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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

Nasceu no dia 28 de fevereiro de 1820 o Sir 
John Tenniel, ilustrador e artista satírico inglês, 
especialmente conhecido por seu trabalho em 
Punch e suas ilustrações para Alice’s Adventures 
in Wonderland (1865) e Through the Looking-Glass 
(1872). Tenniel frequentou as escolas da Academia 
Real e em 1836 enviou sua primeira fotografia para 
a exposição da Sociedade de Artistas Britânicos.

No dia 29/01, inaugurando as atividades do Centro Cultural Brasileiro em  Londres 
(saiba mais na página 4), escritores brasileiros da diáspora se encontraram em 
Londres. Na foto, a partir da esquerda em pé, Kelly Duarte, Priscilla Sousa, Angelica 
Massoca, Thais Braga, Susy Shikoda, Helder Fernandes, Sandro Vita. Abaixo, Fabio 
Morelli, Beatriz Vettorazzo e Rodrigo Gaidarj.
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Comunidade

Quem já foi vítima de violência 
doméstica entenderá as motivações 
de Marcia McCusker para uma 
vida dedicada a ajudar o próximo. 
Marcia foi ela mesma vítima quando 
ainda era criança. Do trauma e 
das cicatrizes nasceu uma mulher 
destinada a dar suporte a quem 
precisa, em especial pessoas em 
situação de violência no âmbito 
familiar. “Transformei minha 
raiva nessa energia para ajudar as 
pessoas”, diz.

Não é um trabalho. Ela tem 
uma carreira bem-sucedida na área 
financeira de uma prestadora de 
serviços da BBC. “Isso aqui é uma 
missão”, explica.

No último ano de Direito, 
Marcia se prepara para um grande 
salto: inaugurar sua ONG Wings of 
Soul, organização já registrada em 
parceria com a advogada Márcia 
Blu.

Para fazer esse sonho se tornar 
realidade, ela tem batido na porta 
do número 10 Downing Street 
e já é uma velha conhecida do 
primeiro-ministro Boris Jonhson. 
No dia 11/02, ela esteve entre os 
100 convidados para um jantar 
na Brunel University em torno 
do tema violência doméstica, 
promovido pelo primeiro-ministro. 
Foi cumprimentada por Boris, que 
a chamou pelo nome e elogiou 
a atuação dela, mas não fez 

promessas. “Estou em negociação 
para voltar ao number 10 desta vez 
para falar exclusivamente do meu 
projeto”, conta. 

Na entrevista a seguir, ela 
explica mais sobre suas motivações.

Notícias em Português – Que 
tipo de ajuda você oferece?

Marcia McCusker - Há 
muitos anos, ajudo vítimas de 
violência doméstica. Faço o que for 
necessário. Bato de porta em porta, 
contato advogado, já enfrentei 
o council. Tento dar o suporte 

necessário para que as vítimas 
procurem as autoridades, denunciem 
e se distanciem da violência.

Por que faz isso sem cobrar 
remuneração alguma?

Porque eu fui vítima de violência 
doméstica e não consegui justiça 
no meu caso pessoal. Sou uma 
sobrevivente e desde o dia em que 
tive uma nova chance de recomeço, 
nunca parei de ajudar o próximo. 

Há muitos casos de violência 
doméstica no Reino Unido?

Em quase 20 anos de Reino 
Unido, já vivenciei muitas situações 
tristes e revoltantes. Em um caso 
recente, ajudei uma mulher vítima 
de dois relacionamentos abusivos 
que perdeu a guarda da filha por 
20 dias por a ter colocado em risco. 
A conheci no hospital, de onde ela 
não saía após dar à luz à segunda 
filha porque não tinha para onde ir. 
Sei por conhecimento próprio que 
vítimas de violência doméstica são 
facilmente envolvidas em outras 
situações de violência. Trabalhei 
das seis da tarde às duas e meia da 
manhã escrevendo um “statement”. 
Fiz um planejamento de encaminhar 
o processo. Usei o Código de 
Direitos Humanos como argumento 
e conseguimos a permanência dela 
no país. Ouvi do juiz que a minha 
declaração foi brilhante.

Também já vi situações opostas. 

Uma mulher que machucava a si 
mesma e depois chamava a polícia 
para denunciar o marido por 
agressão.

Há mais casos de violência 
doméstica em famílias latinas do 
que inglesas?

São tipos diferentes de violência. 
A comunidade inglesa sofre 
mais com a violência financeira. 
Há muitos casos de ameaças 
relacionadas ao status de imigração 
da vítima. Já nas comunidades 
latinas como a brasileira, a violência 
física é mais comum.

Você consegue ajudar todos 
que a procuram?

Eu não falo não. Quem me 
procurar (pelo meu Instagram @
marciamccusker), eu vou ajudar. 
Recentemente, recebi 19 ligações 
em um único dia. Também falo 
italiano e espanhol, então ajudo não 
apenas brasileiros.

Quais são seus planos?
Meu objetivo é fazer funcionar 

a Wings of Soul, organização já 

registrada e na qual tenho a ajuda e 
parceria de advogados de imigração 
e da família, como Márcia Blu. Será 
uma entidade focada na defesa das 
vítimas de violência doméstica no 
Reino Unido. 

Uma das nossas propostas, que 
apresento ao governo britânico, é 
a de criar um prédio para acolher 
as vítimas, não só mulheres, mas 
também homens, trans, idosos e 
crianças. Um lugar que possa ser 
usado como apoio para o recomeço 
dessas pessoas.

Quem paga os custos das suas 
ações de socorro?

Até hoje, tudo que faço pago 
com meu próprio dinheiro. Dia 
desses fiz a mudança de uma 
mulher e seu filho com meu próprio 
carro. Fiz sete viagens. Eu ajudo e 
dou força para que essas pessoas 
denunciem. Já fui processada, já fui 
ameaçada de morte. Já rodei 500 
milhas para socorrer uma pessoa. 
Dia desses, eu tinha £ 83 na conta e 
transferi £ 80 para uma pessoa que 
precisava. Ajudar é muito bom.

Você tem o apoio da sua família 
nessa jornada?

Sim. Estou casada com o 
Steven, que é irlandês, e ele me 
dá muito apoio. Em um fim de 
semana recente, precisei socorrer 
três vítimas. Ele entende. E tenho a 
companhia do meu cachorro J.J. que 
está sempre comigo.

Uma sobrevivente e sua missão: ajudar 
vítimas de violência doméstica

Por Marta Barbosa

Divulgação

Entre os 100 convidados de um jantar na Brunel University, Marcia recebeu elogios de Boris 
Johnson por sua atuação.

- Objetivo é 
inaugurar nos 

próximos meses a 
ONG Wings of Soul.

 
- Será uma entidade 

focada na defesa 
das vítimas de 

violência doméstica 
no Reino Unido.

Marcia McCusker e o seu inseparável mascote J.J.: “Isso não é um trabalho, é uma missão”

Marcia com o marido Steven: apoio e 
paciência com uma agenda que pode 
incluir 19 ligações em um dia
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A comunidade brasileira ganhou 
um novo espaço para fortalecimento 
e divulgação de cultura. Trata-se 
do Centro Cultural Brasileiro em 
Londres (CCBL), fundado pelo 
produtor de eventos Rodrigo Correa.

A entidade foi criada em 
janeiro e já promoveu dois eventos: 
um sarau literário, que reuniu 
presencialmente e online escritores 
brasileiros residentes no Reino 
Unido, e o Black Business Brazil 
UK, um encontro com exposição de 
negócios de brasileiros. 

Rodrigo, que também integra 
o time do organização Samba de 
Bamba UK, explica que foi quase 
um ano de idealização até o início 
das atividades do CCBL. “Em 
dezembro abrimos a empresa – digo 
‘abrimos’ porque a Odila Giunta 
teve que abrir para mim porque 
eu não estava com coragem de 
dar início ao processo. Trata-se 
de uma empresa de interesse da 
comunidade. O objetivo é trabalhar 
com a cultura brasileira”, conta.

Por ora, o CCBL não tem uma 
sede. Os eventos físicos acontecem 
na Casa do Brasil em Londres. “Um 
dia quem sabe a gente vai ter um 
auditório, um estúdio ou mesmo uma 
salinha”, diz Rodrigo. “O CCBL 
nasceu para ser um centro cultural 
como a gente merece. É muita arte, 
muita cultura do nosso país para 
não ter um espaço deste. Aliás, não 
tem em Portugal, ou Madri, nem 
Milão. Por que a gente não investe 
em centros culturais? É um lugar 
de ocupação para as iniciativas 
culturais, onde grupos possam fazer 
exposições, palestras, divulgação.”

O CCBL tem 19 departamentos 
relacionados à cultura brasileira. 
Cada pasta tem um conselheiro 
voluntário no Brasil e um no Reino 
Unido. Envolve todas as áreas: teatro 
musical, artes plásticas, cultura 
indígena, rock brasileiro, literatura. 
Cabe aos conselheiros desenvolver 
projetos para que o CCBL ajude na 
realização e captação de recursos.

“Há uma equipe de voluntários 
de todas as áreas dispostos a fazer 
acontecer. Mas a gente precisa de 

subsídios ou patrocínio privado. 
Queremos envolver também os 
inúmeros brasileiros milionários que 
vivem aqui, jogadores de futebol, 
políticos.”

Estima-se o número de 
brasileiros vivendo no Reino Unido 

chegue a 400 mil, considerando 
os não documentados. “É muito 
consumidor, muita audiência, mas 
a gente talvez esteja se unindo 
pouco”, explica Rodrigo.

Para acompanhar a programação 
do CCBL e saber mais sobre 

a iniciativa, siga o centro nas 
redes sociais. No Instagram @
centrocultural_ccbl ou no 

Youtube (Centro Cultural 
CCBL) e Facebook (Ccbl Londres). 

Inaugurado o Centro Cultural 
Brasileiro em Londres

Da Redação

A Comissão Naval Brasileira 
na Europa (CNBE), cuja sede 
fica em Londres, lançou mais um 
edital para a contratação desta vez 
de um assistente técnico na área 
de informática. Não se trata de 
concurso público, mas de contrato 
de trabalho, inicialmente de um ano 
com período probatório remunerado 
de três meses, com salário de £ 2,4 
mil por mês.

