrapassa o equivalente a cinco 
horas de trabalho na Inglaterra). Na 
entrevista a seguir, Vanderli explica 
mais.

Notícias em Português – Como 
surgiu a ideia do clube?

Vanderli Bello - Foi surgindo 
como uma missão. Não era um 
sonho longamente planejado, assim 
como foi o livro que lancei em 2018 

e a minha eleição para o CCRU. Em 
junho de 2019, entre um lockdown 
e outro, organizei um chá para rever 
as amigas. Éramos 15 mulheres, 
entre amigas e amigas de amigas, 
e foi uma tarde linda. Fizemos 
uma roda e todas se apresentaram. 
Em comum entre nós, o fato de 
sermos brasileiras morando em UK. 
Naquela oportunidade, nos sentimos 
acolhidas, choramos e rimos com 
nossas histórias. E aí surgiu o desafio: 
por que não continuar? Então, eu 
comecei a organizar os encontros, 
sempre baseados em apoiar um 
projeto de caridade. O primeiro 

apoio, concluído após um ano de 
ações, foi para compra de uniformes 
escolares para todas as crianças da 
escola Gabriel Prestes, no Paraná.

Já era então o Connected 
Women Club?

Depois do primeiro chá, pensei 
no nome para o clube. Outras ideias 
de caridade surgiram e continuamos 
atuando dessa forma, mas o clube 
cresceu muito. Hoje somos por volta 
de 100 mulheres reunidas em um 
clube de networking. Uma conectada 
apoia a outra. Ano passado tivemos 
evento até em Paris. Promovemos 
encontros que mudam a vida das 
pessoas. Já houve quem se descobriu 
artista plástica após um workshop 
com uma pintora. Uma personal 
organizer que fez uma foto de celular 
durante um encontro com Luiza 
Brunet e, diante do incentivo de 
outras mulheres do grupo, comprou 
uma câmera e iniciou uma carreira de 
fotógrafa.

Como administra as diferenças 
no grupo?

Com muita diplomacia. Já neguei 
a inclusão no clube sim, pedi para 
aguardar mais um pouco. A ideia 
é que elas se conectem entre si. Eu 
promovo encontros, mas elas também 
se conectam sem a minha presença. 
Nunca falamos sobre política. 
Quando percebo que a conversa 
está esquentando, tento intervir. Há 
conectadas muito religiosas e eu 
mesma já fui a culto em igreja que 
não é da minha religião.

Por que só para mulheres?
Infelizmente, é um clube para 

mulheres porque eu não tenho tempo 
para criar algo semelhante para 
homens.

O que une as mulheres do 
clube?

Imigrantes precisam sentir que 
pertencem ao lugar que habitam. Isso 
é o que une a gente. Somos mulheres, 
mães, brasileiras, estrangeiras no 
local em que habitamos. Muitas 
brasileiras se casam com ingleses 
ou pessoas de outra nacionalidade, 
formam uma vida aqui e, depois de 
muitos anos, se sentem sozinhas, 
sentem falta das conexões do país de 
origem. Outras querem dar um up na 
carreira ou nos negócios. Há ainda as 

que moram aqui, mas não conhecem 
muito de Londres. Por isso, organizo 
chás, para que essas mulheres tenham 
contato com a cultura inglesa. 
Cada evento é pensando com esses 
propósitos. Ano passado, tivemos 
um evento no consulado do Brasil 
com apresentação de três livros, mais 
exposição de arte e de fotografia. Em 
agosto, teremos a terceira edição do 
Torneio de Vôlei de Praia. 

Como se informar sobre o 
clube?

No nosso website, temos os 
classificados com anúncios rotativos 
dos negócios das conectadas. 
Também temos um programa 
quinzenal na Rádio Mais Brazil 
UK. Temos dentro do clube todas 
as profissões – coach, psicóloga, 
fotógrafa, cabeleireira, consultora 
financeira, dentista, etc.. Tudo que 
você precisa para viver melhor e com 
mais leveza. Para saber mais, pode 
entrar em contato pelo Instagram (@
connected.women.club) e visite o site 
(www.connectedwomenclub.co.uk).

O que é e como funciona o 
Connected Women Club

Por Marta Stephens
Uma conectada 
apoia a outra. 

Ano passado 
tivemos evento 
até em Paris. 
Promovemos 
encontros que 

mudam a vida das 
pessoas.”

Divulgação

Luiza Brunet em um dos eventos organizados pelo clube de networking, no consulado do 
Brasil

Vanderli Bello organizou um chá para reunir as amigas e acabou criando um espaço de 
conexão entre mulheres
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DIRETO DO BRASIL PARA LONDRES

O consulado tem recebido 
inúmeras consultas a respeito das 
atuais restrições de viagem ao 
Brasil. Há dúvidas recorrentes 
sobre a necessidade de 
apresentação de comprovante de 
vacinação, teste de COVID-19, 
quarentena etc. Consolidaremos 
aqui as respostas às questões 
mais frequentes, e recomendamos 
a leitura atenta da legislação 
mencionada.

Quais são os documentos 
necessários para embarcar com 
destino ao Brasil?

De acordo com a portaria 
nº 663, de 20/12/2021, está 
autorizada a entrada no Brasil, 
por via aérea, do viajante de 
procedência internacional*, 
brasileiro ou estrangeiro, que 
cumpra os seguintes requisitos:
1. apresentação à companhia 

aérea responsável pelo voo, 
antes do embarque, de teste 
negativo para COVID-19 
no momento do embarque. 
Poderão ser apresentados o 
teste de antígeno, realizado 
em até 24 horas anteriores ao 
momento do embarque, ou 
laboratorial RT-PCR, realizado 
em até 72 horas anteriores ao 
momento do embarque;

2. apresentação à companhia 
aérea responsável pelo 
voo, antes do embarque, 
de comprovante, impresso 
ou em meio eletrônico, do 
preenchimento da Declaração 
de Saúde do Viajante - DSV, 
em no máximo 24 horas de 
antecedência ao embarque para 
o Brasil, com a concordância 
sobre as medidas sanitárias 
que deverão ser cumpridas 
durante o período em que 
estiver no País;

3. apresentação à companhia 
aérea responsável pelo 
voo, antes do embarque, de 

comprovante de vacinação, 
impresso ou em meio 
eletrônico, com imunizantes 
aprovados pela Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária ou pela Organização 
Mundial da Saúde ou pelas 
autoridades do país em que o 
viajante foi imunizado, cuja 
aplicação da última dose ou 
dose única tenha ocorrido, no 
mínimo, 14 dias antes da data 
do embarque.
* Está suspensa, em caráter 

temporário, a autorização de 
embarque para o Brasil de viajante 
estrangeiro, procedente ou com 
passagem, nos últimos 14 dias 
antes do embarque, pela República 
da África do Sul, República de 
Botsuana, Reino de Essuatíni, 
Reino do Lesoto, República da 
Namíbia e República do Zimbábue.

Quem está isento da 
necessidade de apresentação de 
comprovante de vacinação?

A apresentação do 
comprovante de vacinação será 
dispensada aos viajantes:

I - com condição de saúde que 
contraindique a vacinação, desde 
que atestada por laudo médico;

II - não elegíveis para 
vacinação em função da idade, 
conforme critérios definidos pelo 
Ministério da Saúde no Plano 
Nacional de Operacionalização da 
Vacinação contra a COVID-19 e 
publicados no sítio do Ministério 
da Saúde;

III - em virtude de questões 
humanitárias, na forma do art. 18 
da Portaria nº663;

IV - provenientes de países 
com baixa cobertura vacinal 
divulgados pelo Ministério da 
Saúde e publicados no sítio do 
ministério; e

V - brasileiros e estrangeiros 
residentes no território brasileiro, 
que não estejam completamente 
vacinados.

Qual o procedimento a ser 
observado por quem está isento?

Os viajantes dispensados 
do comprovante de vacinação, 
ao ingressarem no território 
brasileiro, deverão realizar 
quarentena, por 14 dias, na cidade 
do seu destino final e no endereço 
registrado na Declaração de Saúde 
do Viajante - DSV.

Crianças estão obrigadas 
a apresentar a mesma 
documentação que os adultos?

As crianças com idade 
inferior a 12 anos que estejam 
viajando acompanhadas estão 
isentas de apresentar documento 
comprobatório de realização 
de testes de COVID-19, desde 
que todos os acompanhantes 
apresentem documentos com 
resultado negativo ou não 
detectável para COVID-19, com 
teste do tipo RT-PCR, realizado 
em até 72 horas anteriores ao 
momento do embarque, ou teste 
de antígeno, realizado em até 24 
horas anteriores ao momento do 
embarque.

As crianças com idade igual 
ou superior a 2 e inferior a 12 
anos, que estejam viajando 
desacompanhadas, deverão 
apresentar documento com 

resultado negativo ou não 
detectável para COVID-19 com 
teste do tipo RT-PCR, realizado 
em até 72 horas anteriores ao 
momento do embarque, ou teste 
de antígeno, realizado em até 24 
horas anteriores ao momento do 
embarque;

As crianças com idade inferior 
a 2 anos estão isentas de apresentar 
documento comprobatório de 
realização de teste de COVID-19 
para viagem ao Brasil.

De acordo com a normativa 
vigente, crianças com idade 
igual ou superior a 12 anos 
deverão apresentar comprovante 
de vacinação nos termos 
mencionados acima.

Quem teve COVID-19 
recentemente e ainda testa 
positivo poderá embarcar para 
o Brasil?

A entrada em território 
nacional de viajantes que tiveram 
COVID-19 nos últimos 90 dias, 
contados a partir da data de 
início dos sintomas, que estejam 
assintomáticos e persistam com 
teste RT-PCR ou teste de antígeno 
detectável para COVID-19, será 
permitida mediante apresentação 
dos seguintes documentos:

I - dois resultados de RT-
PCR detectável, com intervalo 
de no mínimo 14 dias, sendo 
o último realizado em até 72 
horas anteriores ao momento do 
embarque;

II - teste de antígeno que 
apresente laudo com resultado 

negativo ou não reagente, 
posterior ao último resultado RT-
PCR detectável; e

III - atestado médico que 
deverá conter a assinatura do 
médico responsável e declarar que 
o indivíduo está assintomático e 
apto a viajar, incluindo a data da 
viagem.

A quem devo apresentar a 
documentação solicitada?

Os documentos serão exigidos 
pelas companhias aéreas no 
momento do embarque para 
o Brasil. Por isso, caso tenha 
dúvidas a respeito da aceitação 
de sua documentação, sugerimos 
contatar antecipadamente a 
empresa que fará seu voo para 
confirmar que seus documentos 
estão em ordem.

As informações acima foram 
extraídas da Portaria nº663, que 
atualiza as medidas excepcionais e 
temporárias para entrada no País, 
nos termos da Lei nº 13.979, de 06 
de fevereiro de 2020.  Sugerimos a 
leitura atenta de seu texto.

No website do Consulado-
Geral, você encontrará 
informações adicionais e links 
de interesse: http://cglondres.
itamaraty.gov.br/pt-br/viagem_
ao_brasil.xml.

Lembramos que essa 
normativa está sendo 
frequentemente atualizada 
pelas autoridades brasileiras 
competentes. Acompanhe nossas 
redes sociais para informações 
atualizadas!

Restrições de viagem ao Brasil
Unsplash

Por Consulado-Geral do 
Brasil em Londres

- Teste negativo para COVID-19 (de antígeno, realizado 
em até 24 horas antes ou PCR, realizado em até 72 
horas antes);
- Declaração de Saúde do Viajante - DSV, preenchida em 
no máximo 24 horas antes do embarque;
- Comprovante de vacinação, cuja aplicação da última 
dose ou dose única tenha ocorrido, no mínimo, 14 dias 
antes da data do embarque.

Documentos exigidos no embarque
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Brasileiros residentes no Reino 
Unido podem aderir ao certificado 
digital, modelo de comprovação de 
identidade de uma pessoa ou de uma 
empresa com validade jurídica, que 
começa a ser usado no Brasil. 

O sistema utiliza um par de chaves 
criptográficas que nunca se repetem. 
Apenas o dono do certificado tem a 
senha para utilizá-lo.

“Tanto a assinatura digital 
quanto esse arquivo são 
protegidos por criptografia pelo 
certificado digital, que precisa, 
obrigatoriamente, ter sido emitido 

por uma autoridade certificadora 
credenciada pelo Instituto Nacional 
de Tecnologia da Informação — 
ITI”, explica Gilson Guimarães, que 
acaba de se capacitar para emitir o 
certificado digital no Reino Unido.

Os certificados digitais podem 
ser usados por qualquer um, 
incluindo pessoas jurídicas (neste 
caso empresas com CNPJ) e 
qualquer indivíduo com CPF válido. 

Contratos e procurações
O certificado possibilita 

assinatura de documentos brasileiros 
como procuração pública, escrituras 
de compra e venda de imóveis, 

união estável, casamento, divórcio, 
inventário, assinatura de  contratos, 
abertura, alterações contratuais e 
fechamento de empresas e até para 
envio de declaração de imposto de 
renda.

Como licenciado pela empresa 
portuguesa Pronova, Gilson está 
autorizado a coletar os dados 
biométricos. Além dele, outras 
duas pessoas podem emitir o 
certificado em UK (Angela Banzi e 
Vitória Nabas) e com todos eles o 
procedimento será o mesmo: será 
agendado um encontro presencial 
para a coleta das impressões digitais, 
traços faciais (quando tira-se uma 

foto) e checagem dos documentos 
originais (RG ou passaporte).

“Não aprovo sozinho. Todas 
as informações coletadas serão 
checadas por um segundo agente 
licenciado na Europa antes da 
emissão do certificado”, explica 
Gilson. “Acredito que a adesão ao 
certificado pode, inclusive, diminuir 
o movimento no consulado para 
fazer procurações, por exemplo.”

O serviço não é barato. São três 
tipos de certificado, dependendo da 
validade. O que tem validade de um 
ano custa £ 200. O de três anos, £ 300. 
E o de cinco anos, £ 380. Esse valor 
não inclui custos de transporte, caso 

o certificador precise se deslocar ao 
encontro do cliente. 

Para saber mais informações, 
Gilson, que até ano passado era 
coordenador do CCRU (Conselho 
de Cidadania do Reino Unido), 
está disponível no e-mail gilson.
guimaraes@pronova.pt.

Brasileiros em UK podem aderir 
ao certificado digital

Da Redação O certificado digital 
de 1 ano custa £ 

200.

Com validade de 3 
anos, £ 300.

Termina no dia 04/05 o prazo 
para transferência do título de eleitor 
antes das eleições brasileiras para 
presidente. “Para votar em Londres, 
é preciso transferir o título da zona 
eleitoral no Brasil para o exterior”, 
explica o cônsul-geral do Brasil em 
Londres Tarcísio Costa.

O primeiro turno da eleição 
está marcado para o dia 02/10, um 
domingo. Em caso de ocorrência de 
segundo turno, a votação se dará no 
dia 30/10.

Atualmente, são 27 mil os 
brasileiros inscritos para votar em 
Londres, dois mil a mais do que nas 

eleições passadas. “Esse número 
deve crescer ainda mais nas próximas 
semanas”, avalia Costa, que anuncia 
em breve onde será feita a votação. 
“Estamos buscando um local com 
entradas mais amplas para evitar a 
formação de filas.”

Nas últimas eleições presidenciais,  
havia 33 seções eleitorais e muitos 
eleitores enfrentaram filas. Este ano, 
serão 36 seções e a ideia é contar com 
a ampla participação de voluntários da 
comunidade.

Haverá um esquema especial de 
segurança e reforço policial no dia da 
eleição. “Mas a expectativa é que tudo 
ocorra bem, sem sobressaltos”, disse o 
embaixador.

Como transferir o título
A transferência de título eleitoral 

é um processo simples e rápido, 
feito totalmente online. Você vai 
precisar, basicamente, de preencher 
um formulário e tirar uma foto do seu 
rosto segurando o passaporte, aberto 
na página da foto.

Mesmo em situação irregular com 
a Justiça Eleitoral como, por exemplo, 
por não ter votado ou justificado a 
ausência nas eleições passadas, é 
possível fazer a transferência do título.

Para esses casos, será necessário 
pagar a multa (R$ 3,50 por eleição). 
Dá para fazer tudo online, inclusive 
emitir o boleto para pagamento.

- O primeiro turno das eleições 
presidenciais do Brasil será dia 02/10. Se 

houver segundo turno, será dia 30/10.
- 27 mil brasileiros estão inscritos para 
votar no consulado de Londres, 2000 a 

mais que nas últimas eleições.

Para votar em Londres, brasileiros precisam 
transferir título eleitoral até 04/05

TSE

Da Redação
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Categoria profissional com maior concentração de brasileiros enfrenta violência e xenofobia em UK

Os entregadores de delivery e 
motoboys da Inglaterra, maioria de 
brasileiros, pedem ajuda. Em dois 
meses, dois protestos organizados 
pela categoria chamam atenção a 
uma série de desafios enfrentados 
para exercer a profissão por aqui.

Em novembro, foi em 
Bournemouth. No início de janeiro, 
em Liverpool. Em ambos os lugares, 
histórias de violência no trânsito, 
preconceito e roubos de moto se 
repetem.

Para completar, a assistência 
policial nem sempre é eficiente. 
“Alguns policiais são racistas”, diz 
Marcia McCusker, conselheira do 
CCRU (Conselho de Cidadania do 
Reino Unido).

Marcia, que há vinte anos 
assessora voluntariamente os 
motoboys da Inglaterra, lembra 
de uma situação emblemática. O 
policial quis prender um brasileiro 
porque ele disse “oi” para o 
agente, o que em inglês soa rude 
e desrespeitoso a uma autoridade. 
“Expliquei que na nossa língua 

português isto é uma saudação”, 
relembra.