Segundo o edital, as atividades 
inerentes ao emprego requerem 
nível médio, além de conhecimentos 
básicos em administração de 
servidores com Windows Server 
e Oracle Linux. O candidato 
selecionado será contratado para 
exercer atividades técnicas na 

área de informática da CNBE, 
compreendendo, dentre outras 
tarefas, suporte aos

usuários nos sistemas 
operacionais Windows e Ubuntu, 
cabeamento e mapeamento de 

rede, instalação e manutenção 
de hardwares e softwares, gestão 
de sistemas de informação e 
de processamento de dados, 
e assessoramento técnico no 
desenvolvimento de novas sistemas 

de informação, desempenhando as 
atividades em nível de execução e 
sob supervisão.

A carga horária será de 35 horas 
semanais, das 9h às 17h, com uma 
hora de intervalo.

As inscrições estarão abertas de 
8 a 10 de março, na sede da CNBE. 
Para ler o edital e baixar a ficha de 
inscrição, que precisa ser entregue 
pessoalmente nesses dias, acesse o 
website da CNBE (www.bnce.org.
uk). 

O que é a CNBE?
A Comissão Naval Brasileira 

na Europa (CNBE), sendo parte 
do poder executivo do governo 
do Brasil, pertence à estrutura do 
Ministério da Defesa, subordinada 
ao Comando da Marinha do Brasil. 

Desde 1971 opera no apoio logístico 
das Forças Navais e Organizações 
Militares da Marinha do Brasil, por 
meio de atividades de obtenção e 
tráfego de carga no exterior.

A CNBE tem como principais 
tarefas obter equipamentos para 
seus meios navais, aeronavais e de 
fuzileiros navais, além de armas, 
mísseis, munição e sobressalentes, 
nos mercados da Europa, Oriente 
Médio, Oceania, África e Ásia, exceto 
Japão, China e Coréia, bem como 
apoiar financeiramente os escritórios 
dos Adidos Navais, Representações 
e Missões da Marinha do Brasil, em 
sua área de jurisdição.

A sede da Brazilian Naval 
Commission in Europe fica em 

Upper Richmond Road, Putney, 
SW15 2SH.

Emprego na Comissão Naval Brasileira em 
Londres – Salário é de £ 2,4 mil/mês

Da Redação

- O CCBL tem 19 
departamentos 
relacionados à 

cultura brasileira. 

- Cada pasta tem 
um conselheiro 

voluntário no Brasil 
e um no Reino 

Unido. 

- Envolve todas 
as áreas: teatro 
musical, artes 

plásticas, cultura 
indígena, rock 

brasileiro, literatura, 
etc.

O produtor de eventos Rodrigo Correa é o idealizador do CCBL: “Um centro cultural como 
a gente merece”

Acervo pessoal

Unsplash

Vaga é para assistente técnico na área de informática
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DIRETO DO BRASIL PARA LONDRES

Como muitos já devem saber, 
2022 é ano de eleições no Brasil. O 
Consulado tem feito postagens nas 
redes para esclarecer as principais 
dúvidas, comuns nessa época, e 
agradece a boa contribuição que O 
Notícias em Português tem dado 
para informar sobre o tema. 

A votação em primeiro 
turno ocorrerá no dia 2 de 
outubro, e o segundo turno, se 
houver, em 30 de outubro. Os 
brasileiros residentes no Reino 
Unido – independentemente de 
sua situação migratória – terão 
a oportunidade de votar para 
Presidente da República. Para 
estarem aptos a votar, precisam 
solicitar a transferência de seu 
título para Londres, ou fazer seu 
alistamento eleitoral pela primeira 
vez no exterior.

Mas fique atento! No próximo 
dia 4 de maio, termina o prazo para 
resolver pendências eleitorais, em 
tempo para votar nas eleições 
deste ano. A data é estipulada 
pela Lei das Eleições, que prevê 
o fechamento do cadastro eleitoral 
150 dias antes do pleito. Após esta 
data, aqueles que estiverem com 
a situação eleitoral irregular não 
poderão votar, e somente poderão 
regularizar sua situação após as 
eleições. Portanto, para evitar 
contratempos, é importante se 

antecipar, pois nos últimos dias é 
alta a procura pelo serviço.

A boa notícia é que 
regularizar ou transferir seu título 
é procedimento fácil. Desde o 
início da pandemia de COVID-19, 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) autorizou, em caráter 
extraordinário, a solicitação dos 
serviços eleitorais exclusivamente 
online.

Os interessados não precisam 
comparecer ao Consulado para dar 
entrada nos serviços eleitorais. O 
processo todo é feito diretamente 
pelo Cartório Eleitoral do Exterior 
– CEE, sem a participação do 
Consulado-Geral.

Assim, se você reside no Reino 
Unido, é necessário, primeiro, 
solicitar a transferência do seu 
título de eleitor para Londres, 

diretamente na página do TSE: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/
eleitor-no-exterior.

Selecionamos algumas 
perguntas frequentes sobre o tema, 
para quem ainda tem dúvidas:

• Já transferi meu título. E 
agora? Se você já transferiu o 
título de eleitor indicando o local 
de votação em Londres, aguarde 
a divulgação das informações 
sobre o dia data votação, que será 
organizada pelo Consulado.

• A transferência de meu 
título ainda não foi finalizada. 
Devo fazer algo? O Cartório 
Eleitoral do Exterior pode 
levar até 90 dias para processar 
o pedido. Da mesma forma, 
aguarde a conclusão do pedido 
e as informações sobre o dia da 

votação.
• Meu título de eleitor ainda 

está cadastrado em minha 
cidade no Brasil. O que devo 
fazer? O eleitor pode optar por 
manter o título registrado no Brasil 
e justificar eventuais ausências em 
eleições no prazo estabelecido. A 
maioria dos cartórios eleitorais 
brasileiros está exigindo o 
cadastramento biométrico e pode 
cancelar o título de quem não o 
fizer. A recomendação para quem 
pretende continuar morando no 
Reino Unido é a transferência 
(em 2022, somente até o dia 4/5), 
que dispensa o voto nas eleições 
municipais e estaduais e permite 
votar nas eleições presidenciais 
brasileiras organizadas pelo 
Consulado. 

• Vim ainda criança/
adolescente para o Reino Unido e 
nunca tive título de eleitor. Devo 
fazer algo? A legislação brasileira 
define que o voto é obrigatório 
para todos os brasileiros, entre 18 
e 70 anos, mesmo para aqueles 
residentes fora do Brasil. Se você 
tem mais de 16 anos, reside no 
Reino Unido há pelo menos 3 
meses e nunca se alistou, poderá 
alistar-se pelo site do TSE.

Recordamos, também, que o 
TSE determinou o fim da emissão 
de títulos físicos para o exterior. 
Assim, não é mais necessário 
vir ao Consulado para coletar 
o documento. Você pode obter 

seus dados eleitorais, consultar 
sua situação eleitoral, comprovar 
quitação e saber em qual domicílio 
eleitoral está inscrito no site 
do Tribunal e no app e-Título, 
disponível para iOs e Android.

Não deixe para a última hora!
Para informações gerais sobre 

os serviços eleitorais, acesse o site 
do Consulado: http://cglondres.
itamaraty.gov.br/pt-br/eleitoral.
xml. Para não perder nenhuma 
novidade sobre o assunto, siga 
a nossa página no Facebook 
(facebook.com/cglondres) e 
os nossos perfis no Instagram 
(@cglondres) e no Twitter (@
cglondres)!

Transferência de título de eleitor
TSE

Por Consulado-Geral do 
Brasil em Londres

- 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.
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Luciana Berry, chef brasileira 
mais bem-sucedida na Inglaterra, 
vai ter um restaurante para chamar 
de seu. Com os sócios restaurateurs 
Romain Fargette e Alexis Colletta, 
ela inaugura em março, em pleno 
Mayfair, o Mano – uma casa que 
promete apresentar ao público 
inglês um casamento que brasileiros 
conhecem bem: o das cozinhas do 
Brasil e do Japão.

“De maneira geral, o público 
inglês relaciona a comida brasileira 
a churrasco e feijoada”, diz Luciana. 
“Mas temos a maior biodiversidade 
do mundo e histórias de imigração 
como a japonesa.” Para quem 
não sabe, a maior comunidade 
de japoneses fora do Japão está 
no Brasil, em especial em São 
Paulo, onde vivem 1,9 milhões de 

japoneses e descendentes.
Luciana foi vencedora do Top 

Chef Brasil 2020, semifinalista 
do Masterchef UK e também está 
lançando uma linha de molhos 
prontos, mas de cozinhas de 
restaurantes ela vinha mantendo 
distância. “Pensei que com meus 
caterings e palestras, eu seria capaz 
de mostrar ao público inglês o que 
é a cozinha brasileira”, diz. “Com o 
restaurante, será uma imersão a um 
Brasil pouco conhecido por aqui.”

No cardápio do Mano vai ter, por 
exemplo, o famoso pão delícia da 
Bahia recheado com carne seca feita 
por Luciana, mais sunomono (picles 
de pepino), cebola caramelizada e 
maionese de wasabi. Vai ter também 
os sushis fritos, chips de mandioca 
com wasabi mayo, blini de tapioca 
com caviar, moqueca de peixe com 
castanha e o costelão bem gaúcho 

com misô. “Fiz o cardápio para eu 
comer”, brinca a chef.

Boa de panela, melhor de 
lábia

Antes de ser escolhida como chef 
do Mano, Luciana foi convidada 
para uma entrevista de emprego 
com Alexis Colletta que tinha 
em mente um projeto um pouco 
diferente. “Ele queria inaugurar 
um restaurante de comida latino-
americana e japonesa. Expliquei 
meu background e fiz uma defesa 
dessa mistura de culinária japonesa 
e brasileira”, conta.

Horas depois do fim da 
entrevista, ela recebeu uma ligação 
a convidando para um segundo 
encontro, desta vez com a presença 
do segundo sócio Romain Fargette. 
Os dois restaurateurs desconheciam 
esse ponto de encontro entre 

as duas cozinhas e ficaram tão 
impressionados com os argumentos 
de Luciana que resolveram mudar o 
projeto.

O plano agora é primeiro 
inaugurar o Mano e depois o Yuca, 
um restaurante de comida mexicana 
e japonesa.

“Meu pai dizia que eu devia 
ser advogada porque sou boa 
de argumentação”, diz a baiana 
londrina.

Comunidade

Dois lançamentos de livros 
marcam a força da cena cultural 
de brasileiros na  diáspora. Flávia 
Temponi acaba de publicar dois 
livros infantis: “Menina Bella e seu 
Cavalo Amizade”, em português, e 
“Play Nice Play Fair”, em inglês, 
ambos pela editora Underline 
(EUA). Outra brasileira em Londres, 
Priscilla Sousa já colocou à venda 
um livro com mais de 50 receitas 
saudáveis e low carb. Nos dois 
casos, há chance de participar dos 
eventos de lançamento em Londres. 
Veja como.

Paixão por comida 
saudável

Cozinha Plena é o nome do 
livro com mais de 50 receitas 
saudáveis criadas pela brasileira 
Priscilla Sousa, com a participação 
da nutricionista Raquel Britzke. 
Priscilla é de Minas Gerais e mora 
no Reino Unido há 21 anos. 

Trabalha aqui com análise de 
negócios e também é designer 
de software da Hitachi, uma 
multinacional japonesa. Em 
paralelo, cozinha. Apaixonada 
pela culinária saudável e pela alta 
gastronomia, Priscila trabalhou 

por quase 15 anos gerenciando 
alguns dos melhores restaurantes de 
Londres.

O livro é chamado Cozinha 
Plena na versão em português, e 
Healthy & Delicious na versão em 
inglês. Ambos à venda na Amazon 
por £ 21.90.

A proposta do livro é inspirar 
a adesão à comida saudável. Todas 
as receitas, promete a autora, são 
saudáveis, nutritivas, têm baixas 
calorias e gostosas.

O lançamento será no dia 09/04, 
em um evento privado no sofisticado 
restaurante Banyon on Thames, 
localizado à beira do rio Tâmisa, no 
bairro Battersea em Londres.

Será um evento para o público 
em geral que tenha interesse na 
gastronomia e networking, com 
música ao vivo (cantor Caco 
Barros), degustação de petiscos 
saudáveis e vinho. A entrada será 
gratuita, mas é necessário reservar 
o bilhete no link Eventbrite (procure 
por “priscilla sousa book launch”).

Priscilla assinará cópias do 
livro (que estarão à venda durante o 
evento por um preço promocional). 
Parte das vendas será destinada ao 
projeto social Amor ao Próximo, 
que ajuda a alimentar famílias 
carentes no Brasil.

Para saber mais, encontre a 

autora no IG: @bypriscillasousa / 
Facebook: Priscilla Santini Sousa.

Infantis inspirados na 
filha

Já no dia 26/03, Flávia Temponi 
lança seus dois primeiros livros, 
ambos infantis: “Menina Bella e seu 
Cavalo Amizade”, em português, e 
“Play Nice Play Fair”, em inglês, 
ambos pela editora Underline 
(EUA).

Flávia é mineira de Itabira, mas 
atualmente vive em Londres com 
seu marido Nelio Oliveira e a filha 
Isabella, de dois anos, que foi a 
inspiração para a escritora. 

Os dois livros estão à venda 

na Amazon (por £ 8.30) e também 
estarão disponíveis no evento do dia 
26/03, no St. Paul’s Boutique Hotel, 
em Londres.

A entrada é gratuita, mas esse 
evento é voltado ao público adulto, 
embora a presença de crianças não 
é vetada. Para o público infantil, 
a autora planeja organizar um 
piquenique.

Para participar da celebração do 
dia 26, cujo número de convidados 
é limitado, é preciso fazer inscrição 
no site do Eventbrite (procure por 
lançamento literario flavia temponi). 

Flavia assinará cópias dos 
dois livros e parte das vendas será 
oferecida a famílias carentes de 

Minas Gerais.
Para saber mais sobre, encontre 

a autora no Instagram @fla.temponi.

Livros na diáspora brasileira
- Duas brasileiras 

lançam em Londres 
seus livros de 
estreia: Flávia 

Temponi e Priscilla 
Sousa.

- “Menina Bella e seu 
Cavalo Amizade”, em 

português, e “Play 
Nice Play Fair”, em 
inglês, ambos pela 
editora Underline 

(EUA).

- Cozinha Plena 
na versão em 
português, e 

Healthy & Delicious 
na versão em 

inglês. Ambos à 
venda na Amazon 

por £ 21.90.

Divulgação

Da Redação

Flávia Temponi é mineira de Itabira e escreveu seu primeiro livro tendo a filha Isabella, de 
dois anos, como inspiração

Vencedora do Top Chef Brasil 2020, Luciana Berry entre os sócios Romain Fargette e Alexis 
Colletta

Restaurante de comida brasileira-japonesa em Mayfair

Por Marta Barbosa

Divulgação

- Em São Paulo 
vivem 1,9 milhões 

de japoneses e 
descendentes.

- A inauguração 
está prevista para 
meados de março. 
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Comunidade especial LGBTI

Fevereiro é o Mês da História 
LGBTQ+ no Reino Unido e o tema 
deste ano é Política na Arte.

O Mês da História LGBTQ+ 
não é apenas uma celebração de 
conquistas, mas também uma 
importante oportunidade para 
defender a inclusão e a igualdade das 
pessoas LGBTQ+ que vivem em o 
Reino Unido. Na luta pela igualdade, 
a arte sempre foi uma forma 
fundamental de criticar e representar 
a comunidade LGBTQ+. 

O tema deste ano também nos 
oferece a oportunidade de explorar 
a ideia de justiça social e mudança 
de atitudes em relação às pessoas 
LGBTQ+. Embora tenhamos 

progredido muito em termos de 
inclusão e mudança de atitudes, 
ainda há muito trabalho a ser feito, 
particularmente em termos de 
positiva representação e inclusão 
de pessoas trans (incluindo não-
binárias).

Para celebrar esse mês, listamos 8 
membros da comunidade LGBTQ+, 
de origem brasileira e portuguesa, 
de destaque no Reino Unido. Gente 
talentosa, corajosa e que merece sua 
atenção – e seus aplausos.

- Fevereiro é o Mês 
da História LGBTQ+ 

no Reino Unido e 
o tema deste ano é 

Política na Arte.

Por Osvaldo Lélis

Personagens LGBTQ+ para Personagens LGBTQ+ para 
seguir nas redes e aplaudirseguir nas redes e aplaudir

Natural de Belo Horizonte, a influenciadora 
digital e humorista Suellen Carey faz sucesso nas 
redes sociais com mais de 50 mil seguidores no 
Instagram.
Suellen mora desde 2017 na London delaxxx 
(como ela se refere à capital inglesa) e, apesar 
dos preconceitos já sofridos durante a vida, hoje 
ela fala nas suas redes sobre empoderamento 
feminino, machismo e preconceito. Além disso, ela 
posta sobre sua rotina em Londres e responde a 
perguntas dos seguidores.
Espontânea e sempre com um sorriso no rosto, 
Suellen é dona de vários bordões como “Oi 
público”, “London delaxxx”, “tudo e um canudo” 
que são citados pelos seus milhares de seguidores, 
incluindo algumas celebridades.
Para conhecer mais essa beldade e acompanhar 
seu dia a dia, o Instragram é @suellencareyuk .

SUELLEN CAREY

Antes de assumir o cargo de gerente de serviços latino-americanos da NAZ, instituição de 
saúde sexual sem fins lucrativos com atuação em Londres, Victor Diamente fez parte do time de 
gerenciamento do estudo clínico do PrEP (pre-exposure prophylaxis). O medicamento, quando 
tomado regularmente, impede que uma pessoa contraia HIV caso seja exposta ao vírus.
Victor chegou em Londres com apenas 17 anos, quando deixou a casa da família no Brasil. 
A paixão pela comunidade LGBTQ+ e o orgulho de sua descendência latino-americana são 
ingredientes de sua outra persona, Vic Diamente, uma drag queen que compartilha dicas de saúde 
sexual e opiniões politizadas em sua conta do Instagram (@vicdiamente).

VIC DIAMENTE

O carioca Rodrigo Correa é coordenador do Centro Cultural 
Brasileiro em Londres (leia reportagem na página 04) e 
produtor cultural. No CCBL, Rodrigo está a frente de eventos 
como Black Business Brazil UK.
Com o samba e o carnaval correndo nas veias, Rodrigo 
também faz parte da Associação Samba de Bamba, que tem 
como propósito resgatar a cultura do samba tradicional, assim 
como os nomes que fizeram parte do seu surgimento desde o 
seu início. 
Na roda de samba que acontece mensalmente no Maxilla 
Social Club, no oeste de Londres, Rodrigo anima o público e 
dá aulas de samba no pé.
@rodrigocorreauk / @centrocultural_ccbl

RODRIGO CORREA
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Produtor, curador e nome forte no mercado cinematográfico 
inglês, Tiago Di Mauro vive em Londres há 16 anos. Formado 
em cinema e vídeo pela FTC da Bahia, com mestrado em Film 
Curating pela London Film School e mestrado em direção pela 
MET Film School, Tiago se prepara para filmar seu primeiro 
longa.
Seu mais recente trabalho foi a direção do videoclipe 
Protection From Evil da banda inglesa Ibibio Sound Machine, 
que mistura elementos da música eletrônica e ritmos africanos. 
Confira o vídeo no link https://www.youtube.com/
watch?v=lfMh0zfIO3A .