O cônsul-geral do Brasil em 
Londres Tarcísio Costa diz estar 
atento às reclamações dos motoboys 
e que já esteve em contato com 
a polícia metropolitana. “Temos 
diálogo com as autoridades policiais 
inglesas, inclusive a Met Police, já 
demonstrei minha preocupação com 
episódios específicos e não hesitarei 

em fazer de novo”, diz Tarcísio, 
depois de pontuar a importância 
de contextualizar os episódios de 
surto xenofóbico. “Considero um 
sentimento localizado e de alguns 
grupos, que não reflete o sentimento 
majoritário aos brasileiros e nem é 
algo que se dirija especificamente 
ao brasileiro.” Leia entrevista com o 
cônsul-geral na página 8.

Diferenças culturais no 
trânsito

Para além da ação de gangues 
de jovens, que enxergam nos 
motoboys e entregadores alvos 
fáceis para atos violentos, os 
profissionais de entrega reclamam 
de intolerância no trânsito, onde 
motos que ultrapassam carros é 
algo ao qual os britânicos não estão 
acostumados.

Ainda que cumpram todas as 
normas de trânsito locais, a presença 
de motoqueiros, cada vez em 
número maior, parece incomodar 
uma parte dos motoristas ingleses. 

“Quando tive uma chance, eu o 
ultrapassei e ele ficou muito bravo. 
Veio para cima de mim, acelerava, 
acelerava e aí ele conseguiu me 
ultrapassar e passou a me fechar”, 
conta Leandro Lino, motoboy em 
Bournemouth (leia depoimento 
completo na página 08).

Contra intolerância, resta 
procurar ajuda. O consulado do 
Brasil tem o setor de relações 
com a comunidade, que deve ser 
comunicado em ordem de qualquer 

situação de violência xenofóbica.

Mais protesto em junho
Estudante do último ano 

de Direito, foi Marcia quem 
organizou os últimos dois protestos 
da categoria, em Bournemouth 
(no início de novembro) e em 
Liverpool (no início de janeiro). 
Ela garante que esse é só o começo. 
O próximo será em Bristol. “No 
início de junho, faremos uma 
grande manifestação em Londres, 
unindo todos os entregadores e 
motoboys”, anuncia. 

Na ocasião, ela pretende 
entregar uma petição com 100 mil 
assinaturas. “Pedimos que, quando 
for provado que a moto foi roubada, 
o proprietário seja isento da taxa 
para liberação do veículo, que varia 
de acordo com o tempo em que a 

moto esteve apreendida.”
Marcia explica que a cobrança 

da taxa passa a ser um grande 
problema para os motoboys. “Há 
um caso de um entregador que teve 
a moto roubada e está no depósito 
da polícia há mais de 15 dias, mas 
como o dono está sem trabalhar, não 
consegue pagar a taxa que fica mais 
alta cada dia”, conta.

Há algumas vitórias que 
precisam ser comemoradas, como 
o compromisso de lideranças de 
Liverpool para a instalação de 
mais câmeras nas ruas da cidade 
e a prisão recente de três menores 
acusados de liderar atos de violência 
contra motoboys na região.

Motoboys em perigo

- Ainda que 
cumpram todas as 
normas de trânsito 
locais, a presença 
de motoqueiros, 

cada vez em 
número maior, 

parece incomodar 
uma parte dos 

motoristas ingleses. 
- Em Bournemouth, 
Liverpool e Londres, 
relatos de violência 

no trânsito, 
preconceito e 

roubos de moto se 
repetem.

NeP e Unsplash

Acervo pessoal

Marcia McCusker organizou dois protestos recentes, em Bournemouth e, no começo de 
janeiro, em Liverpool

Acervo CCRU

Em Liverpool, motoboys pediram mais segurança. Conseguiram a promessa de instalação 
de mais câmeras na cidade

Por Marta Stephens
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Em novembro, um grupo de 
motoboys, a maioria brasileiro, 
protestou na região central de 
Bournemouth. Eles estavam lá em 
apoio a Juares da Silva Pinto, que no 
dia 01/11 sofreu um ato de violência 
no trânsito enquanto voltava de uma 
entrega de delivery. Mas entre eles, 
quase todos tinham uma história 
triste para contar que testemunharam 
ou vivenciaram.

Leandro Lino tem 43 anos, mora 
no Reino Unido há quatro e faz 
delivery em Bournemouth há dois. 
Em um intervalo de tempo de seis 
meses, dois episódios de violência 
no trânsito marcaram sua vida. Mas 
preconceito mesmo ele diz sentir 
quando faz entregas, principalmente 
de comida. 

A seguir, o relato de Leandro 
à reportagem de Notícias em 
Português.

Raiva ao ser ultrapassado
Eu estava dirigindo em uma 

avenida da cidade e um senhor ia na 
minha frente super devagar. Quando 
tive uma chance, eu o ultrapassei 
e ele ficou muito bravo. Veio para 
cima de mim, acelerava, acelerava 
e aí ele conseguiu me ultrapassar e 
passou a me fechar. Muito bravo e 
eu não entendia o porquê. Aí eu o 
ultrapassei e ele passou a me seguir, 
me xingava de várias coisas que eu 
não sei o que era, mas com certeza 
eram ofensas e, de repente, eu parei 
a moto, ele parou o carro também e 
veio. Ele me xingava, xingava e eu 
pensava mas o que está acontecendo. 
E aí ele foi embora, como se tivesse 
tido um surto.

Pensou que estava sendo 
seguido

Outra vez aconteceu algo muito 
semelhante a este, com um motorista 
também. Eu estava naquelas ruas 
de bairro onde tem que parar a cada 

esquina. Havia um carro na minha 
frente com duas pessoas dentro. Ele 
parava na esquina, eu parava atrás. 
Normal. Isso se repetiu por umas 
três quadras. Eu percebi que ele 
estava muito bravo dentro do carro, 
olhando pelo retrovisor e xingando. 
Até achei que não era comigo, que 
talvez fosse com o passageiro. Aí 
ele parou e o passageiro desceu. Na 
próxima quadra, eu entraria e ele 
entrou também. Fui seguindo o fluxo 
do trânsito. Na quadra seguinte, ele 
parou o carro no meio da rua, desceu 
e veio para cima de mim. Ele xingava 
e perguntava por que eu estava o 
seguindo. Ele passou a falar bem 
pertinho de mim, me provocando 
para eu o agredir, e do nada entrou 
no carro e foi embora. 

Aconteceu faz pouco tempo com 

uma moça aqui, um casal parou e 
chutou a moto dela no meio da rua.

Preconceito com 
imigrantes

Agora o racismo a gente 
percebe quando faz entrega. Se 
o entregador vem de carro, está 
mais bem vestido, não precisa do 
capacete, o atendimento é outro. 
O cliente conversa, cumprimenta. 
Agora quando eu vou de moto, 
muitos xingam, ofendem, batem a 
porta na cara. Outros pedem para a 

gente colocar a comida no chão, eles 
se afastam, e isso acontecia antes 
da pandemia. A gente até brinca: 
“parece que chegou um leproso”. 
A gente percebe a diferença do 
tratamento.

Medos e ameaças 
da vida de motoboy 

na Inglaterra
“O racismo a gente 
percebe quando faz 

entrega.”

Em 6 meses, 
2 vezes vítima 
de violência no 

trânsito.

Por Marta Stephens

Em Bournemouth, Leandro Lino 
tem vivenciado preconceito e 
ofensas

Acervo pessoal

“Surtos xenofóbicos são um traço dos dias de 
hoje”, diz cônsul-geral

O cônsul-geral do Brasil em 
Londres Tarcísio Costa está certo de 
que por trás dos casos de violência 
contra entregadores de delivery 
e motoboys no Reino Unido está 
um traço dos dias atuais. Ele se 
refere ao momento de nacionalismo 
exacerbado e fortalecimento de 
partidos políticos de direita ao redor 
do mundo. Ainda assim, Tarcísio 
diz estar atento ao chamado dos 
profissionais e disposto a seguir 
cobrando atenção às autoridades 
policiais. 

Para Tarcísio, a profissão de 
motoboy, em plena expansão em 

cidades como Londres, Bournemouth 
e Liverpool, tem “valor social 
indiscutível”, comprovado nos 
últimos dois anos de pandemia. A 
seguir, o depoimento do cônsul-
geral.

Fenômeno global
“Esperamos que os brasileiros 

recebam o tratamento que condiz 
com as suas características de povo 
ordeiro e trabalhador. Somos 4 
milhões de brasileiros residentes no 
exterior, 240 mil aqui no Reino Unido. 
Mas é importante contextualizar. 
Esses surtos xenofóbos são um traço 
dos dias de hoje, não são restritos aos 
Reino Unido. Aqui, aliás, não é o país 

onde episódios assim acontecem com 
mais intensidade, a julgar pelo que a 
imprensa noticia sobre a situação em 
outros lugares da Europa. 

É um fenômeno associado a um 
determinado espectro político, que 
ganhou espaço nos últimos anos. É 
parte de um fenômeno global, que 
afeta imigrantes de forma geral e 
que se acirrou nos últimos anos por 
questões econômicas. É também 
vinculado ao Brexit. Não se trata de 
algo específico contra os brasileiros.

Aqui em Londres, considero 
um sentimento localizado, de 
alguns grupos, que não reflete um 
sentimento majoritário em relação 
aos brasileiros. Temos uma boa 

imagem. Somos benquistos. 
De todo modo, tenho diálogo 

com as autoridades policiais inglesas, 
como a Met Police, já demonstrei 
minha preocupação com episódios 
específicos e não hesitarei em fazer 
de novo.”

Adaptação do londrino aos 
motoboys

“A sociedade é um processo 
dinâmico. Muita coisa mudou na 
Inglaterra desde quando morei 
aqui nos anos 1990, a começar pela 
composição étnica. Comunidades 
como aquelas do leste europeu hoje 
fazem parte do cenário londrino.

Claro que a presença da 

comunidade brasileira em Londres 
provoca mudanças, que geram 
resistência, mas que tendem a 
prevalecer. Claro, sempre com o 
cumprimento das normas e práticas 
locais. Nunca recomendaria o 
descumprimento das normas 
inglesas. Dito isso, creio que haverá 
uma adaptação do londrino aos 
motoboys, que cumprem uma função 
social muito válida.

Os motoboys têm um papel 
importante, comprovado ainda mais 
nesses últimos dois anos com a 
pandemia. Eles atuam em todos os 
setores, de entrega de alimentos a 
transporte de sangue, que salva vidas. 
Há um valor social indiscutível.”

Da Redação
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Estudos mostram que os 
adolescentes cujos pais ou cuidadores 
principais fumavam tinham mais 
do dobro da probabilidade de 
terem experimentado cigarros 
(26% vs 11%) e quatro vezes mais 
probabilidade de serem fumadores 
regulares (4,9% vs 1,2%).

Por isso, NHS lança campanha 
com ferramentas para encorajar 
fumantes a largar o vício no ano 
novo.

A nova campanha 
governamental Better Health Smoke 
Free foi lançada quando os principais 
médicos de família alertaram para 
os problemas enfrentados pelos 
filhos dos fumantes - e apela às 
pessoas para ajudarem a prevenir 
isto, deixando de fumar em janeiro.

Num novo filme lançado na mídia 
britânica, o NHS e especialistas em 
saúde comportamental discutem 

a ligação entre o tabagismo dos 
adultos e a probabilidade de as 
crianças do seu agregado familiar 
se tornarem fumadores. Isto inclui 
o médico de família Dr. Nighat 
Arif, a psicóloga infantil Dra. 
Bettina Hohnen, e os especialistas 
em tabagismo Professor Nick 
Hopkinson e o Dr. Anthony Laverty 
do Imperial College London, que 
apelaram aos pais em particular 
para que deixassem de fumar no 
novo ano, a fim de darem um bom 
exemplo aos seus filhos.

Maggie Throup, ministra das 
Vacinas e da Saúde Pública, explicou 
porque é que a campanha está 
agora a ser lançada: “Sabemos que 
muitas pessoas fazem uma tentativa 
de deixar de fumar em janeiro e, 
embora existam tantas boas razões 
para deixar de fumar, esperamos que 
esta nova campanha - ao destacar a 
ligação entre gerações de fumadores 
com pais que influenciam os seus 
filhos - seja a motivação adicional 

que muitos necessitam para deixar 
de fumar para sempre este ano”.

Com tanta ajuda e apoio 
disponível para pais, cuidadores e 
qualquer pessoa que queira deixar 
de fumar - incluindo a aplicação 
do NHS Parar de Fumar, apoio no 
Facebook, e-mails e textos diários, e 
um Plano Pessoal de Parar de Fumar 
online - não estará sozinho na sua 
resolução de Ano Novo.

Pesquisas recentes da NatCen 

Social Research também mostraram 
que as crianças entre os 10-15 anos 
de idade são mais propensas a fumar 
se a mãe ou o pai fuma. As crianças 
são também mais propensas a fumar 
se qualquer dos pais tivesse fumado 
no passado, mesmo que não seja um 
fumador actual.

A campanha surge como os 
dados mais recentes do Office for 
National Statistics mostra que um 
em cada oito adultos em Inglaterra 

ainda fuma. Tem havido uma 
imagem complexa dos padrões de 
tabagismo desde a pandemia, com 
elevadas taxas de abandono, mas 
também elevados níveis de recaídas 
e sinais de aumento das taxas de 
tabagismo entre os adultos mais 
jovens.

A campanha Better Health 
dá acesso a uma gama de apoio e 
ferramentas gratuitas para deixar 
de fumar, incluindo a ajuda gratuita 
de peritos dos serviços locais Stop 
Smoking, a aplicação Stop Smoking 
do NHS, o Facebook messenger bot, 
as comunidades online Stoptober 
Facebook, e-mails e SMS diários, 
e um Plano Pessoal de Paragem de 
Tabagismo online.

Pesquise “Smoke Free” para 
obter ferramentas gratuitas e 
comprovadas para deixar de fumar 
e conselhos sobre diferentes tipos 
de apoio, terapias de substituição de 
nicotina (NRT) e e-cigarettes, para o 
ajudar a deixar de fumar.

Comunidade

Janeiro sem cigarro?

Da Redação
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- Dados mais recentes do Office for 
National Statistics mostram que 1 em cada 

8 adultos em Inglaterra ainda fuma. 
- Adolescentes cujos pais ou cuidadores 

fumavam tinham mais do dobro da 
probabilidade de terem experimentado 
cigarros (26% vs 11%) e 4 vezes mais 

probabilidade de serem fumadores 
regulares (4,9% vs 1,2%).

A linha Northern está fechada 
entre Kennington e Moorgate desde 
15 de janeiro e permanecerá assim 
até meados de maio, em função de 
obras de manutenção e expansão do 
metrô londrino. 

As estações de Bank e 
Monument formam o terceiro trecho 
mais movimentado da rede do metrô 
de Londres. Em comunicado, a 
Transport of London (TfL) explica 
que está fazendo um trabalho 
“para melhorar substancialmente a 
capacidade da estação Bank”.

Os planos incluem, até 2022, a 

construção de várias novas escadas 
rolantes nas estações interligadas, 
uma nova entrada de estação e 
mais espaço para os passageiros da 
linha Northern. Isto aumentará a 
capacidade da estação em 40%.

A modernização incluirá um 
novo túnel ferroviário e plataforma 
para a linha Northern, que reduzirá 
os tempos de intercâmbio e criará 
mais espaço para os passageiros; 
e acesso livre para cadeirantes e 
melhor acesso às plataformas DLR.

Haverá rotas mais diretas dentro 
da estação, com duas novas passarelas 
móveis, dois novos elevadores e 12 
novas escadas rolantes e uma nova 
entrada de estação em Cannon Street.

Não há Northern line em quatro 
estações: Bank, London Bridge, 
Borough, e Elephant & Castle.

Há menos trens da linha Northern 
entre Camden Town e Moorgate.

Algumas outras linhas e estações 
estão excepcionalmente ocupadas.

A TfL sugere viajar em horários 

mais calmos ou usar outras rotas 
de Tube, além de trem, ônibus, 
caminhada e ciclismo durante o 
fechamento.

Para aliviar o inconveniente, 
a TfL aumentou a frequência das 
viagens em Charing Cross da linha 
Northern. Também há mais ônibus, 
com uma nova rota temporária 
de Oval para o centro da cidade 
(rota 733). A nova rota temporária 

733 entre Oval e FInsbury Circus 
funcionará de segunda a sexta-feira.

Para chegar a destinos como 
London Bridge, Bank, Moorgate, 
a indicação é usar a linha District 
/ Circle de Victoria Station. No 
sudeste, use os de Waterloo East 
até a London Bridge em vez das 
linhas Waterloo & City ou Jubileu 
de Waterloo. Para chegar a Canary 
Wharf, use o DLR de Bank. 

Linha Northern do metrô 
permanecerá fechada até maio

Em comunicado, a TfL explica que está fazendo um trabalho “para melhorar 
substancialmente a capacidade da estação Bank”

Unsplash

As estações de 
Bank e Monument 
formam o terceiro 

trecho mais 
movimentado da 
rede do metrô de 

Londres.
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O governo confirmou que aos 
sem-abrigo em Inglaterra poderiam 
ser oferecidos alimentos e vales em 
dinheiro se concordassem em tomar 
a vacina contra Covid.

O ministro Eddie Hughes disse 
que os conselhos poderiam utilizar 
parte do esquema de protecção e 
vacinação do governo de 28 milhões 
de libras esterlinas para incentivar 
a vacinação das pessoas nas ruas, 
no primeiro esquema deste tipo no 
Reino Unido.