TIAGO DI MAURO

O baiano Almiro Andrade é ator, diretor, dramaturgo e 
tradutor de teatro com doutorado em Translation of Brazilian 
Contemporary Drama pelo King’s College London. 
Entre seus trabalhos estão a primeira tradução para o inglês 
de Namíbia, Não!, por Aldri Anunciação; uma adaptação 
da peça The Blind One e The Mad One de Cláudia Barral; 
e em 2019 foi um dos tradutores do livro Nelson Rodrigues – 
Selected plays, pela Bloomsburry/Oberon Books, que reúne 
importantes obras do dramaturgo brasileiro.
Twitter: @AlmiroAndrade

ALMIRO ANDRADE

Com formação em Paramedic Sciences pela 
St. Georges University of London em 2014, a 
paramédica brasileira Priscila Currie trabalha 
em Londres para o sistema único de saúde 
do Reino Unido, o NHS (National Health 
System).
Além disso, Priscila e sua equipe ensinam 
primeiros socorros em língua portuguesa e 
oferecem certificados em Inglês, sendo a 
única empresa que promove essa ação em 
todo Reino Unido.
Atua na linha de frente no combate à 
covid-19 e nas suas redes sociais conta um 
pouco da sua experiência no enfretamento da 
pandemia.
Para saber mais acesse o site https://www.
priscilaparamedicalondres.com/ ou siga seu 
perfil no instragram @priscila_paramedica_
londres .

PRISCILA CURRIE

“Eae gente, tudo?” É com essa saudação 
que o influenciador digital Deni 
Machado quase sempre começa seus 
vídeos. De forma bem-humorada, Deni 
mostra sua rotina vivendo em Londres 
em vídeos, fotos, stories, reels etc.  Essa 
espontaneidade trouxe frutos e hoje 
Deni tem mais de 26 mil seguidores no 
Instragam e mais de 181 mil no Tik Tok.
Deni também pode ser visto comandando 
a pick-up na festa Carnivàle Latin 
Night, todo domingo no Zodiac Bar em 
Camden Town.
Acompanhe a rotina de Deni pelo 
Instragram e Tik Tok pelo perfil @
denimach.

DENI MACHADO

O português João Caldas, 
também conhecido sob a 
alcunha de Mary Poppers, 
é drag queen, activista, 
designer de moda e 
designer têxtil. 
Vestida com roupas 
femininas, salto alto, 
maquiagem, mas também 
exibindo barba e pelos no 
peito e nas pernas, Mary 
Poppers é uma full-bearded 
drag queen. Dessa forma, 
Mary questiona gêneros 
e identidades, reforçando 
que traços masculinos e 
femininos podem coexistir.
O trabalho de Mary Poppers 
pode ser acompanhado 
pelo seu perfil no instragam 
@msmarypoppers.

MARY POPPERS
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Em janeiro, um vídeo que 
circulou nas redes causou 
indignação entre os motoqueiros. 
Trata-se uma aparente ação de uma 
gangue roubando uma motocicleta 
bem diante de um agente policial 
uniformizado. 

“O vídeo me revolta, mas não 
me surpreende”, diz um motoboy 
brasileiro residente em Liverpool.

“Eles pegaram a minha moto na 
frente da polícia e foram embora. A 
polícia assistiu toda a cena e não fez 
nada”, relata outro profissional.

No início de janeiro, um protesto 
reuniu cerca de 60 pessoas que 
pediam mais atenção das autoridades 

no combate à violência contra 
motoqueiros. De lá para cá, a polícia 
prendeu três pessoas e distribuiu 
equipamentos de segurança, como 
travas e alarmes, mas o problema 
parece longe de ser solucionado.

“Os ataques continuam 
ocorrendo”, diz outro entregador de 
delivery. “É tradição de molecada 
roubar motos. Eles andam de bando, 
muitos com facas, roubam a moto 
para se divertir. Vão para o parque, 
postam vídeos nas redes sociais com 
as motos e depois tocam fogo nelas.”

As gangues não roubam só 
brasileiros. Roubam ingleses 
também, mas com a expansão da 
profissão de motoboy por aqui, 
na qual brasileiros são maioria, 
a violência vem ganhando uma 
conotação xenofóbica que preocupa 
as autoridades.

Com a palavra, os 
motoboys

Em Liverpool, a categoria 
começa a se organizar. A reportagem 
de Noticias em Português teve 
acesso com exclusividade às 
respostas de um formulário que 
motoboys estão sendo convidados a 

responder online. 
O relatório continua aberto, 

enviado por WhatsApp para grupos 
fechados de motoboys em Liverpool. 
Apenas nos dois primeiros dias 
de consulta, e com 41 respostas, 
31,1% responderam com um “sim” 

à pergunta “você já foi assaltado 
em Liverpool?”. E impressionantes 
51,2% disseram que sofreram uma 
tentativa de assalto.

O formulário, cujas respostas 
serão traduzidas para o inglês e 
encaminhadas à polícia, também 

pede para que os profissionais 
descrevam a ação de violência a que 
foram vítimas e sugiram melhorias.

A seguir, algumas das respostas. 
Por questões de segurança e 
privacidade, os nomes serão 
omitidos.

Comunidade

Em Liverpool, 
roubos de motos 

acontecem na 
frente da polícia

- Notícias em 
Português teve 

acesso com 
exclusividade 
a depoimentos 

de motoboys de 
Liverpool. 

- Entre 41 
depoimentos, 

31,1% responderam 
com um “sim” à 

pergunta “você já 
foi assaltado em 

Liverpool?”. 

- E impressionantes 
51,2% disseram 

que sofreram uma 
tentativa de assalto.

Da Redação

Unsplash

Em Liverpool, motoboys estão sendo convidados a responder um formulário online para denunciar a violência que sofrem todos os dias 

Reprodução

“Em setembro de 2021, dois caras de balaclava 
em uma scooter me perseguiram de Tuebrook 
até Kensington e o carona tentou chutar minha 
moto para me derrubar em movimento. Eu só 
consegui escapar porque estava sozinho e minha 
moto com menos peso que a deles correu mais 
rápido. Depois disso, estou evitando trabalhar em 
Liverpool.”
“Tentaram roubar minha moto no Mcdonalds 
da Rice Lane L9. Não levaram porque não 
conseguiram quebrar a trava.”
“A primeira vez foi em frente o KFC de Aintree por 
volta de 12h/13h do dia 27 de julho de 2021, 
quatro adolescentes em duas motos chegaram e 
tentaram pegar a minha que estava estacionada. 
Eu segurei minha moto e eles foram embora.”
“Não me lembro a data exata, mas foi há um 
ano mais ou menos, estava fazendo uma coleta 
no Safi’s sobremesas, fica na Mont Pleasant. 
Quando sai do estabelecimento me deparei com 
três homens em volta da minha moto, que por 
sorte estava travada. Um deles subiu na moto e 

me pediu a chave, eu fiquei com tanta raiva que 
ameacei agredi-lo com o cadeado que estava 
na minha mão. Após umas três ameaçadas de 
bater com o cadeado nele, eles foram embora e 
desistiram já que viram que eu não iria me render.”
“Eles apenas pegaram a minha moto na frente da 
policia e foram embora. A polícia assistiu toda a 
cena e não fez nada.”
“Tentaram me roubar no centro, quebraram o disk 
lock, mas a polícia estava próxima, e os ladrões 
saíram correndo. Tive sorte.”
“Quatro meninos em duas motos sem placas. Eu 
estava em uma rotatória esperando para entrar 
nela, me derrubaram com a moto, um rapaz em 
um carro atrás de mim parou e me ajudou. Foi na 
Edge Lane.”
“Roubaram minha moto em frente ao Burger King 
East Prescot Rd L14 2DE, no dia 2 de janeiro de 
2022. Liguei para a polícia imediatamente e falei 
que a moto tinha rastreador, logo uma viatura 
estava comigo. Em aproximadamente duas horas 
a moto foi recuperada e o suspeito foi preso.”

Como foi o assalto/roubo?

“Se os policiais fossem autorizados a andar armados 
e pudessem fazer rondas nos parques, pedir 
identificação, esse problema seria solucionado. Essas 
gangues se reúnem nos mesmos lugares.”
“A lei deveria ser mudada para que o policial 
pudesse perseguir e capturar esses bandidos que 
dirigem sem capacete.”
“A família do assaltante devia arcar com o 
prejuízo de tudo.”

“Talvez uma patrulha ostensiva da polícia em 
locais onde há muitos incidentes de roubos e 
onde geralmente os menores infratores ficam.”
“Eu nunca soube de nenhum assalto aqui em 
Liverpool e sim muitos roubos, acho que para 
melhorar, usem boas travas na moto, isso inibe 
qualquer roubo. Acho que a solução seria mais 
policiamento nas regiões com muito fluxo de 
delivery drivers.”

Como resolver ou amenizar o problema?

No vídeo de autoria desconhecida, uma 
aparente ação de uma gangue roubando 
uma motocicleta bem diante de um policial 
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Nova análise de City Hall mostra 
que, apesar das recentes melhorias 
na qualidade do ar, cada hospital, 
centro médico e lar de idosos na 
capital - visitado por muitos dos 
mais vulneráveis londrinos em seu 
estado de maior indisposição - está 
em um local que viola as diretrizes 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para dióxido de nitrogênio e 
material particulado.

Sadiq Khan visitou o Evelina 
London Children’s Hospital para 
conversar com médicos, enfermeiros 
e jovens pacientes sobre o impacto 
da poluição do ar e reafirmar seu 
compromisso de limpar o ar ao 
redor dos hospitais. O Mayor visitou 
anteriormente Evelina London em 

abril de 2019 para se encontrar 
com famílias e funcionários para 
falar sobre a importância de reduzir 
a poluição do ar tóxico. Sua visita 
marcou então o lançamento da 
primeira Zona de Emissão Ultra 
Baixa 24 horas.

Sadiq promete discutir a crescente 
evidência de uma associação entre 
a poluição do ar e a COVID-19. 
Pesquisas recentes também 
relacionaram COVID-19 longo com 
anormalidades identificadas nos 
pulmões de pacientes vítimas de 
COVID longa, com falta de ar após 
sua infecção inicial*. 

Os funcionários da Evelina 
London têm liderado a pesquisa da 
COVID-19 e foram fundamentais 
na descoberta de uma rara condição 
inflamatória em crianças ligadas 
à COVID-19 chamada Síndrome 

Inflamatória Multissistêmica 
Pediátrica (PIMS-TS). Até o 
momento, eles trataram com sucesso 
mais de 300 pacientes. 

A má qualidade do ar prejudica 
o crescimento dos pulmões das 
crianças e piora as doenças crônicas, 
como asma, doenças pulmonares 

e cardíacas. Um estudo histórico 
sobre o impacto da poluição do ar 
em Londres encontrou crianças 
crescendo em partes poluídas da 
capital com um volume pulmonar 
significativamente menor, com uma 
perda de aproximadamente 5% na 
capacidade pulmonar - equivalente 
ao tamanho de dois grandes ovos - 
em comparação com seus pares no 
resto da Inglaterra**.

Há dois principais poluentes 
atmosféricos preocupantes em 
Londres com base em seu impacto 
na saúde humana: o dióxido de 
nitrogênio (NO2) e a matéria 
particulada fina (PM2,5).

Estes dados se somam à crescente 
evidência de que é necessária uma 
ação ousada para reduzir a poluição 
do ar, combater a emergência 
climática e cortar o congestionamento 

na capital para proteger os londrinos 
mais vulneráveis e criar uma cidade 
mais verde e mais saudável.

Sadiq tomou medidas inovadoras 
para combater o ar tóxico, as emissões 
de carbono e o congestionamento 
na capital, introduzindo e depois 
expandindo a Zona de Emissões 
Ultra Baixas e apertando os padrões 
da Zona de Emissões Baixas. 

Espera-se que estas intervenções 
levem a uma queda de 5% nas 
emissões de CO2 dos carros e vans 
da zona e um corte de 30% nas 
emissões de óxido de nitrogênio 
tóxico e um corte de 35% nos gases 
de escape tóxicos de PM2,5.

Mesmo assim, ainda há muito 
mais trabalho a ser feito antes que 
Londres atinja os limites legais 
e seguros de poluição e todos os 
londrinos possam respirar ar limpo. 

A comunidade brasileira ganhou 
mais uma emissora de rádio com 
programação em português e 
transmissão de Londres. Desde o dia 
15 /01, está no ar a Alô Brasil UK, 
criação do comunicador Edilásio 
Barra. 

Ator, radialista, apresentador 
de TV outrora chamado no Brasil 
de “Amaury Jr. carioca”, Edilásio 
teve a ideia da web radio depois de 

participar de um evento do prêmio 
Top of Mind UK em 2021. 

“Ali tive contato com uma 
comunidade brasileira expressiva 
e vi que só tinha uma emissora de 
rádio fazendo a cobertura”, diz 
Barra. “Foi quando pensei que havia 
espaço para mais uma.” A outra 
emissora é a Mais Brazil UK.

Nascido em Belém do Pará, mas 
tendo passado a maior parte da vida 
no Rio de Janeiro, Edilásio decidiu 
mudar-se para UK para ficar mais 

perto dos três filhos que moram em 
Londres: Ricardo, Bruna e Carol. 

“Tive programa de TV no Rio por 
dez anos, fui professor universitário 
por 15 anos e conheço centenas de 
artistas. Estou quase aposentado, mas 
sou elétrico, não posso ficar parado.”

Edilásio viveu em Londres por 
quase três anos antes da pandemia e 
está de volta há sete meses. Colocou 
a rádio no ar com o apoio de dezenas 
de amigos famosos, que gravaram 
vídeos endossando seu nome.

A Alô Brasil UK fica no ar 24 
horas por dia, sete dias por semana. 
“Claro que eu tenho suporte no 
Brasil”, explica Edilásio, que assume 
os microfones de segunda a sábado, 
das 10h às 13h. Todos os dias entre 
8h e 9h da manhã é apresentado 
o programa jornalístico Café com 
Notícias.

Por enquanto, toda a transmissão 
é feita da casa de Edilásio, mas ele 
não descarta o aluguel de um estúdio 
em breve.

“Eu ainda não fui para a rua 
vender a rádio, mas já estou sendo 
procurado”, diz. “Estou fechando 
parcerias para três novos programas 
locais.” 

Maristela Aroca, Vanderli Bello 

e Kethllen Ribeiro são os nomes das 
novas adesões à programação da 
rádio.

Baile dos anos 1980
A programação musical da Alô 

Brasil UK é basicamente MPB. 
90% das músicas que tocam na 
rádio são brasileiras, mas os estilos 
são os mais variados. De sertanejo 
universitário a pagode, passando por 
muita canção antiga, principalmente 

dos anos 1980 e 1990.
Aliás, Edilásio tem outro projeto 

que pretende pôr em prática ainda 
este ano  em Londres: promover 
um baile dos anos 1980. “Quero 
fazer essa festa uma vez por mês, 
eu como DJ, e trazendo artistas 
como Silvinho Blaublau e Doutor 
Silvano”, conta. “Falta eu encontrar 
um lugar que tope a empreitada.”

Para ouvir a rádio Alô Brasil UK, 
acesse www.alobrasilradiouk.com.

Comunidade

Nova rádio brasileira inaugura 
transmissão em Londres

A má qualidade 
do ar prejudica 
o crescimento 
dos pulmões 

das crianças e 
piora as doenças 
crônicas, como 
asma, doenças 
pulmonares e 

cardíacas.

Todos os hospitais da capital estão em 
áreas perigosamente poluídas

Da Redação

Por Marta Stephens

Criador da web radio já foi chamado no Brasil de “Amaury Jr. carioca” 

Edilásio Barra é ator, radialista e teve programa de TV no Rio de Janeiro por 10 anos antes 
de inaugurar a Alô Brasil UK

Divulgação

Acervo pessoal
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Cressida Dick deixa a chefia da Met sob 
acusações de negligência

A comissária chefe da Polícia 
Metropolitana Dame Cressida 
Dick está de saída de seu posto de 
liderança, após enorme pressão do 
Mayor de Londres Sadiq Khan. 

Dame Cressida concordou em 
servir por um curto período para 
permitir uma passagem ordenada.

Ao contrário de outros 
Comissários da Polícia e do Crime 
em todo o país, o Mayor não nomeia 
diretamente o Comissário da Polícia 
Metropolitana. Esta é um encargo 
do Home Secretary, que deve ter “a 
devida consideração” pelas opiniões 
do Mayor de Londres.

Em comunicado oficial, Sadiq 
Khan disse: “Na semana passada, 
deixei claro à Comissária da Polícia 

Metropolitana a escala da mudança 
que acredito ser urgentemente 
necessária para reconstruir a 
confiança dos londrinos no 
Met e para erradicar o racismo, 
sexismo, homofobia, intimidação, 
discriminação e misoginia que ainda 
existe.

“Não estou satisfeito com a 
resposta da comissária. É claro que a 
única maneira de começar a entregar 
a escala da mudança necessária é ter 
uma nova liderança bem no topo da 
Polícia Metropolitana.

“Gostaria de agradecer a Dame 
Cressida Dick por seus 40 anos de 
serviço público dedicado, com a 
grande maioria passada no Met onde 
ela foi a primeira mulher a se tornar 
Comissária. Em particular, elogio-a 
pelo recente trabalho em ajudar-

nos a derrubar o crime violento em 
Londres - embora, é claro, haja mais 
a fazer.

“Quero deixar registrado 
novamente que há milhares de 
policiais incrivelmente corajosos 
e decentes no Met que vão acima 

e além a cada dia para nos manter 
a salvo, e nós lhes devemos uma 
enorme dívida de gratidão.

“Trabalharei agora de perto com 
o Ministro do Interior na nomeação 
de um novo Comissário para que 
possamos agir rapidamente para 

restaurar a confiança no serviço 
policial da capital, mantendo Londres 
segura”. 

Envolvimento na morte de 
Jean Charles

Foi sob o comando de Cressida 
Dick que oficiais da Met mataram 
o eletricista brasileiro Jean Charles, 
em julho de 2005, ao confundi-lo 
com o terrorista Hussain Osman, 
que acreditavam viver no mesmo 
quarteirão de apartamentos em Tulse 
Hill onde Jean morava.

Nenhum oficial foi processado 
pela morte de Jean Charles e Dame 
Cressida, que era a comandante 
sênior na sala de controle durante a 
operação, foi absolvida de qualquer 
culpa. E logo promovida a comissária 
chefe da Met.

Londres

Da Redação

Reprodução

Foi sob o comando de Dame Cressida que oficiais da Met mataram o brasileiro Jean 
Charles, em 2005, ao confundi-lo com um terrorista
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Reino Unido

O divórcio é um momento difícil 
e muito doloroso para qualquer 
casal e, para o Reino Unido e para a 
União Europeia (UE), o Brexit está 
provando ser uma separação muito 
traumática com dor e intermináveis 
armadilhas que dificultam a transição 
para uma nova estrutura econômica 
e jurídica.

Boris Johnson, que está envolvido 
na crise do “PartyGate”, anunciou a 
“Brexit Freedoms Bill” para substituir 
as leis herdadas da UE e para 
convencer o povo britânico de que a 
liberdade trará vantagens para o Reino 
Unido. De acordo com o primeiro-
ministro britânico, este processo de 
desembaraçar-se do legado jurídico 
europeu “dará a eles (os britânicos) 
mais margem de manobra para 
explorar os benefícios de Brexit”. Ele 
garantirá que as empresas possam 
gastar mais em investimentos, 
inovação e criação de empregos”. 

O grande desconhecido em 
tudo isso é se este desligamento irá 
amortecer o impacto desfavorável 
que está tendo sobre o comércio 
entre a UE e o Reino Unido. Como 
relatado pelo Instituto Alemão de 
Pesquisa Econômica, as exportações 
da UE para o Reino Unido ainda 

representavam 6,2% do total em 
2019, em 2021 essa participação 
havia diminuído para 5,2%,

Da mesma forma, no mesmo 
período, as importações britânicas 
para a UE caíram de 3,9% para 2,6%.

Controles aduaneiros 
Outra vertente deste árduo 

processo de divórcio é a questão dos 
controles aduaneiros na Irlanda do 
Norte. 

O controverso Protocolo da 
Irlanda do Norte, que entrou em 
vigor em 1º de janeiro de 2021 junto 
com os outros acordos Brexit, exige o 
controle das mercadorias que entram 
na Irlanda do Norte provenientes da 
Grã-Bretanha para evitar a entrada 
descontrolada de mercadorias da UE.