A revelação, relatada pela 
primeira vez no Local Government 
Chronicle, vem no meio de uma 
impaciência crescente nos círculos 
governamentais com pessoas que se 
recusam a aceitar ofertas de vacinas 
Covid. 

Embora o Reino Unido tenha 
uma das maiores contracções de 

vacinas do mundo, com mais de 85% 
dos adultos duplamente vacinados, de 
acordo com dados governamentais, 
milhões ainda não têm um curso 
completo de vacinação.

A população sem abrigo foi 
particularmente afectada pela 
Covid-19, com uma em cada 50 
mortes entre este grupo ligadas ao 
coronavírus em 2020, de acordo com 
o Office for National Statistics (ONS).

Hughes delineou a sugestão do 
governo de possíveis incentivos 
num webinar ministerial com líderes 
do conselho e ministros a 17 de 
dezembro.

Falando depois do secretário 
Michael Gove, Hughes disse que os 
homeless eram um grupo com níveis 
de vacinação muito baixos e que era 
provável que houvesse um grau de 
hesitação na vacinação.

“Assim, estamos a disponibilizar 
dinheiro para incentivar as vacinas 

para este grupo. Este financiamento 
ajudará as autoridades locais e 
os seus parceiros a utilizar a sua 
compreensão das necessidades dos 
sem-teto para aumentar a absorção 
da vacina.

“O incentivo ficará ao critério das 
autoridades locais, mas poderá incluir 
os custos de transporte, subsistência, 
guarda de crianças e trabalhadores de 
apoio. Portanto, quero ser claro, terão 
um apoio considerável para o fazer”, 
disse.

Reagindo aos planos do governo, 
Andrew Bridgen, o deputado 
conservador sénior do Noroeste 
de Leicestershire, disse que seria 
profundamente desconfortável se 
isso significasse uma transacção 
directa de dinheiro em troca de uma 
vacina.

“Não tenho a certeza se isso é 
consentimento informado”, disse 
ele. “Soa a consentimento induzido. 

É como oferecer comida a alguém 
necessitado e depois retirá-la se for 
resistente à vacina. Isso seria errado.”

“Não estaria relutante em 
oferecer lanches e depois discutir os 
riscos da vacinação”, acrescentou 
ele. “Mas qualquer ameaça de reter 
alimentos se recusarem uma vacina 
está errada”.

Adam Holloway, o deputado 
conservador de Gravesham, que foi 
disfarçado num documentário para 
expor o fenómeno dos sem abrigo em 
Londres, saudou a mudança. “Temos 
de fazer tudo o que pudermos para 
persuadir este grupo de pessoas 
a fazer o que puderem para se 
vacinarem”, disse ele. 

“Há um risco porque muitos são 
toxicodependentes e têm problemas 
de saúde mental. Normalmente teria 
um problema em dar dinheiro às 
pessoas que vivem na rua. Mas este 
esquema parece ser uma boa medida, 

dado que muitos não estão de boa 
saúde e são vulneráveis ao vírus”.

Um porta-voz do Departamento 
de Habitação, Comunidades 
e Governo Local afirmou: “A 
discrição dada aos conselhos inclui 
a capacidade de oferecer dinheiro 
ou vales de alimentação como 
incentivos à vacinação.

É provável que muitos sem-
abrigo tenham condições de saúde 
subjacentes. É provável que estes 
sejam subdiagnosticados ou não 
sejam adequadamente reflectidos nos 
registos do GP.

O Comité Conjunto de Vacinação 
e Vacinação (JCVI) aconselhou em 
março que as equipas locais deveriam 
considerar uma oferta universal para 
adultos sem abrigo, juntamente com 
os do grupo prioritário 6. Também 
lhes deveria ser oferecida a vacina 
sem a necessidade de um número do 
NHS ou de um registo do GP.

A exigência de ter um seguro 
de saúde privado (conhecido como 
Comprehensive Sickness Insurance, 
CSI em inglês) continua sendo uma 
barreira para que certos cidadãos 
da UE adquiram a nacionalidade 
britânica.

Em resumo, antes de Brexit, 
os cidadãos da UE que não eram 
economicamente ativos - ou 
seja, estudantes ou indivíduos 
autossuficientes - deveriam ter um 
seguro de saúde privado durante sua 
residência no Reino Unido. 

Embora em teoria a ausência de 
seguro de saúde privado pudesse 
afetar a residência legal de certos 
europeus, na prática poucos estavam 
cientes da existência desta norma 
e, segundo meu conhecimento, 
ninguém foi expulso por não ter 
seguro de saúde. 

Geralmente, era somente 
quando os estudantes ou os cidadãos 
autossuficientes da UE ou seus 
familiares solicitavam a residência 
permanente e eram recusados a se 
darem conta de que não haviam 
cumprido a exigência.

Quando o EU Settlement Scheme 
foi lançado, o governo britânico 
decidiu que os europeus não eram 
obrigados a demonstrar que tinham 
seguro de saúde privado durante 
os 5 anos de residência necessários 
para se qualificar para residência 
indefinida. Até o momento, tudo 
bem. Parecia que o governo havia 
esquecido completamente a questão 
do seguro de saúde privado.

Infelizmente, este não foi o caso. 
A partir de 2022, a questão do seguro 
de saúde privado renasceu. Neste 
ponto, não ter tido o seguro pode 
afetar o resultado das aplicações 
de naturalização dos europeus, que 
residiam neste país como estudantes 

ou como autossuficientes ou mesmo 
de seus familiares. 

Embora seja verdade que o 
Home Office pode, a seu critério, 
ou seja, a seu capricho, renunciar 
a esta exigência ao decidir sobre 
os pedidos de nacionalidade, 
não está claro em que ocasiões o 
fará. É compreensível que muitas 
pessoas não queiram correr o risco 
de solicitar a nacionalidade se não 
tiverem certeza de que podem obtê-

la, e ainda mais se a taxa de inscrição 
de mais de £1200 estiver em jogo.   

Só se pode esperar que em 2022 
o governo esqueça de uma vez por 
todas a fastidiosa questão do seguro 
de saúde privado e remova esta 
barreira que impede certos cidadãos 
europeus, e seus familiares, 
de adquirirem a nacionalidade 
britânica.  

* Manuel Padilla Behar é 
especialista em leis de imigração e 

é o proprietário da MPB Solicitors. 
Você pode entrar em contato com ele 
aqui: manuel@mpbsolicitors.co.uk

Mais pedra no caminho para a 
nacionalidade britânica

Embora em teoria a falta de seguro saúde privado pudesse afetar a residência, na prática 
poucos sabiam da existência desta regra
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Governo estuda oferecer dinheiro para 
que os sem-teto aceitem vacina

Reino Unido

- £ 1200 para 
solicitar a 

nacionalidade 
britânica para 

estrangeiros com 
mais de 5 anos de 
residência no país.   

- Estudantes 
ou pessoas 

autossuficientes 
da União Europeia 
ou seus familiares 

tiveram a residência 
permanente negada 

quando se deram 
conta de que não 

tinha seguro saúde.

Da Redação

Manuel Padilla Behar*
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O chamado “PartyGate” colocou 
o Primeiro Ministro, Boris Johnson, 
na crise mais grave de seu governo. 

O último escândalo tem o 
Primeiro Ministro à beira de perder 
seu emprego, nas mãos de seu próprio 
partido conservador, por causa de 
festas realizadas no 10 Downing 
Street no meio da pandemia da 
covida-19, quando era ilegal realizar 
reuniões em casa.

O carismático primeiro-ministro 
de 57 anos de idade pediu desculpas 
a uma Câmara dos Comuns lotada, 
depois de admitir que havia quebrado 
as regras de confinamento que havia 
imposto aos britânicos nos estágios 
iniciais da pandemia, parece ter feito 
pouco bem.  

“Pensei que fosse um “evento de 
trabalho”, disse Johnson no dia 12 
de janeiro na tradicional sessão de 
perguntas e respostas de quarta-feira. 
Sua voz foi por vezes afogada por 
impulsos de adversários, mas também 
de membros de seu próprio campo 
conservador, que gritaram para que 
ele se demitisse. 

Mas isso é algo que os analistas 
duvidam que o primeiro-ministro, que 
está jogando pelo tempo enquanto 

aguarda um relatório oficial de 
Sue Gray, a funcionária sênior do 
governo encarregada do inquérito 
sobre supostas violações das regras 
da Covid em Downing Street e 
departamentos do governo, fará.

Em um discurso escrito calculado, 
Johnson pediu desculpas por 
participar da reunião para a qual foram 
convidados mais de 100 funcionários 
de Downing Street, dos quais até 40 
funcionários teriam comparecido em 
maio de 2020. Em um e-mail, enviado 
por Martin Reymont, secretário 
pessoal da Johnson, foi descrito como 
um evento “bebidas socialmente 
distanciadas” para aproveitar o clima 
quente.

O incômodo parlamentar foi 
sentido na oposição, mas o mais 
marcante foi a reação do campo 
do partido governista, que discutiu 
abertamente o envio de cartas ao 
presidente do chamado Comitê 
do Partido Conservador de 1922, 
Graham Brady, exigindo um voto de 
desconfiança na Johnson. 

Os deputados também ficaram 

irritados por o primeiro-ministro 
ter aparecido menos contrito em 
conversas privadas após sua aparição 
na Câmara dos Comuns do que em 
público.  Entretanto, outros sugeriram 
que eles esperassem para ver as 
descobertas de Gray.  O rescaldo das 
eleições locais de maio também foi 
sugerido como um momento possível 
para acionar uma moção de não-
confiança.

Na Câmara dos Comuns, Johnson 
aceitou pela primeira vez que estava 
na reunião de 20 de maio de 2020 e 
que isso era um erro, enquanto tentava 
defender suas ações. 

 Dizendo que o jardim do 10 
Downing Street era então usado 
rotineiramente como “uma extensão 
do escritório”, Johnson argumentou 
que ele acreditava que o evento era 
uma reunião de negócios, provocando 
risos ridículos dos deputados da 
oposição e zombaria nas mídias 
sociais.  O evento em si, acrescentou 
ele, “poderia dizer-se, tecnicamente, 
que se enquadra na orientação”.

 “O partido acabou”, retorquiu 
o líder da oposição trabalhista Keir 
Starmer, zombando do pedido de 
desculpas de Johnson. 

Criticando o primeiro-ministro 
como “um homem sem vergonha” 
e alguém que o público britânico 
considera como um mentiroso, 
Starmer foi lapidário: “Faça a coisa 
certa, demita-se”.

Downing Street pediu paciência 
até que o inquérito da Sue Gray seja 
publicado, na esperança de impedir 
que a Polícia Metropolitana lance 
sua própria investigação sobre 
supostas violações do regulamento do 
coronavírus.  

 
O gatilho para esta crise 

A crise foi desencadeada na 
segunda-feira, 10 de janeiro, quando 
um e-mail, enviado a até 100 pessoas 
em Downing Street, convidando-as 
para “bebidas socialmente distantes” 
foi tornado público.

 O e-mail, revelado pela ITV 
News, foi enviado em nome do 

principal secretário particular da 
Johnson, Martin Reynolds.

Cerca de 30 pessoas participaram 
do evento em 20 de maio de 2020. 
Duas testemunhas já haviam dito à 
BBC que tinham visto Johnson e sua 
esposa Carrie lá no evento.

Durante toda a pandemia, houve 
uma combinação de orientações 
e restrições legais relacionadas a 
comportamentos que poderiam 
propagar o vírus.

As restrições legais são apoiadas 
por sanções, onde a violação da lei 
poderia resultar em processo judicial.  
Entende-se que a orientação, a menos 
que também apoiada por lei, não é 
aplicada por multas ou processos.

Nos casos de reuniões no local 
de trabalho, as diretrizes eram 
claras: “Os trabalhadores devem 
tentar minimizar todas as reuniões 
e outros encontros no local de 
trabalho”. Além disso, declarou 
que, para “trabalhar com segurança 
durante o coronavírus”, somente 
os participantes absolutamente 
necessários devem participar das 
reuniões e devem manter uma 
separação de 2 metros em todos os 
momentos. Outro ponto incluído 
na lista de orientação dizia aos 
trabalhadores para “reduzir o 
número de pessoas com quem você 
passa tempo em um ambiente de 
trabalho”.

 Não há nada nas diretrizes que 
sugira que a bebida, a socialização 
ou outros eventos relacionados ao 
trabalho teriam sido permitidos.

Reino Unido

Boris Johnson, diante de seu ‘PartyGate’
100 funcionários 

de Downing Street 
receberam o convite 

para o evento, 
que pediu aos 

participantes que 
trouxessem suas 
próprias bebidas.

“Pensei que fosse 
um “evento de 

trabalho””, disse 
Johnson em 12 
de janeiro, na 

tradicional sessão 
de perguntas 

e respostas de 
quarta-feira.

54 é o número de 
pedidos para um 
voto de confiança 

contra Johnson que 
o Comitê do Partido 

Conservador de 
1922 recebeu. 

Pedido de desculpas do primeiro-ministro é suficiente?

María Victoria Cristancho
Express News
@mavicristancho

O Primeiro Ministro pediu desculpas ao Parlamento por participar da festa de Downing Street.

Kier Stermer, líder do Partido Trabalhista, lidera os apelos para que o primeiro-ministro se 
demita.

Imprensa da Câmara dos Comuns
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As restrições legais eram claras

Na época da festa em Downing 
Street, cujo e-mail convite tornou-
se público causando a atual crise 
de imagem do primeiro-ministro 
Boris Johnson, havia uma série de 
restrições legais em vigor.

Era maio de 2020. As pessoas 
não podiam deixar suas casas, ou 
estar longe de onde vivem, sem uma 
desculpa razoável, o que incluía 
trabalho, onde não era possível 
trabalhar de casa, fazer exercícios e 
obter alimentos e remédios.

Em termos de penas, foi 
declarado na época que as pessoas 
que infringiram essas regras 
enfrentavam uma multa inicial de 
£100 pela primeira infração, a ser 
imposta pela polícia na Inglaterra. 

Essa quantia poderia ser duplicada 
para cada infração adicional, até um 
máximo de £3.200.

Os analistas duvidam que o 
evento de Downing Street estivesse 
de acordo com estas regras. 
Entretanto, o argumento de defesa do 
primeiro-ministro e de sua esposa é 
que eles residem em Downing Street 
e não teriam tecnicamente saído de 
casa para participar da festa.

A outra lei que foi alegadamente 
violada também proibia as reuniões 
em um local público de mais de duas 
pessoas, a menos que todos fossem 
membros da mesma família ou que 
a reunião fosse “essencial para fins 
comerciais”. 

Paradoxalmente, no mesmo dia 
da festa, a conta oficial do gov.uk no 
Twitter postou esta tui: “Na Inglaterra, 
agora você pode conhecer alguém de 
fora de sua casa. Mas somente se você 

estiver: ao ar livre, fique a 2 metros de 
distância, não encontre mais de uma 
pessoa de cada vez”.

Outras reuniões sob os 
holofotes

Várias outras reuniões terão 
sido realizadas em Downing Street 
em 2020. Um deles ocorreu em 
27 de novembro, no qual Cleo 
Watson, ex-assessor de Dominic 
Cummings, ex-conselheiro de 
comunicação diminuído de Boris 

Johnson, foi demitido.
Na época, estava em vigor 

um bloqueio nacional e não eram 
permitidas reuniões internas com 
outras residências (a menos que fosse 
para o trabalho).

O confinamento terminou em 2 
de dezembro de 2020 na Inglaterra, 
após o que houve um retorno a um 
sistema de restrições por níveis, onde 
houve uma proibição específica de 
organizar uma reunião interna de 
mais de 30 pessoas.

Reino Unido

María Victoria Cristancho
Express News
@mavicristancho

Em maio de 
2020, as pessoas 
que infringiram 

as regras de 
confinamento 

enfrentavam uma 
multa inicial de 

£100 pela primeira 
infração, a ser 

imposta pela polícia 
na Inglaterra. 
Essa quantia 
poderia ser 

duplicada para cada 
infração adicional, 
até um máximo de 

£3.200.

Reprodução
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Reino Unido

Brexit. Um caso que parece 
nunca terminar, que se tornou 
plenamente efetivo em 31 de 
janeiro de 2020 e que até agora não 
conseguiu resolver as diferenças 
com a Escócia e a Irlanda.

Há um ponto chave neste cabo 
de guerra: o Protocolo Irlandês. É a 
parte que menos convence Londres, 
mas a UE insiste que o que está 
assinado é definitivo. 

“As mudanças Brexit levarão 
tempo e serão difíceis”, disse o 
primeiro-ministro britânico Boris 
Johnson em outubro passado, em 
meio à crise de combustível. Johnson 
havia declarado que somente 
negociando e chegando a um 
entendimento com Bruxelas é que 
se pode cortar as sobras pegajosas 
que pesam sobre aqueles que saíram 
e aqueles que permanecem no clube 
da UE. 

As coisas não estão indo bem, 
mais de dois meses após essa 
declaração. Brexit, longe de ser 

história, é uma ferida aberta que 
os negociadores de ambos os lados 
estão tentando fechar, mas é difícil, 
porque a pouca confiança que restou 
foi perdida. 

A Irlanda do Norte permanece 
dentro do mercado único da UE, 
portanto a chegada de mercadorias 
tem que passar por uma série de 
controles aduaneiros.

As verificações alfandegárias já 
foram atrasadas várias vezes pelo 
governo Johnson: elas deveriam 
ser implementadas em 1 de abril. A 
medida foi então adiada para 1 de 
outubro, mas uma nova data de 1 de 
janeiro de 2022 foi anunciada.

Downing Street tem insistido 
em inúmeras ocasiões que é preciso 
“ajustar” o acordo.