 O Ministro da Agricultura da 
Irlanda do Norte, Edwin Poots, 
anunciou esta semana a suspensão, 
a partir da meia-noite de 2 de 
fevereiro, dos controles aduaneiros 
sobre produtos agroalimentares que 
foram acordados pelo Reino Unido 
e pela União Européia (UE) no 
Acordo Brexit.

Ambos os desenvolvimentos têm 
mais a ver com a política interna dos 
dois países do que com a reforma da 
estrutura jurídica, no caso da Grã-
Bretanha, e com o comércio, no caso 
da Irlanda do Norte.

O projeto político da Johnson 
está cada vez mais envolvido com 
a crise do PartyGate, os partidos 
ilegais que aconteceram durante o 
confinamento, restrições que foram 

impostas pelo próprio governo. 
Para Boris Johnson, esta Lei das 

Liberdades Brexit vem a calhar; ela 
desvia a atenção da imprensa tablóide 
pró-Tory e Brexiteer, convencendo os 
parlamentares e eleitores de que estão 
desapontados com as artimanhas de 
seu líder e a deboche dos que estão 
no 10 Downing Street, enquanto o 
público comum estava enclausurado 
em suas casas, obedecendo às ordens 
da lei promulgada por seu próprio 
governo para proteger contra este 
inimigo invisível e nos proteger do 
vírus Covid 19.

Da mesma forma, na Irlanda do 
Norte, a súbita decisão de suspender 
os controles dos produtos da UE 
também poderia ser interpretada 
como uma decisão para fins de 
propaganda, pois se enquadra 
perfeitamente na campanha pré-
eleitoral do Partido Democrático 
Unionista (DUP), ao qual pertence 
o Ministro da Agricultura. As 
eleições para a Assembleia da 
Irlanda do Norte serão realizadas 
em 22 de maio deste ano. Para os 
unionistas, o Protocolo constitui 
um enfraquecimento da unidade 
territorial do Reino Unido, da qual 
a Irlanda do Norte é parte integrante.

Alguns podem argumentar 
que, tendo acesso a dois mercados, 
o Reino Unido e a UE, a Irlanda 
do Norte poderia se beneficiar 
do comércio com dois blocos 
econômicos, mas neste caso não se 
trata tanto de “estúpida economia”, 
mas sim de “tudo sobre a política”.

Brexit, um divórcio 
ainda traumático

Pixabay

6,2% ainda são 
responsáveis pelas 
exportações da UE 
para o Reino Unido 

em 2019.
22 de maio é a data 
das eleições para 
a Assembleia da 
Irlanda do Norte 
e a posição dos 
sindicalistas que 
acreditam que o 
Protocolo mina a 
unidade territorial 

do Reino Unido será 
decisiva.

Curtas
Cadeia por postagens antissemitas
Uma mulher que publicou abusos 
antissemitas no Facebook na sequência 
do incêndio da Torre Grenfell foi presa 
por 11 meses. Tahra Ahmed, de 51 anos, de 
Lansdowne Road, Haringey, foi condenada 
no Old Bailey na sexta-feira (11/02). Ela 
foi anteriormente considerada culpada 
de duas acusações de incitamento ao 
ódio racial ao publicar material escrito 
no mesmo tribunal no dia 14 de janeiro. 
Ahmed foi entrevistada sobre a postagem, 
mas recusou-se a comentar. Ela foi 
acusada em maio de 2021. As postagens 
foram publicadas em sua conta pessoal 
no Facebook. Em dezembro de 2017, os 
posts foram denunciados à polícia pelo 
Community Security Trust (CST) e pela 
Campanha contra o antissemitismo, e 
uma investigação imediata foi iniciada 
por policiais da equipe de Proteção 
Pública das polícia.

Apoio do NHS a vítimas de violência 
doméstica
Vítimas e sobreviventes de abuso sexual 
e doméstico estão sendo encorajados 
a se apresentar para receber ajuda 
e cuidados do NHS, como parte de 
uma grande campanha apoiada por 
um impulso de £ 20 mi para serviços 
especializados. Dois novos papéis de 
liderança clínica para violência doméstica 
e agressão sexual também estão sendo 
criados. A nova campanha – que tem o 
apoio de um membro das família real e 
uma ex-primeira-ministra – está sendo 
lançada no primeiro dia da Semana de 
Conscientização sobre Abuso Sexual e 
Violência Sexual, e destacará o apoio 
especializado oferecido em dezenas 
de centros de referência de agressões 
sexuais (SARCs) na Inglaterra.

Removida exigência legal para vacinação 
Os regulamentos que fazem das vacinas 
uma condição de empregabilidade 
para o pessoal de saúde e assistência 
social estão definidos para serem 
revogados, sujeitos a consulta pública 
e aprovação parlamentar, anunciou a 
Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Anteriormente, o governo tinha tornado 
a vacinação condição de permanência 
no cargo.  Embora a exigência legal seja 
revogada, aqueles que trabalham com 
saúde e assistência social ainda têm o 
dever profissional de serem vacinados. 
Mais de 127.000 funcionários do NHS se 
apresentaram para uma vacina e 95% já 
tomaram pelo menos uma dose.

Por Stephen Bellas
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Já parou para prestar atenção na 
alta de preços nos supermercados? 
Semana passada, enquanto 
procurava alguns itens costumazes 
na minha lista de compras, fiquei 
surpresa. 

O sal para máquina de lavar 
louças, saquinho de um quilo, que 
até final de janeiro custava £1, agora 
é vendido por £1.65. O pacote de 
dois quilos passou de £2 para £2.45. 
O biscoito recheado que me faz 
recordar alguns vendidos no Brasil 
passou de £1 para £1.29. Até a 
promoção leve 3 porções de proteína 
animal por £8, agora só pagando £9. 
E de centavos e centavos, o poder de 
compra diminui.

Essa, claro, foi uma checagem 
informal (feita em lojas das redes 
Co-op e Iceland), mas o drama já 
está nos jornais.

À BBC, o presidente do Tesco, 
a maior cadeia de supermercados da 
Grã-Bretanha, advertiu que “o pior 
ainda está por vir”, prevendo que a 
inflação dos preços dos alimentos 
logo atingirá 5%.

John Allan disse no programa 
Sunday Morning que ele estava 
bem ciente de que as pessoas 

com orçamentos muito apertados 
estavam tendo que escolher entre 
comida e aquecimento.

“Em alguns aspectos o pior 
ainda está por vir - porque embora a 
inflação dos preços dos alimentos no 
Tesco no último trimestre tenha sido 
de apenas 1%, somos impactados 
pelo aumento dos preços da energia. 
Nossos fornecedores são impactados 
pelo aumento dos preços da energia. 
Estamos fazendo tudo o que 
podemos para compensar... mas esse 
é o tipo de número de que estamos 
falando. É claro, 5%”, disse ele.

Segundo o Office for National 
Statistics (ONS), os preços ao 
consumidor no Reino Unido subiram 
5,4% (ano a ano) em dezembro de 
2021, a maior taxa anual de inflação 
registrada desde que o Reino Unido 
adotou uma meta de inflação em 
1992. 

Especialistas acreditam que 
a inflação pode chegar a 6% na 
primavera.

Como explica o instituto Vox 
EU, isto parece ser parte de um 
fenômeno global, com a inflação 
dos EUA em 7% e a da zona do euro 
em 5%. Todos esses estão acima 
das respectivas metas de inflação 
(oficiais ou não oficiais) de suas 
áreas. (O Japão é uma exceção, com 

uma taxa de inflação anual de 0,8% 
em dezembro de 2021). 

O que causou este súbito 
aumento da inflação?

A explicação mais prosaica é que 
isto se deve apenas a efeitos de base. 
A inflação estava abaixo da meta 
(0,8%) em 2020 e a inflação em 
2021 compensou, em sua maioria, 
essa baixa taxa. Isto é evidenciado 
por uma taxa de inflação anualizada 
de 3% nos últimos dois anos - 
aproximadamente na meta. 

Outros fatores, no entanto, vão 
além do aspecto estatístico. Os 
preços das commodities também 
subiram drasticamente este ano, e 
passaram para aumentos nos preços 
da energia no Reino Unido.

O aumento dos custos de 
transporte também passou para os 
preços ao consumidor. As cadeias de 
fornecimento têm sido pressionadas, 
principalmente no transporte de 
semicondutores. A demanda por 
produtos eletrônicos, impulsionada 
pela pandemia, tem atingido 
uma oferta limitada devido às 
interrupções do mercado de trabalho 
Covid-19. Os semicondutores são 
insumos chave para mercadorias que 
vão de automóveis a brinquedos, e 
portanto se traduziram em aumentos 
de preços mais amplos. 

Leibovici e Dunn (2021) 
mostram que os aumentos de preços 
em 2021 foram muito maiores nas 
indústrias com maior dependência 
de semicondutores.

As rupturas na cadeia de 
fornecimento foram vistas em 
outros lugares, incluindo a escassez 
de motoristas de caminhão e 
trabalhadores de matadouros no 
Reino Unido (mas também em 
outros países). 

Alguns apontaram o Brexit 
como uma causa da escassez de 
mão-de-obra nestas indústrias. O 
Brexit também aumentou os custos 
para os fabricantes britânicos 
devido aos regimes regulatórios 
separados no Reino Unido e na UE, 
e às interrupções nas cadeias de 
abastecimento que enfrentam a UE.

Estas explicações são variantes 
das pressões “do lado da oferta” que 
levaram a preços mais altos. 

Há quem enfatize as forças 
do lado da demanda, incluindo a 
política monetária e fiscal. Larry 
Summers estimou em sua coluna 
do Washington Post de fevereiro do 
ano passado que as medidas fiscais 
dos EUA eram três vezes maiores 
que o hiato do produto, arriscando 
a inflação. 

Alguns motores da inflação, 
como as interrupções da cadeia 
de suprimentos, provavelmente se 
dissiparão à medida que a Covid-19 
passar de pandêmico para endêmico. 
Entretanto, a inflação de curta 

duração pode tornar-se endêmica se 
levar a expectativas de inflação mais 
altas.

Essas expectativas podem se 
tornar autossuficientes e levar a 
uma inflação persistente. Gerard 
Lyons adverte no The Guardian 
que o Banco da Inglaterra pode 
estar respondendo muito tarde ao 
aumento da inflação, o que corre o 
risco de se tornar persistente.

* Com Vox EU.

Maior taxa de inflação em 30 
anos – e ainda pode piorar

Reino Unido

Da Redação*

A alta nos preços parece ser parte de um fenômeno global, com a inflação dos EUA em 7% e a da zona do euro em 5%

- Os preços ao 
consumidor no 

Reino Unido 
subiram 5,4% (ano 

a ano) em dezembro 
de 2021.

- É a maior taxa 
anual de inflação 
registrada desde 

que o Reino Unido 
adotou uma meta de 

inflação em 1992. 

- Especialistas 
estimam que 
inflação pode 

chegar a 6% na 
primavera.
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Era 31 de dezembro de 
2019 quando as autoridades 
governamentais chinesas 
notificaram a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) sobre 20 casos de 
pneumonia ligados a um vírus novo 
e anteriormente desconhecido na 
cidade de Wuhan, nas margens do 
rio Yangtze.

Mas a situação não terminou aí. 
O vírus teve uma rápida propagação 
global e, em 11 de fevereiro de 
2020, a OMS batizaria a doença de 
“Covid-19”, que é a sigla para doença 
coronavírus 2019. Um mês depois, 
em 11 de março, o órgão mundial de 
saúde declarou oficialmente o vírus 
como pandêmico.

Desde então, já houve mais de 
400 milhões de infecções e quase 
5,8 milhões de mortes em todo o 
mundo. 

No que diz respeito à comunidade 
de língua latina no Reino Unido, 
a crise sanitária causada pela 
pandemia afetou muitas pessoas nos 
últimos dois anos, e elas também 
passaram por momentos difíceis 
durante este período.

Uma dessas histórias é a de 
Carlos, conhecido na comunidade 
por sua dose de otimismo, ideal para 
momentos difíceis, apesar de sua 
idade avançada, ele aprendeu a ler e 
escrever. O vírus o pegou de surpresa 
em agosto de 2020. Seu caso ficou 
viral graças às publicações feitas por 
seus parentes. 

“A destruição dramática que 
o coronavírus deixou para trás fez 
crescer nosso medo, alimentado 
diariamente pelas incessantes e 
lúgubres notícias vindas de todo o 
mundo”.

O confinamento certamente se 
tornou mais suportável por poder 
desfrutar de uma casa mais ou 

menos espaçosa com áreas, tais 
como um pátio e um terraço no 
telhado, que nos ligava ao exterior. 
A verdade é que tenho sido 
privilegiado, pensando como 
tem sido difícil para muitas 
pessoas que não tiveram essa 
possibilidade porque vivem 
em apartamentos menores e 
estão condenadas a condições 
menos confortáveis. 

O dia a dia tem sido, 
como para qualquer jornalista 
durante este tempo, marcado pela 
constante cobertura jornalística 
desta crise, que se tornou obsessiva, 
ao ponto de meus colegas no 
apartamento até me censurarem por 
ser tão dependente, convidando-me 
a me desconectar de tempos em 
tempos.

E o fato é que nesses dias 
estivemos envolvidos num carrossel 
de números, medidas, planos e ações 
de emergência como se fosse uma 
guerra, sempre atentos ao relatório 
diário da Universidade Hopkins 
com resultados extremamente 
duros.

Minha experiência pessoal 
durante aqueles dias não era nada 
de novo, pois eu tinha estado fora 
da redação por um longo tempo.  
É verdade que o confinamento e 
a absorção de informações desta 
crise me levou a ser viciado em 
noticiários, ao que se soma a difícil 
separação entre trabalho e vida 
pessoal com os limites borrados de 
compartilhar o mesmo espaço.

Infelizmente, muitas pessoas não 
puderam se despedir de seus entes 
queridos durante o confinamento 
e, em alguns casos, não puderam 
sequer ir aos hospitais porque as 
medidas excepcionais estabelecidas 
na quarentena não o permitiam. 

Disputas por papel higiênico
Como visto em muitos vídeos 

que se tornaram virais, a venda 
de papel higiênico disparou e 
entrou em colapso no mercado, 
pois não muito depois do início da 

pandemia e da histeria coletiva 
levou o produto a se esgotar e se 
tornar, praticamente, um item de 
luxo, quando milhares de pessoas 
em todo o mundo terminaram com 
o estoque nos supermercados. Outra 
curiosa anedota a partir de 2020.

Remédios caseiros
Fazer infusões e vapores 

reduz a infecção, disseram 
alguns, assim como enxaguar 

com solução salina... e para 
os muito desesperados, 
sempre foi “recomendado” 
pulverizar a si mesmo com 
álcool, o que “preveniu” a 
doença. É claro que este 
conselho nunca funcionou 

e foi recomendado seguir as 
regras de vacinação.

O exemplo mais controverso 
veio do ex-presidente americano 

Donald Trump e do presidente 
brasileiro Jair Bolsonaro sugerindo 
o uso de cloroquina e considerando 
que se tratava apenas de uma gripe.

Nos hospitais, por exemplo, 
eles nos dizem que os pacientes 
chegaram com casos como aquele 
que tinha tomado algumas doses 
de um medicamento chamado 
Betadine e chegaram assustados, 
com desconforto esofágico. Claro 
que não foi nada sério, embora 

dependendo da quantidade deste 
antisséptico ingerido, ele possa 
causar queimaduras de esôfago e 
desconforto gástrico.

No início do estado de 
emergência, a maioria dos habitantes 
não cumpriu as disposições das 
autoridades governamentais 
nacionais, como no caso do Reino 
Unido, que tinha uma posição um 
tanto frouxa no início da pandemia. 
A situação se agravou em pouco 
tempo.

Os ingleses jogavam futebol 
normalmente, iam aos mercados, 
não respeitavam o distanciamento 
social obrigatório, as mães saíam 
com seus filhos aos parques para 
recreação, como se estivéssemos em 
uma situação cotidiana. Pareciam 
gostar da ideia de umas pequenas 
férias, mesmo com pouco dinheiro 
no bolso, e não foi até o governo 
do primeiro-ministro decretar um 
encerramento geral.

Outro aspecto que também foi 
observado foi a colaboração de 

Saúde

2 anos de pandemia – 2 anos de pandemia – 

Por Ulysses Maldonado

- O coronavírus 
teve uma rápida 

propagação global 
e, em 11 de fevereiro 

de 2020, a OMS 
batizaria a doença 

de “Covid-19”.
- Um mês depois, 
em 11 de março, 
o órgão mundial 

de saúde declarou 
oficialmente o vírus 
como pandêmico.
- Desde então, já 
houve mais de 
400 milhões de 

infecções e quase 
5,8 milhões de 

mortes em todo o 
mundo. 

a cronologia da maior crise 
de saúde do século
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empresas privadas no caso de alguns 
supermercados na distribuição de 
alimentos básicos para quase todos 
os habitantes. “A estratégia era 
simples”, diz um dos voluntários 
de uma instituição de caridade. 
“Entregávamos produtos básicos 
em um setor, no dia seguinte, 
cebolas e batatas em outra área. 
Entretanto, alguns vizinhos, longe 
de agradecer e compartilhar o que 
foi entregue, foram um pouco 
altivos e desafiadores.”

As frases mais usadas foram: 
“É tudo o que eles trouxeram”, “Há 
vários de nós vivendo aqui, você 
acha que isso vai ser suficiente, 
as pessoas querem produtos 
embalados, não a granel”. O crime 
estava na ordem do dia, e não 
faltavam pessoas que, aproveitando 
a situação, pegavam uma mala e 
se esgueiravam pelos becos de sua 
vizinhança, como contou Jairo, a 
quem este caso aconteceu, noticiou.

“A certa altura tudo mudou”, 

diz ele. “Não havia renda em minha 
família, meu pai é um costureiro 
de roupas feitas sob medida. Mas 
nestas circunstâncias, há muito 
pouca demanda por estas peças de 
vestuário. Definitivamente, não. 
Recebemos notícias de que estão 
adiando os compromissos para o 
final do ano ou mesmo mais tarde.”

“Acho que a única coisa que 
nos manteve em movimento foi a 
confiança em um futuro melhor e o 
apoio de nossos parentes. Não ficar 
preso nesta casa foi o que aliviou 
nossos medos. Estamos seguros, 
dissemos a nós mesmos.”

Para Jannette, tudo isso se 
tornou um pouco estranho porque 
ela compartilharia com seus amigos 
mútuos em casa para conversar e 
beber e não imaginava que seria o 
último dia em que ela desfrutaria 
da agora chamada normalidade 
do passado. “Nem imaginava que 
as duas primeiras semanas de 
confinamento seriam apenas o início 

de um longo e duro processo.” 
Miguel nos conta que foi muito 

difícil no início e nos diz que gostava 
de sair para brincar, quase todos os 
dias. “Isso é o que eu mais sentia falta 
e também estar com minha família. 
Eu tinha planejado sair para estudar 
durante estes meses, mas por causa 
da pandemia, tudo foi colocado em 
espera. Também tenho passado por 
momentos muito difíceis em minha 
vida pessoal, e justamente quando 
eu estava retomando o rumo certo, 
a emergência chegou.”

Maria diz que eles até sofreram 
um golpe do vírus. “Minha tia 
ficou doente no trabalho. Desde 
pequena eu a via como uma mulher 
dominante, forte e determinada. Eu 
até a ouvi dizer que só porque ela 
trabalhava na administração não 
significava que ia ficar doente. Estas 
situações difíceis nos ensinam que 
não estamos livres do sofrimento 
e muito menos que podemos ter 
controle sobre uma doença de tal 

magnitude. A realidade deixou claro 
que não somos invencíveis.”

Chegamos a 2022 e alguns 
especialistas em saúde estão 
cautelosamente otimistas de que 
as coisas serão melhores e que se 
destacará como o ano em que a 
pandemia terminará.

Dois anos depois, o vírus já 

infectou mais de 280 milhões 
de pessoas e causou 5,4 milhões 
de mortes. E embora tenha 
havido progresso na vacinação, a 
variante Ômicron ameaça piorar 
as perspectivas, pois nos últimos 
dias, o mundo tem visto números 
recordes de novas infecções que têm 
pessoas no limite.