O Reino Unido já enviou para 
Bruxelas um novo protocolo que 
atende às expectativas do Reino 
Unido. Londres queria, nesta 
fase, uma supervisão judicial da 
implementação do tratado na região 
pelo Tribunal de Justiça da UE. 
“Não se trata apenas do tribunal em 
si”. 

É o próprio sistema do qual o 
tribunal é o ápice, um sistema pelo 
qual as leis são aplicadas na Irlanda 
do Norte sem qualquer escrutínio ou 
discussão democrática», explicaram 
na época. Mas Bruxelas não cedeu 
e os Conservadores tiveram que 
repensar sua estratégia.

Houve até mesmo a ameaça 
de ativar o artigo 16 do acordo, 
que na prática suspende o 
Protocolo Irlandês e assim rompe 
completamente a relação comercial 
entre o Reino Unido e a UE.

Paris e Londres mostraram 
no passado 2021 até que ponto as 
consequências do Brexit podem ser 
pontos de colagem.

Existem relações complexas ao 

redor da ilha de Jersey. Também em 
relação à pesca, esta crise começou 
quando uma frota de mais de 60 
barcos de pesca franceses navegou 
para um porto na capital da ilha 
Saint Helier. Esta foi uma forma 
de protesto porque os trabalhadores 
sentiram que Londres havia 
acrescentado exigências extras para 
a navegação. 

Da mesma forma, o governo 

francês insistiu em reivindicar 150 
licenças às quais considera que seus 
pescadores têm direito, nos termos do 
acordo de saída do Reino Unido da 
UE, de trabalhar em águas britânicas, 
mas em paralelo está preparando 
um plano de reciclagem e abandono 
para aqueles que não podem mais 
trabalhar lá. Pelo acordo de Brexit, 
eles têm que mostrar seu histórico de 
pesca para ter acesso, mas o governo 
Johnson tem acesso complicado. E 
a França, que fornece energia para a 
ilha, ameaçou fechar a torneira.

A questão da migração
A migração estava no centro de 

um dos últimos confrontos depois 
que um barco virou perto da cidade 
francesa de Calais enquanto tentava 
chegar ao Reino Unido através 
do canal. Johnson então chamou 
a França para “coordenar” com 
as patrulhas marítimas ao mesmo 
tempo em que pedia ação para 
“devolver rapidamente os migrantes 
que cruzam o canal”. 

Paris respondeu duramente 
e não apenas acusou Londres de 
“instrumentalizar” os migrantes, 
mas também a “expulsou” de uma 
reunião de ministros das relações 
exteriores de alguns países para 
tratar da situação.

Brexit faz aniversário com UE e 
Irlanda em meio a tensões

Por Ulysses Maldonado F.

Pixabay

Embora poucos representantes tenham dito 
até agora que apoiariam a medida, a 
possibilidade de uma moção de desconfiança 
contra o primeiro-ministro não é mais um tabu.
De fato, nomes já estão sendo banidos 
prestes a substituí-lo, como a ministra das 
Relações Exteriores Liz Truss e o ministro das 
Finanças Rishi Sunak.
De acordo com um relatório publicado 
recentemente pela BBC, há três desafios para 
o Reino Unido no futuro:
-Finanças, trabalho e acordos comerciais.
-Localizar seu lugar no mundo e recuperando 
seu protagonismo no cenário internacional.
-Situar Escócia e Irlanda do Norte como 
questões prioritárias.
Após um ano de negociações centradas no 
acordo de pesca, fronteiras com a Irlanda, 
direitos dos trabalhadores europeus em solo 
britânico e outras áreas mais controversas, 
as autoridades britânicas começam a 
se preocupar com o futuro da indústria 

financeira.
No coração de Londres está City, um dos 
centros financeiros mais importantes em termos 
de transações, comparável a Wall Street.
Uma área de 2 quilômetros quadrados é o lar 
de bancos e serviços financeiros de todo o 
mundo que durante anos consideraram a City 
como sua principal porta de entrada.
A estrada não tem sido exatamente um 
leito de rosas. Em termos econômicos, por 
exemplo, a balança comercial do Reino 
Unido não tem sido positiva, nem em termos 
globais nem em relação à União Europeia. 
No último trimestre de 2020, o déficit 
comercial britânico disparou e deixou sua 
balança de pagamentos negativa em 14.759 
milhões de euros devido à acumulação de 
estoques pelas empresas como resultado do 
Brexit. 
Durante os primeiros nove meses de 2021, 
o déficit acumulado ainda era de 11.891 
milhões de euros em termos globais.

Moção de censura?

- As tensões têm 
sido altas, com 

Londres até mesmo 
pressionando para 
reformar o acordo.
- A Irlanda do Norte 
permanece dentro 
do mercado único 

da UE, portanto 
a chegada de 
mercadorias 

passa por uma 
série de controles 

aduaneiros.
- Em 2021, uma 

frota de mais de 60 
barcos franceses 

protestou no porto 
da capital da ilha 

Saint Helier contra 
a imposição de 

exigências extras 
para a navegação.

Em 31 de janeiro de 2020, o divórcio entre o Reino Unido e a União tornou-se plenamente efetivo
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Uma das perguntas mais 
frequentes quando o assunto é 
viagem internacional tem a ver com 
o chamado passaporte de vacinação. 
Trata-se de um documento emitido 
pelo NHS que comprova quantas 
doses da vacina contra Covid-19 
você recebeu, com informações 
como data, local da vacinação e 
laboratório produtor da vacina 
administrada.

Há dois tipos de Covid Pass 
disponíveis. O mais simples para uso 
doméstico – que pode ser exigido 
para ter acesso a um evento com 
grande aglomeração – e aquele que 
precisa ser apresentado na hora do 
embarque de viagens internacionais.

Para ambos, o acesso se dá pelo 
site do NHS (nhs.uk) ou pelo app do 
sistema público de saúde do Reino 
Unido. Vá até o website e procure 
na lupa pelas palavras “Covid Pass”. 
Você encontrará a opção de fazer o 

download do aplicativo ou usar o 
serviço online.

Importante dispor do número 
pessoal do NHS, um telefone celular 
que esteja à mão (o sistema pode 
enviar códigos de confirmação) e 
um e-mail válido e que também 
possa ser acessado com facilidade. 
Outro ponto importante: utilize um 

computador ou device com câmera 
e microfone funcionando.

Após preencher todos os campos 
com dados pessoais e de contato, 
você terá que fazer o anexar uma 
imagem (arquivo em jpg) do seu 
passaporte ou carteira de motorista 
inglesa. Depois disso, será solicitado 
gravar um vídeo repetindo quatro 
números indicados na tela, com o 
rosto bem-posicionado no centro da 
tela.

Vencidas essas etapas, o 
NHS pode demorar até 24 horas 
para enviar ao seu e-mail um 
comprovante atestando que dados, 
documentos e vídeo funcionaram e 
o certificado está disponível.

Aí é preciso voltar ao mesmo 
website, fazer log-in repetindo 
e-mail e senha, para só então ter 
acesso ao passaporte. Há opção de 
download, mas vale lembrar que 
uma fez gerado um arquivo de PDF, 
o barcode expira em 30 dias. Faça 
as contas considerando o dia da 
viagem antes de emiti-lo.

Como obter o 
passaporte de 

vacinação do NHS

Reino Unido

Curtas
Ômicron X vacinas
Estudos mostram que cerca de três 
meses após terem recebido a terceira 
dose da vacina contra Covid, a proteção 
contra a hospitalização entre as pessoas 
com 65 ou mais anos permanece 
em cerca de 90%. Isso mesmo após 
a descoberta da variante Ômicron. 
Com apenas duas doses de vacina, a 
proteção contra doenças graves cai 
para cerca de 70% após três meses 
e para 50% após seis meses. Embora 
com uma dose de reforço, a duração 
da protecção contra doenças graves 
permanece elevada, a protecção contra 
infecções sintomáticas ligeiras é mais 
curta e diminui para cerca de 30% em 
cerca de 3 meses.

Menos PCR, mais LFD
A maioria das pessoas com um teste 
de fluxo lateral positivo não precisa 
fazer um teste de confirmação de 
reação em cadeia da polimerase (PCR) 
para confirmar que têm COVID-19. Se 
o teste for positivo em um dispositivo 
de fluxo lateral (LFD), você deve se 
auto isolar imediatamente e registrar 
seu resultado no GOV.UK para que 
o NHS Test and Trace possa rastrear 
seus contatos. A medida temporária 
foi anunciada na semana passada 
enquanto as taxas de infecção por 
coronavírus (COVID-19) permanecem 
altas em todo o Reino Unido. Durante 
períodos de alta prevalência, é muito 
provável que um teste positivo de LFD 
signifique que você tem COVID-19.

Auto isolamento reduzido a 5 dias
Pessoas que se auto isolarem com 
COVID-19 terão a opção de reduzir 
o período de isolamento após 5 dias 
completos se testarem negativo 
tanto no dia 5 quanto no dia 6 e não 
tiverem febre. Os indivíduos que ainda 
são positivos em seus testes de fluxo 
lateral rápido devem permanecer em 
isolamento até que tenham feito 2 
testes negativos consecutivos em dias 
separados. O governo espera com isto 
apoiar os serviços públicos essenciais 
e manter as cadeias de abastecimento 
funcionando durante o inverno. Ao 
esperar até que tenham recebido 2 
testes de fluxo lateral rápido negativos 
em 2 dias consecutivos, as pessoas que 
se isolam com COVID-19 reduzem a 
chance de ainda serem infecciosas.

NeP

Da Redação

O NHS pode demorar até 24 horas para conferir que dados, documentos e vídeo estão corretos

Na hora de solicitar 
o NHS Covid Pass:
- Importante dispor 
do número do NHS, 

telefone celular e 
e-mail válidos e 

acessíveis.
- Utilizar um 

computador ou 
device com câmera 

e microfone 
funcionando.
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Israel detectou o primeiro 
caso de “flurona” em uma mulher 
grávida de 30 anos. É uma infecção 
tanto pelo coronavírus quanto pela 
gripe, e seus sintomas são os de uma 
infecção respiratória.

O Ministério da Saúde de 
Israel está estudando o caso sem 
precedentes para verificar se a 
combinação dos dois vírus não 
causa uma doença mais grave.

A doença é a mesma. Elas são 
virais e causam falta de ar, pois 
ambas atacam o trato respiratório 
superior, explicou Arnon 
Vizhnitser, chefe do departamento 
de ginecologia do hospital, como 
noticiado no The Times of Israel. 

Quais são os sintomas?
Embora ainda existam poucas 

evidências científicas, de acordo 
com os casos recentes detectados, os 
sintomas são os mesmos que os de 
uma infecção respiratória comum e 
os primeiros pacientes apresentaram 
sintomas leves.

No entanto, não há um nome 
científico para isso. Por enquanto, 
não foi demonstrado que os 
pacientes que contraíram esta dupla 
infecção tenham apresentado um 
quadro de sintomas mais grave.

Embora sejam duas infecções 
causadas por vírus diferentes, 
existem algumas semelhanças entre 
a Covid-19 e a gripe. Tanto para 

o Covid-19 quanto para a gripe, 
pode passar um ou mais dias entre 
o momento em que uma pessoa 
é infectada e o momento em que 
começa a sentir sintomas de doença, 
de acordo com os Centros de 
Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC) dos EUA. 

Entretanto, no caso de uma 
infecção pelo vírus Covid--19, os 
sintomas podem levar mais tempo 

para aparecer. Uma pessoa com 
influenza pode apresentar sintomas 
de um a quatro dias após a infecção. 
Enquanto isso, em uma pessoa com 
Covid--19, o início dos sintomas 
ocorre cerca de cinco dias após a 
infecção, mas os sintomas podem 
aparecer dois a 14 dias após a 
infecção, de acordo com o CDC.

Tanto o vírus da gripe quanto 
o novo coronavírus podem ser 
transmitidos por pessoas antes de 
começarem a apresentar sintomas, 
por pessoas com sintomas muito 
leves e por pessoas assintomáticas.

Isto não é algo novo? 
O primeiro artigo sobre 

as coinfecções de influenza e 
coronavírus foi publicado na 
revista médica The Lancet em 
março de 2020, e eles existem 
desde então. É verdade, entretanto, 
que o “desaparecimento” da gripe 
no ano passado (que se deveu às 
mesmas medidas para minimizar 
a propagação do coronavírus) fez 
com que tais coinfecções fossem 
relativamente raras. Oficialmente, 

pelo menos, porque também deve 
ser reconhecido que, em meio 
à pandemia, os estudos foram 
relativamente raros e focalizados 
principalmente na Covid). Portanto, 
agora parece novidade.

‘Flurona’ é perigoso? 
De acordo com os especialistas 

em saúde, a infecção por si só é 
perigosa. Especialmente se não 
estivermos vacinados. Infelizmente, 
ainda não dispomos de dados sobre 
se o prognóstico clínico pode ser 
agravado e nem sequer estamos 
esclarecidos como os dois vírus 
interagem um com o outro.

Qual é o risco 
representado pela 
Flurona?

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) diz que é possível “contrair 
ambas as doenças ao mesmo 
tempo” e que ambas compartilham 
sintomas semelhantes, tais como 
tosse, congestão nasal, febre, dor de 
garganta, dor de cabeça e fadiga.

De acordo com a OMS, a 
maneira mais eficaz de prevenir 
a hospitalização e a Covid-19 e 
influenza grave é a vacinação com 
ambas as vacinas.

A circulação dos vírus influenza 
e Covid-19 ao mesmo tempo é 
preocupante devido ao alto risco 
para a população, especialmente 
as pessoas vulneráveis, pois ambas 
as doenças afetam o sistema 
respiratório superior, alertam os 
especialistas.

Como posso saber se tenho 
Flurona? 

Os sintomas de ambas as 
doenças são semelhantes e são 
quase impossíveis de diferenciar, 
a menos que testes específicos 
sejam utilizados. Isto pode ser um 
problema em nível epidemiológico, 
mas em nível clínico o tratamento 
dos “estágios leves” de 
ambas as doenças é o mesmo: 
sintomatológico. Somente quando 
a doença se torna grave é que há 
tratamentos específicos e faz sentido 
saber se você tem ambos os vírus.

Em quais países foram 
relatados casos de 
Flurona?

Os casos de Flurona foram 
relatados pela primeira vez nos 
Estados Unidos no início da 
pandemia de Covid-19. Israel 
detectou seu primeiro caso nos 
últimos dias de 2021 e na Espanha, 
especificamente na Catalunha, a 
doença também foi identificada.

Saúde

Flurona, a dupla infecção de 
Covid-19 e gripe 

Por Ulysses Maldonado

Shutterstock

- A doença se 
apresenta com 
duas condições 

diferentes no 
mesmo quadro e 
foi detectada pela 
primeira vez em 

2020.
- A palavra Flurona 
vem da união entre 

“flu”, gripe em 
inglês, e “rona”, 

contração do termo 
coronavírus.
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Entrevista

María Victoria Cristancho
Express News
@mavicristancho

Há elementos para pensar que 
hoje estamos mais preparados 
e temos as armas para enfrentar 
a nova variante Ômicron do 
coronavírus, graças ao alto índice 
de vacinação e imunidade por 
contágio no Reino Unido, bem 
como a experiência alcançada para 
o tratamento da pandemia, disse em 
entrevista à Express News o médico 
e pesquisador venezuelano com 
doutorado no University College 
London (UCL) em Medicina e 
Higiene Tropical, Alejandro Arenas-
Pinto.

O pesquisador trabalha na 
equipe da UCL que monitora a 
pandemia de Covid-19 desde seu 
surgimento no início de 2020.

Notícias em Português - O 
que está acontecendo com a nova 
variante do coronavírus Ômicron?

Alejandro Arenas-Pinto -  
Ômicron é uma variante que é muito 
mais eficientemente transmitida 
entre humanos e, consequentemente, 
a probabilidade de assumir e 
tomar o bastão da distribuição de 
uma doença nos países onde foi 
identificada, incluindo o Reino 
Unido, é muito alta e de fato está 
acontecendo e de fato vai acontecer 
nas próximas semanas.

Qual é o grau de perigo que foi 
identificado com esta variante? 

Há dois anos, quando esta 
história começou, não havia 
imunidade pré-existente. Todos 
os humanos do planeta eram 
suscetíveis à infecção porque se 
tratava de um novo vírus. O que 
aconteceu naquele tempo é que, 
seja pelas vacinas ou pela exposição 
ao vírus natural, temos acumulado 
certos níveis de imunidade. É por 
isso que o vírus tem que mudar 
para sobreviver. Esse é o jogo 
da evolução e é isso que todas as 
espécies do planeta fazem. Por 
outro lado, o que está acontecendo 
em termos de variação genética é 

que o vírus está procurando uma 
maneira de se perpetuar e, nesse 
exercício que está fazendo, encontra 
esta nova versão de si mesmo que 
lhe permite transmitir de forma mais 
eficiente. Isso lhe dá uma vantagem 
comparativa. Quando você muda 
a estrutura de um organismo, você 
tem algumas vantagens que terá e 
também algumas desvantagens. 

É possível que esta versão do 
vírus seja menos virulenta, ou seja, 
que produza menos doenças ou 
doenças menos graves. E, se for esse 
o caso e, espera-se, uma proporção 
muito pequena de um número muito 

alto de casos sempre trará consigo 
um aumento no número de pessoas 
que necessariamente vão precisar 
de cuidados hospitalares e, dentro 
dessa proporção, uma proporção 
ainda menor, mas significativa, vai 
precisar de cuidados intensivos e 
provavelmente pode ter doenças 
graves.  

Qual é o verdadeiro problema 
com a Ômicron? 

O problema é que estamos vendo 
um aumento muito rápido nos casos. 

A título de exemplo, se com a 
variante Delta para cada 100

pessoas infectadas 10% 

acabaram no hospital, no caso da 
Ômicron, o problema é que, dado o 
número acelerado de casos por dia 
(mais de 200.000 por dia), mesmo 
que apenas 5% das pessoas estejam 
infectadas, há muitos casos de 
hospitalização.

Quão confiável pode ser a 
imunidade a esta nova variante?

A duração da imunidade induzida 
pela vacina ou infecção é transitória, 
daí a necessidade de reforços 
periódicos. Agora, lembre-se que 
todas as vacinas, que são licenciadas 
no momento, foram projetadas com 
base na sequência do primeiro vírus 
que infectou humanos. Tem havido 
uma progressão do vírus, na qual 
obviamente estamos vendo um 
número crescente de variantes que 
conseguiram se estabelecer e se 
transmitir em humanos. As vacinas 
podem continuar a conferir proteção 
ou algum nível de proteção, 
independentemente da variabilidade 
das cepas ou variantes que estão 
surgindo.

Quais sintomas diferenciam a 
Delta e a Ômicron? 

Levará tempo para que 
tenhamos casos confirmados 
suficientes de pessoas com Ômicron 
para ver a importante diferença na 
apresentação clínica. O que é claro, 
entretanto, é que as pessoas que 
estão sendo infectadas com Ômicron 
são uma população diferente 

daquelas que foram infectadas 
com Beta ou que foram infectadas 
com Delta porque a imunidade do 
rebanho à imunidade da população 
mudou significativamente. A grande 
maioria das pessoas que vivem 
no Reino Unido foi vacinada com 
pelo menos duas doses de vacinas. 
Deve-se notar que ainda é um vírus 
respiratório, portanto os sintomas 
ainda são tosse e dificuldade de 
respirar. A saturação de oxigênio no 
sangue será sempre um marcador de 
risco para doenças graves.

Os tratamentos que foram 
usados para as outras variantes 
também funcionam para esta 
doença?

Aqui temos dois elementos 
diferentes e também um importante 
elemento diferenciador entre 
onde estávamos há um ano ou há 
18 meses e onde estamos agora. 
Não apenas temos uma população 
altamente ordenada do Reino 
Unido ou de alguns outros países 
do mundo, mas também temos 
uma série de medicamentos que 
provaram ser eficientes na redução 
do risco de doenças graves ou 
mortalidade. Esses medicamentos 
são de dois tipos. Por um lado, 
os anticorpos monoclonais, que 
conhecemos há vários meses, e 
que temos em desenvolvimento há 
mais de um ano. São anticorpos que 
foram desenvolvidos e identificados 
em laboratórios que são conhecidos 
por serem capazes de neutralizar a 
ação do vírus e prevenir a infecção 
das células. No momento, eles 
são altamente eficientes contra a 
variante original que veio de Wuhan 
e podem ser menos eficientes contra 
outras variantes. Sabemos que há 
alguns deles que podem ser menos 
eficientes contra a Ômicron. A boa 
notícia é que agora temos antivirais 
de ação direta que foram aprovados 
e estão disponíveis no sistema 
nacional de saúde neste país e em 
outras partes do mundo. Portanto, 
há tratamentos que são eficazes 
e disponíveis. Portanto, temos as 
armas para enfrentar a Ômicron.

Ômicron:
nova luta, velho inimigo

Alejandro Arenas-Pinto é médico e pesquisador venezuelano com doutorado da University 
College London (UCL) em Medicina e Higiene Tropical 

Acervo pessoal

- 152.306 foi o 
número recorde 
de novos casos 
de Covid diários 

registrados em 6 de 
janeiro de 2022.
- 152 milhões de 

pessoas morreram 
no Reino Unido 

em decorrência da 
Covid desde o início 

da pandemia.
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Especial

Em 6 de fevereiro deste ano, 
a rainha Elizabeth II se tornará 
a primeira monarca britânica a 
celebrar um Jubileu de Platina, 
marcando 70 anos de serviço ao 
povo do Reino Unido, dos Reinos e 
da Commonwealth.

Para celebrar este aniversário 
sem precedentes, eventos e 
iniciativas ocorrerão ao longo do ano, 
culminando em um fim de semana 
de quatro dias de feriado bancário no 
Reino Unido, de quinta-feira (2/06) a 
domingo (5/06). 

Concurso ‘Platinum Pudding’ 
O concurso nacional de 

panificação tem como objetivo 
encontrar uma sobremesa nova 
dedicada à rainha. O Big Jubilee 
Lunch e Fortnum & Mason convidam 
os residentes do Reino Unido com 
idade igual ou superior a 8 anos a 
apresentar inscrições para criar a 
receita perfeita. 

Cinco finalistas prepararão o 
doce para um painel de jurados 
especializados incluindo Dame 
Mary Berry, Monica Galetti e 
Mark Flanagan, chef do Palácio de 
Buckingham. A receita vencedora 
será disponibilizada ao público e o 
doce será apreciado nos Big Jubilee 
Lunches durante o fim de semana do 
Jubileu.

Quinta-feira, 2 de junho
Desfile de Aniversário da 

Rainha (Trooping the Colour): 
Mais de 1400 soldados, 200 cavalos 
e 400 músicos se reunirão para o 
tradicional desfile em comemoração 
ao aniversário oficial da rainha, que 
geralmente acontece no segundo 
sábado de junho.

Começa no Palácio de 

Buckingham e prossegue ao longo do 
The Mall to Horse Guard’s Parade, 
junto com membros da família real a 
cavalo e em carruagens. 

O desfile será encerrado com 
o tradicional flypast da RAF, 
observado pela rainha e por membros 
da família real da varanda do Palácio 
de Buckingham. 

Para comprar ingressos, visite 
qbp.army.mod.uk (até fevereiro).

Faróis do Jubileu de Platina: 
A longa tradição do Reino Unido 
de celebrar com a iluminação de 
faróis continuará a marcar o Jubileu 
de Platina. Mais de 1.500 faróis 
serão iluminados em todo o Reino 
Unido, Ilhas do Canal, Ilha de Man e 
Territórios Britânicos Ultramarinos.

O Farol Principal será aceso em 
uma cerimônia especial no Palácio 
de Buckingham.

 
Sexta-feira, 3 de junho

Um Serviço de Ação de Graças 
será realizado na Catedral de 
Saint Paul. Outros eventos serão 
anunciados posteriormente.

Sábado, 4 de junho
Derby em Epsom Downs: 

A rainha participará do Derby em 
Epsom Downs.

A BBC irá organizar e transmitir 
um show especial ao vivo do 
Palácio de Buckingham reunindo 
algumas das maiores estrelas do 
entretenimento mundial para celebrar 
os momentos mais significativos e 
alegres do reinado de sete décadas da 
rainha. Os membros do público serão 
convidados a se candidatar para 
participar deste evento. Detalhes 
sobre ingressos para o público serão 
divulgados em fevereiro.

 
Domingo, 5 de junho

Big Jubilee Lunch: A cada ano, 
desde 2009, a ocasião tem incentivado 

as comunidades a celebrar suas 
conexões e a se conhecerem um 
pouco melhor, reunindo-se em um 
espírito de diversão e amizade. Até 
agora, mais de 1400 pessoas se 
inscreveram para assistir aos almoços 
do Grande Jubileu, e os eventos estão 
sendo planejados em todo o país.

* Com informações de https://
www.royal.uk/

Andrew, o terceiro filho da rainha Elizabeth II, 
sentiu a mão de ferro implacável de sua mãe, 
que sem muito alarido cortou todos os títulos 
de nobreza, incluindo os títulos militares, que 
são o maior orgulho da família real britânica. 
O caso de Andrew não poderia ter vindo 
em pior hora. Foi a humilhação final para o 
“príncipe” e “duque de York” de 61 anos, que 
agora terá que se defender como “cidadão 
comum” em um julgamento civil em Nova York 
contra alegações de abuso sexual de uma 
menor há duas décadas.
Uma vez considerado um herói da Guerra 
das Malvinas (1982), a reputação de Andrés 
já havia sido abalada por sua vergonhosa 
relação com o falecido financista e pedófilo 
norte-americano Jeffrey Epstein.
Por esse caso, outra britânica, Ghislaine 
Maxwell, a “socialite” caída e ex-sócia de 
Epstein, foi condenada por tráfico sexual 
infantil em nome do empresário, que cometeu 
suicídio em agosto de 2019 em sua cela 
prisional, acusado de explorar sexualmente 
meninas menores de idade por mais de uma 
década.
As estradas foram fechadas para Andrew 
quando um juiz de Nova York se recusou 

a arquivar uma ação civil movida contra o 
príncipe em agosto do ano passado por uma 
vítima do bilionário, pondo-o em risco de um 
julgamento se ele não chegar a um acordo 
financeiro com a mulher. 
A americana Virginia Guiffre acusa Andrew 
de agredi-la sexualmente em três ocasiões em 
2001, quando ela tinha 17 anos e estava 
sob a tutela de Epstein. 
Agora, sem seus títulos, Andrew terá que 
se defender “neste caso como um cidadão 
comum”, disse o Palácio Buckingham, pouco 
depois de ter divulgado uma declaração 
terna anunciando que: “Com a aprovação 
e acordo da rainha, a afiliação militar do 
Duque de York e o patrocínio real serão 
devolvidos à rainha. O Duque de York 
continuará a não ocupar nenhum cargo 
público e estará pleiteando seu caso como 
cidadão privado”.
Segundo aqueles próximos ao Palácio de 
Buckingham, o texto da mensagem resume 
“um movimento brutal”, que procura acima de 
tudo proteger a reputação da Coroa Britânica 
e que fontes palacianas afirmam ter sido 
orquestrada pelo príncipe Charles (irmão mais 
velho de Andrew) e William (seu sobrinho).

A mancha de Andrew

Rainha Elizabeth II celebra o 
Jubileu de Platina

Por Express News*

Monarca britânica comemora 70 anos no 
trono em 6 de fevereiro 

A comunidade é incentivada a participar do Big Jubilee Lunch, no domingo (05/06)

Palácio Buckingham
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Calendário

Ao celebrar o Dia dos Namorados 
em 14 de fevereiro, como ocorre 
na Europa, vale a pena revisitar a 
história da origem desta data, quando 
o amor parece nos contagiar a todos. 

Nas terras britânicas, o começo 
desta celebração é fixado no início 
do Segundo Império Britânico no 
século XVIII, em meio a confrontos 
bélicos cruciais, principalmente com 
a França.

Em meados daquele milênio, era 
comum que amigos e amantes de 
todos os estilos de vida trocassem 
pequenas demonstrações de afeto ou 
notas manuscritas.

Devido a melhorias na tecnologia 
de impressão, as cartas epistolares 
foram substituídas por volta de 
1900 por cartas impressas, como as 
conhecemos hoje. 

Os cartões pré-fabricados eram 

uma maneira fácil para as pessoas 
expressarem suas emoções em 
um momento em que a expressão 
direta de seus sentimentos era 
desencorajada. Tarifas postais mais 
baratas também contribuíram para a 
popularidade do envio de saudações 
do Dia dos Namorados.

Mas ainda hoje, ainda existem 
algumas incógnitas em torno 
deste personagem, que encarna os 
melhores sentimentos de amor e 
amizade. 

Alguns acreditam que o 
‘Valentine’ que inspirou o feriado 
pode ter sido dois homens diferentes.

Oficialmente reconhecido pela 
Igreja Católica Romana, Valentine 
teria sido pessoa real que morreu por 
volta de 270 D.C. Entretanto, sua 
verdadeira identidade foi questionada 
já em 496 D.C. pelo Papa Gelasius I, 
que se referiu ao mártir e seus atos 
como “sendo conhecido apenas por 
Deus”. 

Um relato do século XV descreve 
Valentine como um sacerdote do 
templo que foi decapitado perto de 
Roma pelo Imperador Cláudio II por 
ajudar casais cristãos a se casarem. 

Um relato diferente afirma 

que Valentinus foi o bispo de 
Terni, também martirizado por 
Cláudio II fora de Roma. Devido às 
semelhanças nessas contas, acredita-
se que elas possam se referir à 
mesma pessoa. Tanta confusão 
envolve a verdadeira identidade 
de São Valentim que a Igreja 
Católica suspendeu sua veneração 
litúrgica em 1969, embora seu nome 
permaneça em sua lista de santos 
oficialmente reconhecidos.

O santo que celebramos no Dia 
dos Namorados é conhecido como 
Valentine of Rome para diferenciá-lo 
da dúzia de outros Valentines na lista. 

Saint Valentine é o santo 

padroeiro dos apicultores e da 
epilepsia, entre muitas outras coisas. 
E também o santo padroeiro dos 
noivos e dos casamentos felizes.

No início do século XIX, a 
escavação de uma catacumba 
perto de Roma produziu restos 
esqueléticos e outras relíquias 
agora associadas a São Valentim, 
e seu crânio, adornado de flores, é 
exposto na Basílica de Santa Maria 
em Cosmedin. Como é costume, 
estes fragmentos do corpo do 
falecido santo foram posteriormente 
distribuídos em relicários ao redor do 
mundo, incluindo Inglaterra, Irlanda, 
Escócia, França e República Tcheca.

Por que 14/02 é o dia dos enamorados?

Retrato de Saint Valentine, o santo 
padroeiro dos epilépticos e amantes. 

Pixabay

Um relato do século XV descreve Valentine 
como um sacerdote do templo que foi 

decapitado perto de Roma pelo Imperador 
Cláudio II por ajudar casais cristãos a se 

casarem. 

Da Redação
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80 anos de Paulinho da Viola 
e “a filha do samba”

Eu sou a filha do samba
que o” pai” Nélson Sargento 

falou,
vim de famílias de bambas
cadência eu trago na cor...
foi Mauro Duarte quem me 

batizou.

Eu sou A Filha do Samba
tio Noca sacramentou,
Violeta me abençoou.

Eu vim de Madeira-de-Lei,
sou Filha-de-Peixe
e sou neta de Rei.

Em Botafogo cresci...
passei por escolas de samba.
Lá no Tuiutí
fui o canto de um bem-te-vi,
mas se quiserem me achar
é só na Portela me procurar.
(A Filha do Samba- Música de 

Eliane Faria e letra de Euclides 
Amaral)

Foi ouvindo esse belíssimo 
samba, na voz de Eliane Faria, 
que encerramos nossa live no @
sambadebamba_uk em homenagem 
ao aniversário de Paulinho da Viola, 
que em 2022 comemora 80 anos de 
vida. 

Emocionada com o que li 
e aprendi ouvindo a filha dele 
Eliane Faria narrar sobre a vida e 
obra do pai e, claro, a sua própria 
história, resolvi escrever a respeito 
da importância do convívio, dos 
encontros, da vivência no meio 
do samba e sobre como a música 
sempre fez parte da família de 
Paulinho da Viola e filha. 

Aliás, queria ressaltar que esse 
encontro que tive com Eliane Faria 
trouxe uma amizade linda entre 
nós. Mais um encontro que o samba 
promoveu e que sou muito grata.

O epíteto “A Filha do samba”, 
dado por Nelson Sargento a ela, 
e que deu título à sua música, não 
poderia ser mais apropriado. Afinal, 
Eliane é filha do grande sambista, 
músico, compositor e cantor 

Paulinho da Viola com Alcinéia 
Pereira (ex-passista da Escola 
de Samba Salgueiro) e neta do 
violonista César Ramos de Faria. É 
também afilhada da cantora Violeta 
Cavalcanti e de Mauro Duarte, 
ambos do mundo do samba. 

A convivência com grandes 
nomes do samba e do choro nas 
reuniões de família foi moldando 
a história do pai e também da filha. 
Desde pequeno, nas reuniões da casa 
de César Faria, avô de Eliane, ou na 
casa de amigos, Paulinho da Viola 
pôde desfrutar do convívio com 
músicos como Pixinguinha, Jacob do 
Bandolim e Dilermando Reis.

Foi também por conta desses 
encontros que um dia, quando 
trabalhava no Banco Nacional, 
o ainda Paulo César B. Faria 
reconheceria Hermínio Bello de 
Carvalho, frequentador dos saraus 
de Jacob do Bandolim. Foi ele quem 
o levou para conhecer o famoso 
Zicartola. 

Zicartola era um lugar de 
encontros. E que encontros! Ciro 
Monteiro, Carlos Cachaça, Elton 
Medeiros, Paulinho da Viola, 
Lúcio Rangel, Sérgio Porto, 
Nelson Cavaquinho, Zé Kéti, 
Carlinhos Lira, Padeirinho, Dorival 
Caymmi...A primeira casa de samba 
do Rio de Janeiro. Os proprietários 
eram Cartola e sua esposa, dona 
Zica. Ali, naquele espaço, com 
excelente música e comida, era 
possível encontrar e dialogar com 
exímios músicos, de todas as 
idades, jornalistas e intelectuais. 
De um lado, Jacob do Bandolim 
o aconselhava a ter um emprego 

público e do outro, Hermínio Bello 
de Carvalho dizia que era melhor 
largar o emprego no banco enquanto 
ainda era jovem. Seu primeiro cachê 
foi Cartola quem deu, estimulando 
Paulinho da Viola a largar o seu 
trabalho no banco e definindo dali 
em diante o rumo que sua vida 
tomaria. 

Seu estilo de composição, 
similar ao de Cartola, fez com que 
o grande mestre de “As Rosas Não 
Falam” confessasse à sua biógrafa, 
Marília Trindade Barboza (nossa 
madrinha querida, que o conheceu 
também graças à um encontro 
promovido pela filha de Donga, 
Lígia) que Paulinho da Viola 
seria o seu herdeiro no samba, e 
Nelson Sargento, seu sucessor na 
Mangueira. E o tempo provaria que 
Hermínio e Cartola estavam certos. 

Compositor de muitos sambas 
lindíssimos,  em 2021, Paulinho 
da Viola foi o vencedor do melhor 
álbum de samba/pagode do Grammy 
Latino, na sua 22ª edição, realizada 
no cassino MGM, num disco que 
vale a pena conferir. (Spotify – 
Sempre Se Pode Sonhar (Ao Vivo)

Foi também num encontro com 
os portelenses na avenida que veio 
a letra do famoso samba Foi um Rio 
que Passou em Minha Vida, falando 
de um amor forte, único, que o 
músico nutria pela escola de samba 
e que a filha herdou. 

Ah, realmente, a vida é a arte 
do encontro! E o samba também. 
Salve!

Referências:
BARBOZA, Marília Trindade e 

OLIVEIRA FILHO, Arthur L. de. 
Cartola: Os tempos Idos. 2ª ed. , Rio 
de Janeiro, FUNARTE/INM/DPM, 

1989.
Dicionário Cravo Albim. 

Paulinho da Viola. 
Entrevista e live do @

sambadebamba_uk com Eliane 
Faria - 11 e 13 de novembro de 
2020. 

NEGREIROS, Eliete Eça. 
Paulinho da Viola e o Elogio do 
Amor. SP: Ateliê Editorial, 2016.

VIANA, Natália et all. Entrevista 
com Paulinho da Viola: Mestre do 
Samba, Professor da Vida. Revista 
Caros Amigos, no. 107, fev/2006 
(agradeço ao amigo e ex- aluno 
Carlos Vieira pelo material)

Fotos do acervo de Eliane Faria, 
Eliete Negreiros, Samuel Elyacha, 
Acervo Estadão

* Fabiana Lopes da Cunha é 
jornalista, integrante do Samba 
de Bamba UK. No Instagram, @
sambadebamba_uk. Facebook e 
YouTube: Samba de Bamba UK.

Por Fabiana Lopes 
da Cunha*

Samba de Bamba UK

Paulinho da Viola e a filha Eliane Faria: samba que vence gerações

Samba de Bamba UK

- Em 2021, Paulinho 
da Viola foi o 

vencedor do melhor 
álbum de samba/

pagode do Grammy 
Latino.

- O epíteto “A 
Filha do samba”, 
dado por Nelson 
Sargento a Eliane 
Faria, e que deu 

título à sua música, 
não poderia ser 

mais apropriado.
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Agenda

Mais uma edição da festa Fervo - Brazilian Funk Party acontece em Londres, em 
Brixton.

Para celebrar a cultura do carnaval e dos bailes das periferias cariocas, a Fervo traz a 
essência do funk brasileiro para a cobertura do The Prince of Wales, 467-469 Brixton Rd, 
Brixton, SW9 8HH.

O baile começa às 19h com DJ’s tocando reggaeton, hip-hop, R&B, afrobeat e 
dancehall. A partir das 22h, a música é toda dedicada ao ritmo brasileiro que ganhou o 
mundo. Os ingressos custam entre £5 e £22 e podem ser encontrados pelo site https://www.
eventbrite.com.

A agenda cultural da comunidade 

falante de português no Reino Unido

Por Osvaldo Lélis

FERVO FLUXO: BAILE FUNK NA LAJE
11 de fevereiro (sexta-feira)

FERNANDO ROSA – 28 de fevereiro 
(segunda-feira)

Um dos grandes baixistas brasileiros da atualidade, Fernando Rosa se apresenta por 3 
noites no Reino Unido depois de alcançar fama global por seus incríveis vídeos de performance 
ao vivo. Seus vídeos, aliás, renderam fãs como Spike Lee, Slash, Lenny Kravitz, Adam Levine, 
Baby do Brasil e Paula Lima.

Fernando Rosa reuniu seu amplo conhecimento musical e pesquisas para o lançamento de 
seu novo Projeto ALIVE: levar ao palco ao vivo suas próprias versões de hits ao lado de um 
trio que inclui o baterista do Jamiroquai, Derrick McKenzie.

Nascido e criado na periferia de São Paulo, aprendeu a tocar aos 8 anos, iniciando sua 
carreira profissional aos 14 anos. Um pesquisador inteligente, ele vai além da música. Durante 
a pandemia, começou a produzir dezenas de vídeos para suas páginas nas redes sociais, todos 
tão simples e criativos quanto poderosos e revolucionários.

Com ingressos para 2 apresentações já esgotadas, ainda é possível comprar ingressos para 
o show do dia 28 de fevereiro (segunda-feira) no Jazz Cafe, 5 Parkway, NW1 7PG, por £14.50 
pelo site https://thejazzcafelondon.com/ .

PROGRAME-SE

A banda goiana de rock psicodélico e neopsicodelia retorna ao Reino Unido com 
apresentação em Londres. Boogarins, formado em 2012, já passou por importantes 
festivais como o Primavera Sound, Coachella, Rock in Rio Lisboa, Lollapalooza, Porão 
do Rock e SXSW. Em 2016, o disco Manual, ou Guia Livre de Dissolução dos Sonhos, foi 
indicado ao prêmio de Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa no Grammy Latino.

Em sua nova turnê pela Europa, os Boogarins se apresentam às 19h no Oslo, 1a 
Amhurst Road, Hackney, E8 1LL. Mais informações e os ingressos, que custam £13, 
podem ser encontrados pelo link https://www.alttickets.com/ .

BOOGARINS – 18 de fevereiro 
(sexta-feira)

Divulgação

REVEILLON TROPICAL

Reprodução/Facebook

Beatr (Reprdução/Facebook)
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Agenda

VEM AÍ

NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS INDICA

O Globoplay, plataforma de streaming da Globo, lançou esse mês a série 
documental de cinco episódios O Canto Livre de Nara Leão, que celebra os 80 anos 
da cantora, compositora e violonista. 

Nara Leão, que morreu aos 47 anos vítima de um câncer, revolucionou a música 
brasileira, rompeu preconceitos, confrontou a ditadura militar, abriu caminhos 
para as mulheres. Tudo isso sem alterar o tom de voz.

Para acessar esse conteúdo é necessário ter assinatura. Mais informações pelo 
site https://globoplay.globo.com/ .

REVEILLON TROPICAL

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Depois de anunciar uma nova turnê internacional, a drag queen e 
cantora brasileira já tem data para se apresentar em Londres.

A turnê de divulgação do seu último álbum Batidão Tropical vai passar 
por Estados Unidos, Canadá, Polônia, Portugal, Espanha, Irlanda, Itália, 
França, Holanda e claro, a Inglaterra.

Batidão Tropical é o quarto álbum de estúdio da cantora, com influências 
de ritmos do norte e nordeste, e que estreou na sexta posição dos mais tocados 
mundialmente no Spotify e em primeiro lugar no Brasil.

Pabllo se apresenta na segunda noite do festival Mighty Hoopla, no dia 4 
de junho (sábado), que acontece no Brockwell Park, onde são esperados 50 
mil pessoas. Na mesma noite o festival conta com nomes como a lendária girl 
band Sugababes, a aclamada cantora Jessie Ware, a rapper Eve e a cantora 
pop sueca Agnes. Os ingressos já estão à venda pelo site https://mightyhoopla.
com/ custando £59.

No dia seguinte, 5 de junho (domingo), Pabllo sobe aos placos novamente, 
dessa vez no Electric Brixton, Town Hall Parade, SW2 1RJ às 19h. Os 
ingressos custam £31 através do site http://electricbrixton.uk.com/index.php 

Pabllo Vittar retorna à Londres

O CANTO LIVRE DE NARA LEÃO – 
GLOBOPLAY

LISTA PRETA PODCAST

O Lista Preta Pod é um projeto que fala sobre cultura pop e questões 
raciais na perspectiva de pessoas pretas. Três hosts baianos trazem seus 
pontos de vista sobre diversos temas. 

Nos episódios indicações de artistas, filmes, livros e conteúdo 
relevante onde o foco é sempre o protagonismo negro. Já passaram 
como convidados do programa o cineasta Jefferson De e a drag queen 
Duda Dello Russo.

O Lista Preta está disponível nas plataformas de streaming.

Ernna Cost
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A maioria de nós reelabora 
planos em janeiro para desenrolar o 
resto do ano, mas, dizem algumas 
pesquisas, que apenas uma em cada 
dez pessoas conseguirá manter seus 
objetivos. Não me importando com 
essas estatísticas, entendo realmente 
não ser tão fácil planejar e cumprir 
metas, simplesmente porque há 
variáveis que mudam totalmente 
nossos planos. O “segredo” do 
sucesso é planejar o que se deseja 
e, em seguida, visualizar como o 
sucesso será, acreditando firmemente 
que acontecerá e já se sentir com 
ele, dizem coaches famosos. Porém 
entendo que algumas falhas de 
percurso ocorrerão, embora ajamos 
em direção ao objetivo almejado. 

Sobre criar filhos, então... é um 
negócio desafiador e sem regras! 
Portanto, se você é como a maioria 
dos pais, provavelmente começou a 
traçar alguns planos de sua jornada 
na criação dos filhos (que quer ter 
ou já tem), desenvolveu alguma ideia 
de como criá-los, pensa quais coisas 
ensinar a eles e como se comportarão 
no futuro. Pelo viés da psicanálise no 
recorte teórico de Bion, já acontece 
“naturalmente” de sermos falados e 
pensados bem antes de nossa vinda ao 
mundo. Os pais “sempre” planejam 
ou sonham como os filhos seriam ou 
serão. Todavia, se os pais pensassem 
como ser melhores seres humanos e 
como podem dividir (compartilhar) 
essa grande responsabilidade que é a 
de pôr filhos no mundo, seria melhor, 
não? 

Mas muitas vezes esquecemos de 
que nossos filhos têm personalidade 
própria e provavelmente terão 
concepções da realidade diferentes 
das nossas! Criar filhos equilibrados e 
confiantes pode ser tarefa difícil, mas 
a boa notícia é que, quando as coisas 
ficam difíceis, você não está sozinho 
e pode recorrer a muitos terapeutas 
parentais sérios que há por aí. E 
embora eu não acredite que coaching 
sirva para tudo, pois não existe 

panaceia quando se trata de viver, uso 
aqui algumas dicas de Sue Atkins, 
autora que trabalha com coaching 
parental e participa do programa This 
Morning, no Reino Unido.

Algumas vezes quando você faz 
algo tão simples como escrever as 
metas que gostaria de alcançar, você 
se sente muito mais no “controle” de 
sua vida, menos estressado e com 
mais energia (eu brinco dizendo 
que escrever é excelente exercício 
para pensar e depois esquecer no 
papel, ao menos por uma noite, para 
finalmente pode dormir). De acordo 
com essa autora, o caminho para 
ser um pai ou mãe melhor (ou mais 
comprometido e consciente, a meu 
ver) começa com algumas etapas. 
Então, aproveitamos sua experiência 
na área para concordar ou discordar, 
acrescentando nossa ótica. Podemos 
então: 1) Escrever em um caderno 
sobre ser um pai ou mãe “ideal” 
(embora saibamos que não existem 
pais perfeitos). Pegue uma caneta e 
papel e reserve alguns minutos para 
sonhar acordado, este pode ser um 
bom exercício de reflexão. “Que tipo 
de pai você quer ser? Como você 
gostaria que seu filho o descrevesse 
quando crescesse e contasse aos 
próprios filhos sobre você?”; 2) 

Definir metas realizáveis pode ajudar 
também. Comece questionando a 
si mesmo para resolver primeiro 
seus problemas, antes de trazer 
outras pessoas ao mundo, certo?  
“O que mais desejo mudar em 
minhas relações familiares? Como 
minha vida seria diferente se meus 
problemas ou preocupações fossem 
resolvidos? O que vai acontecer se eu 
não solucionar de uma vez por todas 
isso que arrasto por tanto tempo? O 
que posso fazer hoje para iniciar o 
processo?”; 3) Criar uma lista e lê-la 
em voz alta, imaginar ou visualizar 
sua vida familiar acontecendo como 
o esperado pode ajudar. Sinta-se 
como se essas coisas estivessem de 
verdade em sua vida. Imagine cenas 
mentalmente em fotos brilhantes e 

coloridas. (Essa é uma das técnicas 
de coaching que pode funcionar ou 
não, dependendo do nível de crença 
de cada um, concorda? Mas que é 
sempre bom pensar positivo, isso é!); 
4) Criar hábitos saudáveis físicos e 
mentais. “Deixe a lista de objetivos 
entrar em sua mente inconsciente, 
lendo-os algumas vezes por dia e 
logo seus objetivos se transformarão 
em hábitos”. Coaches acreditam 
nisso. Penso que há formas práticas 
de criar disciplina com uma dose de 
esforço a mais, porém transformar 
disciplina em hábito leva tempo. 
Atkins, por exemplo, acredita na 
criação de hábitos por repetição 
para o sucesso, pois sua mente 
inconsciente começa a explorar 
maneiras de fazer essas coisas 
acontecerem − ela começa a entregar 
um plano que será fundamental para 
atingir seus objetivos. (Quem seria 
essa mente inconsciente? Tenho 
algumas teorias sobre, e você?).

Para a autora em questão, se 
você deseja que seu relacionamento 
com seu filho, criança ou 
adolescente, melhore, relaxe e 
continue visualizando com muitos 
detalhes como você gostaria de estar 
ou de viver, pois isso o inspirará e o 
manterá entusiasmado e com foco. 

Mas, principalmente, tome 
uma atitude

Você deve tomar a AÇÃO! FAÇA 
ALGUMA COISA para alcançar 
seus objetivos. Penso eu que você 
pode começar mudando seu tom 
de voz, parecendo mais assertivo e 
confiante, ouvindo mais e falando 
menos. Criticando menos seu filho e 
reconhecendo mais seus atributos e 
capacidades. Ouvindo os desejos dele, 
respeitando e entendendo que ele é 
um ser à parte, independentemente da 
idade em que ele esteja. Lendo um livro 
sobre criação consciente, inteligente, 
parentalidade ou Comunicação Não 
Violenta, ou qualquer coisa necessária 
para fazer pequenas mudanças que 
resultarão em grandes diferenças. 
É necessário estar atento para não 
repetir falhas, tendo em mente que 
outras poderão acontecer. Por isso, 
também é interessante dividir sua 
angústia com um psicoterapeuta.

Reconheça que está no seu 
caminho, desempenhando um bom 
papel. Como pais, nos esquecemos 
de comemorar e reconhecer o ótimo 
trabalho que fazemos, muitas vezes 
em circunstâncias difíceis. Uma 
parentalidade saudável exige estudo 
e elaboração, muita abertura mental 
e emocional, questionamento de si 
e aprendizado constante. Todas as 
coisas de escrever e visualizar podem 
ajudar, mas é preciso pôr a mão na 
massa, e psicoterapia ajuda demais. O 
ano está apenas começando, portanto 
há um mundo de possibilidades a 
sua volta. Confie em si mesmo. Não 
se sinta derrotado nem se recrimine 
sobre o que não deu certo até agora, 
sob seu ponto vista. Aprenda com 
as falhas (que todos cometemos) e 
anime-se com as coisas que você 
pode fazer, pois “é claro que o sol vai 
voltar amanhã”.

“Espera para ver”... mas age.
* Janice Mansur é escritora, 

professora, revisora de 
tradução, criadora de conteúdo 
e psicoterapeuta para mães, 
mulheres sem filhos, adolescentes 
e homens (atendimento online a 
pessoas de todas as orientações 
sexuais e gêneros). Canal do 
YouTube: BETTER & Happier 
Instagram: @janice_mansur

Uma parentalidade mais 
consciente em 2022

Unsplash

Cotidianices

Por Janice Mansur*
@janice_mansur

Muitas vezes 
esquecemos de 

que nossos filhos 
têm personalidade 

própria e 
provavelmente terão 

concepções da 
realidade diferentes 

das nossas.”
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Gastronomia

O puchero argentino é um prato 
que tem sua origem na gastronomia 
espanhola, porém, após o período 
de independência, este prato foi 
incorporado no Uruguai, Paraguai e 
Argentina. Mas cada país e até cada 
família o prepara de acordo com seus 
próprios métodos e produtos locais.

A tradição é cozinhar todos 
os ingredientes na mesma panela, 
assim você economizará fogo 
(gás, eletricidade, lenha, etc.) e 
tempo, pois você apenas adiciona 
os ingredientes em momentos 
diferentes: primeiro os mais firmes.

Tradicionalmente, o guisado 
argentino é preparado com carne 
bovina. No passado, as classes 
burguesas usavam carne de melhor 

qualidade, enquanto as classes mais 
pobres usavam carne mais barata. 

Também é possível encontrar 
pratos de puchero argentinos que 
contenham linguiça de porco, bacon, 
salsicha de sangue, etc. Os legumes 
e aromas podem variar um pouco, 
dependendo da sazonalidade.

Outra variação desta receita é o 
puchero de pollo argentino, ou seja, 
você poderia acrescentar frango à 
sopa ou substituir carne de vaca ou 
cordeiro por frango. 

Como em qualquer receita, você 
pode fazer suas próprias mudanças 
de acordo com seus gostos e com o 
que você tem disponível em casa. 

Aqui estão três dicas para ajudá-
lo a tornar seu puchero argentino 
mais autêntico e delicioso:

1. É uma preparação que começa 
com o cozimento da carne (costela, 

Ingredientes Modo de Preparo

1. Em uma grande panela, 
coloque ¾ partes de água 
e leve à ebulição.  Quando 
começar a ferver, adicione a 
carne em pedaços e deixe-a 
cozinhar por cerca de 15 
minutos. 2. Acrescente o 
alho-poró, a cebola longa 
e a salsa. Você pode fazer 
um monte deles usando um 
cordão adequado para 
cozinhar, de modo que você 

O melhor
guisado argentino

Da Redação

• 1 kg de carne bovina (osso 
buco, bife, rabo de boi, etc.).

• 2 batatas médias
• 2 batatas-doces médias
• 1 abóbora média
• 2 espigas de milho
• 1 cebola
• 1 alho-porro
• 1 cenoura
• 1 raminho de salsa
• Sal e pimenta a gosto
• Azeite de oliva

possa remover o cacho inteiro 
após aromatizar o caldo. 
3. Acrescente a cenoura 
descascada e picada, o milho 
doce ou sabugo cortado em 
pedaços e a cebola cortada em 
metades ou quartos. 4. Cubra 

a panela e cozinhe por 30 
minutos. 5. Descasque e pique 
grosseiramente as batatas, 
batata doce e abóbora. 6. 
Acrescente sal e pimenta, cubra 
a panela até que as batatas 
doces e as batatas estejam 

macias. 7. Retire o molho de 
cebolas e salsa que fizeram seu 
trabalho e coloque a carne e os 
legumes em um prato grande, 
acrescente um pouco mais de 
sal e pimenta e um fio de azeite 
de oliva. Sirva quente.

* https://latinmarket.co.uk/blog/la-mejor-receta-de-puchero-argentino/

osso, rabo, etc.) em água quente 
para torná-la mais tenra.

2. Vegetais e especiarias são 
adicionados para apimentar a sopa 
e dar-lhe um sabor melhor: você 
pode usar salsa, aipo, alho-poró, 

cebola de alho-poró, cebola de ovo, 
manjericão, sal e pimenta.

3. Quando é hora de servir o 
preparado, apenas a parte sólida, 
ou seja, a carne e os legumes, são 
retirados em um prato, mas o caldo 

não é normalmente servido. Mas 
não jogue o caldo fora, pois você 
pode cozinhá-lo um pouco mais 
para reduzi-lo, reservá-lo para 
outro preparado, ou consumir este 
delicioso consommé.

Latin Market
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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 Cortes masculinomasculino

Serviços

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

Ajudante Ajudante de cozinhade 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 Terapeuta profissional profissional 
de quiromassagemde quiromassagemEmprego

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 Professora DDee  
PPortuguêsortuguês

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 Vaga Embaixada do Embaixada do 
Brasil no Reino Unido Brasil no Reino Unido 

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

Vaga Vaga hotelhotel

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 Passador de Carnede 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 Vaga cleanercleaner

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 Vaga mulhermulher

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 Atendente para para 
restauranterestaurante

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 Vaga CleanerCleaner

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 Vaga substituiçãosubstituição

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 Cleaner escola brixtonescola 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 porteiro de cozinhade cozinha

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 Vaga mulhermulher

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 Vaga mulher mulher 
liverpool St Stationliverpool 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 Vaga varejovarejo

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

CleanerCleaner

Equipe Equipe prapra  limpar limpar 
as cadeirasas cadeiras

A equipe precisava limpar as cadeiras no 
Lord’s Cricket Stadium, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h, pagamento semanal a 
partir de 31 de janeiro. Papéis em ordem. 
Ligue 07929180623Ligue 07929180623

SalteñasSalteñas
 
Temos salteñas bolivianas todos os dias com 
carne, frango, misto, vegetariano. Entrega Entrega 
em domicílio, pedidos pelo 07809149353em domicílio, pedidos pelo 07809149353

Detalhes Detalhes para todas para todas 
as ocasiõesas ocasiões

Detalhes para todas as ocasiões: Cafés 
da Manhã Surpresa, Cestas e Detalhes 
Personalizados,
arranjos florais, cestas de frutas, 
decorações com balões. SERVIÇO A 
DOMICÍLIO (LONDRES). Interessados   Interessados   
0796064327707960643277

2 vagas cleaner2 vagas cleaner
 
Preciso de 2 pessoas para trabalhar 
2 horas e meia de madrugada de 
segunda a sexta limpando escritórios. 
£ 10,70 pph. Código postal NW10 7NU.  
Relatórios em 07481779722Relatórios em 07481779722

CleanerCleaner
Preciso de 1 pessoa para trabalhar 
na limpeza da loja River Island, Brent 
Cross, 3 dias por semana. Interessados   Interessados   
ligar 07481779722ligar 07481779722

Vagas multiplesVagas multiples
 
São necessários construtores, 
operários, pedreiros, eletricistas, 
encanadores, gás, pintores, carpinteiros 
que tenham experiência aqui no 
Reino Unido. Requisitos: -Experiência 
-Pré-declaração -Referências. Mais Mais 
informações e candidatura podem informações e candidatura podem 
enviar um email para info@rynoh.co.uk enviar um email para info@rynoh.co.uk 
ou ligar para o número 07383141104ou ligar para o número 07383141104

Vaga Vaga mulhermulher

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

CleanerCleaner
 
Limpador necessário (Chico) Área: 
Farringdon Station EC1N 8JH. Limpeza 
de banheiros e escritório. De segunda 
a sexta-feira, ao amanhecer, das 
5h às 7h. Emprego fixo £ 10,20. Por Por 
favor, envie uma mensagem para favor, envie uma mensagem para 
0794952824807949528248

Serviços Serviços de mudançade mudança
 
Serviços de mudança - Mudanças de 
casa/escritório/mudanças de bicicleta/
todo o Reino Unido, 0794441513207944415132



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

20 de janeiro a 16 de fevereiro Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 27

Acomodação

Classificados

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 Casa 3 quartos3 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 Alugo apartamentoapartamento

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 Casa 4 quartos 4 quartos 
em Sherringhamem 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 Casa 4 quartos4 quartos

APARTAMENTOSAPARTAMENTOS
Apartamento de dois quartos com 
sala de estar separada localizado em 
Edmonton Green £ 1500, pode ser 
aplicado aos benefícios. NENHUM 
DEPÓSITO É PAGO. Para mais Para mais 
informações deixe sua mensagem para informações deixe sua mensagem para 
0773151893707731518937

Apartamento de 3 quartos com sala de 
estar em New Park Rd, Brixton. £ 2150. 
Interessados   ligar 07305135695Interessados   ligar 07305135695

 
Apartamento em sete irmãs com um 
quarto mais sala £ 1300. Relatórios em Relatórios em 
0740249650207402496502

Apartamento de três quartos a 5 
minutos de King Cross £ 2750. SEM 
DEPÓSITO. Denúncias deixe sua Denúncias deixe sua 
mensagem no 07731518937mensagem no 07731518937

 
Alugo um apartamento de um quarto na 
E5 8AJ com sala, cozinha e banheiro. 
Você pode solicitar benefícios. Zona 
residencial e muito sossegada 
Relatórios 07440367902Relatórios 07440367902

Apartamento de um quarto perto da 
estação Seven Sisters £ 1250. Pode 
ser aplicado aos benefícios. Para mais Para mais 
informações deixe sua mensagem no informações deixe sua mensagem no 
07731518937.07731518937.

 
Apartamento de um quarto em 
Stratford. Para mais informações ligue Para mais informações ligue 
0740249650207402496502

 
Alugo apartamento de dois quartos 
com terraço localizado na SE2 9UX, 
possui excelente transporte e pode 
ser aplicado a benefícios. Deixe sua Deixe sua 
mensagem em 07731518937mensagem em 07731518937

QUARTOSQUARTOS
Um quarto para dividir com um homem 
na Old Kent Road. Disponível para 
17 de janeiro, casa muito tranquila e 
limpa, tem pátio. Interessados   ligar  Interessados   ligar 
0785882110707858821107

 
Alugo quarto duplo no Seven Sister, a 1 
minuto do metrô, ônibus 24 horas, com 
internet e todos os serviços inclusos. 
Ambiente familiar, casa muito limpa e 
arrumada. Relatórios 07440367902Relatórios 07440367902

Quarto duplo para alugar em Brixton 
para uma única pessoa por £600 libras. 
Informações contato 07503605725Informações contato 07503605725

Dois quartos disponíveis em N8 0BB, 
um grande individual £ 550 e um 
duplo £ 700. Para mais informações Para mais informações 
ligue 07402496502ligue 07402496502

 
Alugo um quarto para dividir com 
uma pessoa, a casa tem dois serviços 
com chuveiro, fica ao lado da zona 1, 
tem máquina de lavar. Relatórios em Relatórios em 
0741745967507417459675

 
Aluga-se um quarto para compartilhar 
com cama separada para 2 meninos, 
sem depósito, na área da estação de 
Brixton. Relatórios 07452850588Relatórios 07452850588

 
Quarto duplo com cama de solteiro, 
casa de família com crianças, amplo 
jardim, sem festas ou fumantes. 
Perto da estação Canning Town 
e Estação Plaistow. £ 165 por 
semana. Duas semanas de depósito. 
Disponível em 1º de fevereiro. 
Relatórios 07805884581Relatórios 07805884581

Quarto duplo disponível em 17 de 
janeiro para um casal ou 1 pessoa. 
A casa tem uma máquina de lavar e 
secar roupa. 15 minutos de ônibus 
da Estação Brixton. Todas as contas 
incluídas. Relatórios em 07466933537 Relatórios em 07466933537 
– 079444415132– 079444415132

Quarto duplo a 10 minutos da Estação 
Stockwell e a 10 minutos da Estação 
Brixton.
A propriedade tem uma sala de estar, 
cozinha. Disponível em 25 de janeiro. 
Relatórios para 07466933537 - Relatórios para 07466933537 - 
0794441513207944415132

Aluga-se quarto duplo para pessoa ou 
casal em New Cross. Disponível em 1º 
de fevereiro. Código postal: SE145PN. 
Mais informações +44 7475 917621Mais informações +44 7475 917621

Quarto duplo para alugar a cinco 
minutos do centro comercial de 
Stratford e Westfield. Interessados   Interessados   
ligar 07539 374843ligar 07539 374843

STUDIO STUDIO FLATFLAT

Eu alugo um estúdio em Stamford Hill, 
uma área muito tranquila, você pode 
solicitar benefícios, todos os serviços 
incluídos. ônibus 24 horas. Relatórios Relatórios 
0744036790207440367902

Estúdio plano em Loughborough 
Junction, SE5 9PF. Preço £1.100 
serviços incluídos. Interessados   ligar Interessados   ligar 
0730513569507305135695

 
Estúdio plano em Brixton Station, 
preço de £ 1.000. Não inclui serviços. 
Interessados   ligar 07305135695Interessados   ligar 07305135695



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

Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 28 20 de janeiro a 16 de fevereiro   

Horóscopo

Áries 21/3 a 20/4
Esta normalidade de 
2022 será felizmente 
imposta em sua vida, você 
ressurgirá com mais vitalidade 
do que nunca. Será importante 
escolher boas oportunidades de 
investimento e, acima de tudo, 
com pouco risco.

Personalidade: Jackie Chan

 Touro 21/04
a 21/05
Preste atenção a tudo o que 
acontece ao seu redor, você 
terá a oportunidade de corrigir 
indiretamente alguns erros 
do passado. Você tem boas 

oportunidades para ganhar 
dinheiro, mas deve ser prudente.
Personalidade: Megan Fox. 

Gêmeos 22/5
a 21/6
Este início de ano será 
bom para desfrutar dos prazeres 
da vida. A confiança que você 

depositou em alguém próximo a 
você valeu a pena. Você decidirá 
fazer algo em seu próprio 
benefício que evitará conflitos, 
em geral boa sorte com grandes 
oportunidades.
Personalidade: Paulina Rubio

Câncer 22/6
a 22/7
Tente controlar seus 
gastos neste mês de 
janeiro. Aprenda a ouvir mais 
os outros e seus argumentos. 
Sua energia será mais do que 
suficiente, compartilhe essa 
alegria com os outros. Você está 
no limiar do início de algo novo 
em sua vida.
Personalidade: Sofia Vergara
 
Leão 23/7 a 23/08
Você será mais sensível 
aos comentários do 
que de costume. Não 
leve as coisas ao valor de face. 
Janeiro lhe dará opções para 
fazer um bom investimento, este 
ano você ganhará a apreciação 
de muitos de seus colegas, fará 
projetos criativos.
Personalidade: Meghan Markle
 
Virgem 24/8
a 23/9
Você precisa relaxar 
mais a mente e 
aproveitar o ar livre. Não duvide 
do que você deseja. Tome essa 
decisão que você anseia, não 
vai se arrepender. Sua modéstia 
é uma das qualidades que você 
possui.
Personalidade: Keanu Reeves
 
Libra 24/09
a 22/10
A amizade é uma parte 
importante de sua vida e 
será um bom ano para fortalecê-
la, você sente que quer progredir 
mais do que está fazendo, 
com perseverança você terá 
sucesso, novas oportunidades se 
apresentarão a você.
Personalidade: Matt Damon.

Escorpião 23/01
a 22/11
Uma pessoa próxima 
a você lhe dará boas 
notícias e você ficará muito feliz 

com isso. Suas qualidades ainda 
estão intactas. O dinheiro virá 
até você de várias maneiras, 
aproveite estas oportunidades.
Personalidade: Rosario Flores
 
Sagitário 23/11
a 21/12
Um olhar dentro de 
si mesmo fará com 
que você veja mais claramente 
seus objetivos futuros. Você 
está ansioso para aprender 
novas experiências, escolher 
bons parceiros de aventura, as 
oportunidades se apresentam, ir 
em busca delas.
Personalidade: Brad Pitt
 
Capricórnio 22/12 
a 20/01
Este ano 2022 é 
especial para o perdão 
e a reconciliação. Livre-se de 
hábitos insalubres. Problemas 
que antes pareciam um mundo 
distante, agora serão canja. O 
dinheiro fluirá para você. Novos 
projetos se revelarão positivos.
Personalidade: Michelle Obama.
 
Aquarius 21/01
a 18/02
Só dê conselhos se você 
for realmente solicitado, 
pois pode ser mal interpretado. 
Não perca tempo com aspectos 
supérfluos e concentre-se no que 
é realmente importante. Se você 
ativar suas habilidades pessoais, 
você será capaz de atingir seus 
objetivos com pouco esforço.
Personalidade: Gloria Trevi.
 
Peixes 19/02
a 20/03
Este é o momento de 
retribuir favores àqueles 
que o ajudaram de uma forma 
abnegada. Você poderia ativar 
seus recursos para sua economia, 
há muitas oportunidades 
esperando por você. Seu ritmo 
de trabalho lhe traz sucesso e 
reconhecimento.
Personalidade: Aaron Diaz.

* Ángeles Montelongo presta 
consultorias e atendimentos 
pessoais em Londres ou 
por internet. Contatos pelos 
WhatsApp 07752596555.

Horóscopo do mês

Humor

Por Ángeles 
Montelongo*
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Astrologia + Artigo

Até os dias atuais, a obra O 
Pequeno Príncipe é lida e relida por 
diferentes gerações de leitores. A 
obra é de autoria de Antoine de Saint-
Exupéry e comumente é indicada 
para leitores de diferentes idades.

Inicialmente, devemos lembrar 
que o autor, de nacionalidade 
francesa, trabalhou como escritor, 
ilustrador e piloto. Ele serviu 
durante a Segunda Guerra Mundial 
e faleceu durante uma missão de 
reconhecimento militar. No decorrer 
de sua vida escreveu várias obras 
sobre aviação e guerra, no entanto 
tornou-se em um autor imortalizado 
através do Pequeno Príncipe.

Geralmente, essa obra ao ser lida 
na juventude gera um entendimento 
que se torna diferente quando a lemos 
na fase adulta e, posteriormente, na 
idade mais avançada. 

Trata-se de uma obra bastante 
imaginativa que aborda não somente 
os ambientes externos do personagem 
central da obra, como também o 
ambiente interior de cada um de nós.

Ao lado de outras obras clássicas 
escritas por outros autores como 
“Revolução dos Bichos” de George 
Orwell e “Metamorphose” de Franz 
Kafka, o Pequeno Príncipe de Saint-
Exupéry está entre as obras mais 
universais da humanidade. 

No Brasil, a editora Vozes 
republica o livro no formato de edição 
de bolso, e ao conhecer a publicação 
podemos citar um incrível trecho nas 
páginas 62 e 63:

“O pequeno príncipe escalou uma 
alta montanha. As únicas montanhas 
que ele já tinha visto eram seus três 
vulcões, que chegavam no seu joelho. 
E ele usava o vulcão extinto como 
mesinha. “De uma montanha alta 
assim, disse a si mesmo, eu observarei 
de uma só vez todo o planeta e todos 
os homens…” Mas ele não conseguiu 
observar nada além de agulhas 
rochosa bem-afiadas.

- Bom dia, disse ele, de todo 
modo.

- Bom dia… bom dia… bom 
dia…, respondeu o eco.

- Quem são vocês?, perguntou o 
pequeno príncipe.

- Quem são vocês...Quem são 
vocês… Quem são vocês...respondeu 
o eco.

- Venham ser meus amigos, estou 
só, disse ele.

- Estou só...Estou só...Estou 
só…, respondeu o eco.

“Que planeta engraçado!”, 
pensou ele. “Ele é todo seco, todo 
pontudo e todo salgado, E os homens 
não têm imaginação. Eles só repetem 
o que lhes dizemos...Lá em casa eu 
tinha uma flor, que sempre falava 
primeiro…”

Ao ler esse trecho, o que nos 
chama a atenção é a frase “E os 
homens não têm imaginação”, e 
prossegue “Eles só repetem o que 
lhes dizemos…”.

Essas duas frases nos fazem 
pensar sobre o momento cultural e 
informacional que a humanidade 
vive, no qual existe grande acesso 
à informação, à formação de 
opinião e compartilhamento de 
conteúdo e baixíssima criatividade 
ou imaginação, o que nos permite 

considerar que vivemos em um 
mundo repleto de repetições e de 
conflitos, onde grande parte da 
humanidade também se faz ausente 
de alguma forma em mundo hostil e 
cada vez mais estranho.

Porém, independente das 
interpretações e análises psicológicas 
ou sociológicas que a obra pode 
nos oferecer, é importante manter a 
leitura como principal prática mental 
no atual momento no qual vivemos, 
sendo ela o principal caminho para 
ampliar a nossa imaginação e para 
evitarmos sermos meros repetidores 
de informação.

* 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)

A imaginação do Pequeno Príncipe
Por Fernando 
Rebouças*

E, olhando o céu da virada, tive 
a impressão de que o novo ano veio 
pisando no freio e no acelerador ao 
mesmo tempo: Marte estava juntinho 
com a Lua no festeiro e expansivo 
signo de Sagitário, enquanto que 
a “comitiva” formada por Sol, 
Vênus, Mercúrio e Plutão olhavam 
tudo lá do signo de Capricórnio e 
pediam cautela, disciplina, respeito 
e responsabilidade. O reflexo disto 
aqui na Terra foi um réveillon com 
sentimentos divididos, um intenso 
desejo de comemorar, sair pelas ruas 
curtindo a passagem, mas também 
de contenção e prudência. Um certo 
clima de pode, mas não pode; vai, 
mas não vai!

Assim demos adeus ao ano velho 
e saudamos o início de mais um 
ciclo. Renovamos nossas esperanças 
e ganhamos a chance de mais uma 
jornada com outros 365 dias. Um 
novo capítulo nesta nossa aventura 
terrestre. E os astros nos dizem que 

para ser mais produtiva a viagem 
desta vez deve começar por dentro. 
Antes de nos lançarmos para fora, 
devemos nos voltar para o nosso 
interior e irmos em direção a nós 
mesmos.

Isto porque iniciamos o ano com 
Vênus retrógrado acompanhado da 
lua minguante. O planeta do amor, 
dos relacionamentos e das escolhas 
está em movimento de retrogradação 

desde o dia 19 de dezembro do ano 
passado e ficará nele até o dia 29 
de janeiro. Este fenômeno ocorre 
uma vez a cada 1 ano e meio mais 
ou menos, e tem a duração média 
de 40 dias. Durante este período, 
Vênus nos convida a uma série de 
revisões (como acontece com todos 
os planetas retrógrados).  

Em Capricórnio, ele nos pede 
para revermos como andam as 

estruturas das nossas relações com os 
outros e também com nós mesmos. 
Quais delas nós queremos que sejam 
sólidas e o que vamos investir para 
dar frutos a longo prazo. Pode ser 
que temas ou até mesmo pessoas 
do passado reapareçam para que 
pendências sejam resolvidas ou 
ajustes sejam feitos.

É também uma grande 
oportunidade para reavaliarmos 
os nossos valores mais profundos, 
aquilo que realmente nos é caro, 
ainda mais porque enquanto está 
em marcha ré o planeta se encontra 
com Plutão, intensificando ainda 
mais o poder de transformação 
e profundidade do momento. O 

período pede revisões financeiras, 
econômicas e administrativas.

Como Vênus também trata 
daquilo que nos dá prazer e fazemos 
com gosto, é uma ótima hora para 
repensar o que andamos fazendo 
para concretizar aquilo que nos 
satisfaz. Caso não esteja contente 
com o trabalho que tem agora, 
provavelmente você não está usando 
as energias de Vênus no seu mapa da 
melhor maneira.

Por isso, aproveite o primeiro 
mês de 2022 para reavaliar como está 
gastando o seu salário, seu tempo 
e seus recursos tanto financeiros 
quanto internos. Estou usando bem 
os meus talentos? Os meus dons 
estão sendo empregados da melhor 
maneira? Como posso usar aquilo 
que gosto de fazer para ganhar 
dinheiro?

Estas perguntas o podem ajudar a 
direcionar seus esforços na conquista 
de uma vida mais integral e completa 
em 2022. Pront@ para mais um ano?

Feliz Ano Novo e até breve!
* Cecilia Mariano é astróloga 

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

Comece 2022 reavaliando para concretizar

Pixabay

Chegou 2022! Feliz Ano Novo para todos!
Foi um 

réveillon 
com sentimentos 

divididos, um 
intenso desejo 
de comemorar, 
mas também 

de contenção e 
prudência.”

Por Cecília Mariano*
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A pandemia de coronavírus afeta 
o desempenho e os lucros dos clubes 
de futebol, que foram atingidos por 
uma perda de receita sem precedentes 
e, por isso, têm menos dinheiro para 
investir em novos jogadores.

Para amenizar perdas, aos 
jogadores está sendo oferecido mais 
tempo de descanso neste começo 
de ano. O tempo de “descanso 
forçado dos jogadores” afeta 
diretamente a condição física deles, 
consequentemente, a capacidade de 
jogar ao mais alto nível. 

Os próprios jogadores também 
não foram capazes de treinar como 
normalmente fariam e não ser 
capazes de competir em partidas 
significa que não estão mais na 
vitrine para todos verem, inclusive 
futuros compradores. 

 Cartão amarelo e 
vermelho para pandemias 

Com a nova variante da 
pandemia Ômicron, várias estrelas 
da bola foram afetadas. Por exemplo, 
Lionel Messi ficou isolado em casa, 
na Argentina, após testar positivo 
para o Covid-19. 

Três outros jogadores de Paris 
Saint-Germain também contraíram 
a doença, antes de retornarem à ação 
após uma breve pausa no inverno.

O técnico do PSG Mauricio 
Pochettino não sabe quando o 
vencedor da Bola de Ouro sete vezes 
poderá retornar à França, ou se 
poderá se recuperar a tempo para os 
futuros jogos de sua equipe. 

Enquanto isso, os clubes 
franceses voltarão à ação pela 
primeira vez após uma pausa que 
permitiu aos jogadores viajar para 
casa para as férias.

Vários clubes de ponta na 
Europa, incluindo o Barcelona e o 
Real Madrid, têm sido atormentados 
por infecções por coronavírus, 
refletindo o pico de casos de 
Covid-19 em todo o continente que 
tem sido impulsionado pela variante 
Ômicron.

Barcelona, Real Madrid, Atlético 
de Madrid, Athletic Club de Bilbao 
e Espanyol, assim como Valência 
estão sofrendo as consequências do 
coronavírus com a perda de até oito 
membros de seus esquadrões.

Por exemplo, no Atlético de 
Madrid, quatro de seus jogadores - 
Koke, Griezmann, Herrera e João 
Félix - tiveram o teste positivo para 
o vírus.

Na Bundesliga alemã, Leroy 
Sané e Dayot Upamecano do Bayern 
de Munique testaram positivo para 
coronavírus, elevando o número total 
de casos confirmados do clube para 
sete.

“Ambos os jogadores estão bem 
e isolados”, disse o clube na ocasião. 

Manuel Neuer, Kingsley Coman, 
Corentin Tolisso e Omar Richards, 
assim como o assistente Dino 
Toppmöller foram colocados em 
quarentena após o teste positivo. 

No caso do “calcio italiano”, 
a Serie B decidiu interromper 
temporariamente sua atividade.

O grande número de jogadores 
que haviam testado positivo para 
Covid-19 já havia forçado o 
adiamento dos jogos Benevento-
Monza e Lecce-Vicenza no torneio 
da segunda divisão. 

As autoridades da competição 
decidiram então adiar as duas últimas 
partidas do ano, que deveriam ser 
disputadas nos dias 26 e 29 de 
dezembro. 

Na série A, apesar de 60 jogadores 
testarem positivo para o Covid-19, 
todas as 10 partidas envolvendo os 
20 times da liga estão programadas 
para acontecerem.

O último colocado Salernitana 
foi o mais atingido com nove 
jogadores com Covid -19, enquanto 
equipes como Inter de Milão (Edin 
Dzeko), Napoli (Victor Osimhen) e 
Juventus (Giorgio Chiellini) estão 
sem seus jogadores estrela devido 
ao vírus.

Além disso, a capacidade dos 
estádios foi reduzida de 75% para 

50% devido ao decreto do governo 
para combater o último surto e os 
participantes serão obrigados a usar 
máscaras FFP2.

Ainda há incerteza sobre se o 
decreto exige que os participantes 
da Série A sejam vacinados, mas o 
debate pode terminar se o governo 
exigir que todos os trabalhadores 
sejam vacinados até 1 de fevereiro.

Esporte / Desporto

- Várias estrelas 
da bola foram 

infectadas pela 
variante Ômicron. 

Por exemplo, 
Lionel Messi ficou 
isolado em casa, 

na Argentina, após 
testar positivo. 
- O efeito dos 

estádios vazios e 
jogos cancelados: 

a consultoria 
avaliadora de risco 

KPMG indicou que o 
valor dos jogadores 

tem sido um dos 
mais “corroídos”.

Futebol e um adversário chamado 
coronavírus

Por Ulysses Maldonado F.

Na Premier League inglesa, Pep Guardiola é 
o último caso positivo de Covid -19 em meio 
a uma onda de contágios no futebol europeu. 
O gerente do Manchester City foi um dos 
afetados por surtos do coronavírus em várias 
ligas.
No último mês de dezembro, o Leeds United, 
treinado por Marcelo Bielsa, anunciou que 
não atuaria em seu jogo em casa contra o 
Aston Villa por causa de casos relatados de 
coronavírus no elenco.
O gerente francês do Crystal Palace, Patrick 
Vieira, recentemente testou positivo para 
Covid-19 no teste final de sua equipe contra 
o Tottenham e não conseguiu sentar-se no 
banco.
A nova variante da Ômicron está se 
espalhando em alta velocidade no Reino 
Unido, onde quase 120.000 pessoas 
testaram positivo, um recorde histórico desde 
o início da crise de saúde. Representantes 
preocupados do clube e da Premier League 
consideram o cancelamento de todos os jogos 
no Boxing Day, mas a tradição e o negócio 
por trás de grandes eventos financeiros foram 
mais fortes e tudo ocorreu de acordo com o 
planejado.
Alguns como o chefe do Manchester City, 
Pep Guardiola, não fizeram segredo sobre 

sua irritação. Na época, ele disse: “Vai 
ser preciso parar um jogador ou algo vai 
acontecer, caso contrário nada vai mudar. 
UEFA, FIFA, televisão, Premier League, os 
negócios são mais importantes do que a 
saúde dos jogadores”. 
O capitão do Liverpool, Jordan Henderson, 
também expressou seu descontentamento 
depois que sua equipe jogou cinco jogos em 
duas semanas, dizendo: “Ninguém leva a 
saúde dos jogadores a sério”. 
A Inglaterra foi a mais atingida, pois a Premier 
League foi jogada durante a temporada 
festiva e em meio a uma onda de jogos 
adiados.
O Liverpool anunciou mais três casos de 
coronavírus antes do jogo contra o Chelsea. 
O goleiro Alisson, o atacante Roberto Firmino 
e o zagueiro Joel Matip foram isolados. 
Jürgen Klopp já havia sido colocado em 
autoisolamento, o que significa que ele 
perdeu o jogo em Londres no início de 
janeiro.
Por enquanto, os resultados do futebol europeu 
são relatados não apenas em gols, mas no 
número de casos em que ele está sendo 
duramente atingido pela rápida disseminação 
da variante Ômicron, com esquadrões quase 
inteiros infectados e vários jogos suspensos.

Como fica a Premier League

Pixabay
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A Federação Internacional de 
Basquete (FIBA) anunciou que 
as cidades brasileiras de Brasília 
e Recife foram escolhidas como 
as sedes da AmeriCup masculina, 
principal competição de seleções do 
basquete das Américas. 

O Brasil já havia conquistado 
o direito de sediar o evento em 
agosto do ano passado e 13 cidades 
estavam na disputa para receber os 
jogos. A AmeriCup será realizada de 
2 a 11 de setembro deste ano.

O Brasil não é o palco da 
competição desde 1984, quando 

inclusive conquistou um de seus 
quatro títulos. Apenas os Estados 
Unidos, com sete trofeus em 18 
edições, foi campeão mais vezes do 
que a seleção brasileira. 

Em 2022, a AmeriCup contará 
com doze equipes, que serão 
divididas em três grupos em sorteio 
a ser realizado em março: Brasil, 
Argentina, Estados Unidos, Canadá, 
México, República Dominicana, 
Porto Rico, Venezuela, Uruguai, 
Panamá, Ilhas Virgens e Colômbia.

Em Brasília, o ginásio que 
receberá os jogos será o Nilson 
Nelson, enquanto as partidas de 
Recife acontecerão no ginásio 
Geraldo Magalhães, o Geraldão. 

As duas cidades vão dividir 
as partidas da primeira fase, 
enquanto os duelos das quartas, 
semi e final serão todas na capital 
pernambucana.

A AmeriCup será a primeira 
grande competição de Gustavo de 
Conti desde que assumiu a seleção 
em setembro do ano passado. Até 
lá, ele terá como compromissos 
mais duas janelas das Eliminatórias 
para a Copa do Mundo de 2023, na 
Indonésia, Japão e Filipinas. Os 
jogos serão no fim de fevereiro e 
entre o fim de junho e o começo 
de julho. O Brasil enfrentará 
Colômbia e Uruguai uma vez em 
cada janela.

Esporte / Desporto

Brasília e Recife são escolhidas como 
sedes do AmeriCup de Basquete

Unsplash

Por Igor Santos - EBC

Principal torneio de seleções das Américas volta a acontecer no Brasil após 38 anos

Brasileiros atingem top 6 
no Mundial Paralímpico de 

esportes na neve

Convocados para representar o 
Brasil na Paralimpíada de Inverno 
de Pequim (China), Aline Rocha 
e Cristian Ribera, ambos do 
esqui cross-country, finalizaram 
as respectivas provas pelo 
Campeonato Mundial de esportes 
de neve entre os seis primeiros 
colocados. A competição ocorre até 
domingo (23/01) em Lillehammer 
(Noruega).

A dupla volta a competir 
no sábado (22), a partir das 6h 
(horário de Brasília), na prova de 
sprint (um quilômetro). O canal do 
Comitê Paralímpico Internacional 
(IPC, sigla em inglês) no YouTube 
transmite o evento ao vivo.

O principal resultado até 
agora foi o de Aline, que ficou na 
quarta posição na disputa de longa 
distância, entre 12 competidores. A 
paranaense de 30 anos completou 
os 15 quilômetros em 48min47s9, 
a 24s da bielorrussa Valiantsina 
Shyts, que levou o bronze. 

Recém-recuperada do novo 
coronavírus (covid-19), a norte-
americana Oksana Masters se 

sagrou tricampeã mundial, com 
tempo de 46min45s2.

No masculino, a prova de longa 
distância tem 18 quilômetros. 
Cristian finalizou o trajeto na 
sexta posição, entre 16 atletas, em 
52min37s4. O rondoniense de 19 
anos ficou 20s atrás de Danila Britik, 
do Comitê Paralímpico Russo, que 
chegou em terceiro. Compatriota 
de Britik, Ivan Golubkov garantiu 
a medalha de ouro após um erro 
do italiano Giuseppe Romele, que 

liderava a corrida até os metros 
finais, quando iniciou o que seria 
uma volta extra, ao invés de seguir 
para a linha de chegada.

Na quinta-feira (13/01), Aline 
já havia sido a quinta colocada 
nos 7,5 quilômetros, enquanto 
Cristian foi o oitavo na disputa 
dos dez quilômetros. A competição 
em Lillehammer é o último 
compromisso deles antes dos Jogos 
de Pequim, que ocorrem de 4 a 13 
de março.

Marcio Rodrigues/MPIX/CPB

Por Lincoln Chaves - EBC

Aline Rocha e Cristian Ribera também estarão na Paralimpíada de Pequim

WSL anuncia 
calendário do Circuito 

Mundial de Surfe

A WSL (Liga Mundial de 
Surfe) anunciou todas as etapas do 
Circuito Mundial da modalidade. Os 
destaques ficaram pela realização 
do WSL Finals (etapa que define 
os campeões mundiais) na praia de 
Lower Trestles, em San Clemente, 
Califórnia (Estados Unidos), e o 
retorno de uma etapa no Brasil 
após um hiato de dois anos, em 
Saquarema (Rio de Janeiro) entre 
23 e 30 de junho.

Esta será a segunda vez em 
que os campeões mundiais serão 
conhecidos no evento de um dia 
único realizado em Lower Trestles, 
na janela de competições de 8 a 16 
de setembro. A decisão, segundo 
o diretor-executivo da WSL, Erik 
Logan, foi tomada porque “a edição 
inaugural do Rip Curl WSL Finals 
foi um grande sucesso”.

“Ver os cinco melhores do ano 
se enfrentando em ondas incríveis 
e os títulos mundiais feminino 
e masculino sendo decididos no 
mesmo dia, na água, pela primeira 
vez, foi muito especial. Esse novo 
formato cativou nosso público e 
impulsionou o esporte como nunca 

visto antes. Foi o dia com a maior 
audiência digital da história das 
transmissões ao vivo da WSL. 
Então, estamos todos empolgados 
em retornar para Lower Trestles 
nesta temporada”, declarou o 
dirigente.

Porém, antes da grande decisão, 
o circuito mundial fará 10 paradas. 
A primeira será em Pipeline 
(Havaí), entre 29 de janeiro e 10 de 
fevereiro. A etapa derradeira, antes 
do WSL Finals, é em Teahupoo 
(Taiti), de 11 a 21 de agosto.

Além disso, merece destaque 
o retorno da etapa brasileira, em 
Saquarema (Rio de Janeiro), entre 
23 e 30 de junho.

Unsplash

Por Agência Brasil - Rio de 
Janeiro

Competição volta a ter etapa no Brasil, em 
Saquarema (Rio de Janeiro)
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