Saúde

Milhares de pessoas pertencentes aos grupos 
dos mais vulneráveis do país poderão acessar 
o segundo antiviral desenvolvido no Reino 
Unido – o PF-07321332+ritonavir da Pfizer 
(Paxlovid®), o governo anunciou.
Aqueles de maior risco que testam positivo 
para o vírus – por exemplo, pessoas 
imunocomprometidas, pacientes com 
câncer ou aqueles com Síndrome de Down 
– poderiam acessar diretamente o PF-
07321332+ritonavir. O antiviral molnupiravir 
e o anticorpo monoclonal sotrovimab já estão 
sendo receitados aos pacientes de maior 
risco, com quase 10.000 pacientes sendo 
tratados até o momento.
O PF-07321332+ritonavir reduziu o risco 
relativo de hospitalização ou morte associada 

à COVID-19 em 88% naqueles que 
receberam tratamento dentro de cinco dias 
após o aparecimento dos sintomas – o que 
significa que poderia potencialmente salvar 
milhares de vidas e ajudar a aliviar a carga 
sobre o NHS.
Esta é uma boa notícia principalmente 
para aqueles com sistemas imunológicos 
comprometidos, para os quais a vacina pode 
ser menos eficaz.
O governo, através da Taskforce Antivirals, 
adquiriu 4,98 milhões de cursos de 
antivirais – 2,75 milhões de cursos de 
PF-07321332+ritonavir e 2,23 milhões 
de molnupiravir. O número é maior 
proporcionalmente por população de toda a 
Europa.

Mais vulneráveis têm acesso a tratamento com 
medicamento antiviral

Quarta dose: mais vulneráveis já podem marcar outro reforço 
da vacina
Pessoas com idade igual ou superior a 16 anos que estão 
severamente imunossuprimidas já podem reservar a quarta 
dose da vacina contra a Covid.
O sistema de reservas on-line foi atualizado para permitir 
reservas de reforços para pessoas com imunossupressão grave.
Há cerca de 400.000 pessoas com imunossupressão grave 
que podem reservar uma quarta dose – pelo menos três meses 
depois da terceira dose – e podem reservar um mês antes 
disso.
Este grupo inclui pessoas com tratamento para doenças como 
câncer ou aquelas com condições crônicas de longo prazo, 
onde sua condição as coloca em maior risco se contraírem 
Covid. 
Anteriormente, o NHS contatou pessoas que são elegíveis 
para doses adicionais da vacina e médicos de GP também 
foram solicitados a identificá-los e convidá-los para suas 
vacinações.
As pessoas que são severamente imunossuprimidas também 
podem ter acesso aos walk-ins em todo o país, seguindo as 
instruções no walk-in finder ou marcando uma quarta dose 
online para se protegerem.
A mudança para o serviço on-line tornará ainda mais fácil 
para as pessoas planejarem e reservarem suas vacinas de 
reforço.
Até agora, mais de nove em cada dez dos que estão 
gravemente imunossuprimidos já tiveram uma terceira 
vacinação COVID-19.
O Professor Stephen Powis, Diretor Médico Nacional do NHS, 
disse: “É incrivelmente importante que aqueles que estão em 
maior risco de contrair coronavírus continuem a se apresentar 
para suas doses, seja uma quarta dose ou uma vacina de 
reforço quando seu tratamento permite e é fantástico ver que 
mais de nove em cada dez pessoas que estão severamente 
imunossuprimidas tiveram sua terceira dose até agora.”

Moção de censura?
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Em Portugal residem cerca de 
10 milhões de portugueses. Fora de 
Portugal, apenas cinco milhões. Ou 
seja, metade dos portugueses vive 
fora de Portugal.

Quanto valem estes portugueses 
que estão fora de “casa”? Vamos às 
contas.

Em termos financeiros, são três 
biliões de euros de remessas em 
2020. O equivalente a meio BES. 
Para lá disso, são cinco milhões 
de consumidores de produtos 
portugueses a fomentar um consumo 
de biliões de euros que promovem 
milhares de empregos em Portugal. 
Se os cinco milhões de portugueses 
a residir fora de Portugal decidirem 
um dia não consumir produtos 
portugueses seria um terramoto 
na economia e no emprego em 
Portugal. Não importa se falamos 
de vinho, bacalhau, outros produtos 
alimentares ou outros para não falar 
dos investimentos empresariais.

A isto podemos acrescentar o 
valor de EMI que os portugueses 
a residir no estrangeiro pagam 
de imposto municipal pelas 
propriedades que possuem em 
Portugal e depois, acrescentar o valor 
gasto nas visitas a Portugal. Tudo 
somado, uma pipa de dinheiro.

Agora, vejamos o reverso 
da medalha.

A primeira carta que qualquer 
pessoa de Portugal recebe ao fazer o 
seu registo no Consulado do país de 
acolhimento..., é do Ministério das 
Finanças. Posto isto, seria suposto 
que o Estado sabe on de estamos, 
todos os ministérios o saberão. Puro 
engano.

Até há bem pouco tempo 
atrás, qualquer pessoas que fosse 
fazer o registo no consulado da 
residência, teria que pedir para fazer 
o recenseamento. Não o fazendo, 
ficava registado no consulado mas 
podia continuar a votar a partir 
de Portugal, que não do país de 
acolhimento.

Através do trabalho desenvolvido 

pela Associação Também Somos 
Portugueses (na época era um 
movimento), foi possível fazer 
com que o recenseamento fosse 
automático e desta forma, os cerca 
de 300 mil recenseados à volta 
do Mundo, passaram a ser cerca 
milhão e meio. Ficamos então todos 
recenseados.

O que acontece a seguir?
Quando vamos renovar o Cartão 

de Cidadão (CC), o recenseamento 
aotumático cai e deixamos de estar 
recenseados. É automático mas não 
tanto assim, ou seja, dão com uma 
mão e tiram com as duas para depois 
virem em campanha dizer que o voto 
é importante ao mesmo tempo que 
criam todo o tipo de barreiras.

Para as eleições presidenciais, 
as cartas para votar foram enviadas 
em Língua Francesa e assim, muitos 
votos foram desperdiçados porque os 
serviços de correio de diversos países 
não comunicam em francês.

Já para as eleições legislativas de 
30 de Janeiro de 2022, Lisboa decidiu 
enviar o voto postal e emitiu milhão 
e meio de cartas. Por absurdo, quem 
quiser votar presencialmente teria 
que se ter inscrito antes Risível que 
o voto presencial precise de inscrição 
de uma pessoa recenseada. Vá lá o 
diabo entender.

Desta forma, é de esperar um 
crescimento no volume de eleitores 
votantes mas mesmo assim longe 

do possível pela simples razão que 
Lisboa não ajuda.

De que terão medo os políticos 
em Portugal sobre os votos dos 
residentes no estrangeiro?

Para receber a carta, a morada 
teria que estar actualizada no 
consulado 60 dias antes das eleições 
e assim, todas as pessoas que 
mudaram de endereço em Dezembro 
ou Janeiro, ficaram também elas 
impedidas de votar.

Para quem vive no estrangeiro e 
passe pela internet, repetidamente, 
vê que a programação da RTP 
não está autorizada para o país de 
acolhimento. O serviço público de 
televisão que defende (ou deveria 
defender) a divulgação da Língua 
Portuguesa, tapa assim com uma 
rolha a possibilidade de se ouvir 
Português em milhares de casas ao 
redor do Mundo.

Voltando à questão do voto, só 
uma possibilidade assegura que os 
portugueses residentes no estrangeiro 
possam votar sem constrangimento 
de distância ou deficiências de 
comunicação entre os serviços de 
correio dos diversos países e essa é 
o voto pela internet através do voto 
digital.

Mas Lisboa tem medo de uma 
ideia que considera perigosa e que 
pode mexer nos interesses de alguns 
instalados na política nacional. Não 
se entende porquê.

Diz a Lei portuguesa que se 

forem votar todos os portugueses que 
residem no estrangeiro ou apenas 
poucos milhares deles, o resultado 
é o mesmo. Dois deputados pelo 
Círculo Eleitoral da Europa e dois 
deputados pelo Círculo Eleitoral do 
resto do Mundo que inclui África, 
Américas, Ásia e Oceania.

Assim, se 1.5 milhões 
de portugueses forem votar, 
independentemente dos partidos 
vencedores, têm direito a quatro 
deputados. Se apenas votarem 100 
mil o resultado será o mesmo o que 
leva muitos migrantes portugueses 
a questionar a importância do seu 
voto.

Assim, os portugueses residentes 
no estrangeiro recenseados (1.5 
milhões) forem todos votar, elejem 4 
deputados. Vejamos o que acontece 

em Portugal.  Vejamos.
Lisboa com 1.9 milhões de 

eleitores, apenas mais 400 mil do 
que a emigração, elege 48 deputados. 
Assim:

Lisboa tem um deputado para 
cada 39.500 recenseados. Os 
portugueses a residir no estrangeiro, 
têm um depuado por cada 375.000 
eleitores. 10 vezes menos.

Concluímos assim que são 
necessários 10 portugueses a residir 
no estrangeiro para ter o mesmo 
valor eleitoral de um único eleitor 
em território nacional. Concluí-
se que um português a residir no 
estrangeiro, vale 10 vezes menos que 
um português a residir em Portugal. 
Não se entende.

Temos portanto que além de 
dificultarem o voto aos portugueses 
a residir no estrangeiro, temos depois 
10 vezes capacidade de voto. Mas 
não ficamos por aqui.

Tendencialmente, acontece que o 
Governo toma posse antes de estarem 
contados os votos pelo círculo da 
emigração o que se pode considerar 
absolutamente insultuoso.

Até podermos votar de 
forma digital, contiuaremos a ser 
importantes sim mas apenas para 
efeitos de remessas e do consumo 
que fomenta a exportação.

Nós gostamos de Portugal mas 
Portugal parece não gostar dos 
portugueses a viver fora do torrão.

* Manuel Gomes é jornalista e 
escritor a residir em Londres.

Como Portugal olha para os 
portugueses que residem no 

estrangeiro
Por Manuel Gomes*

Lusofonia

- Diz a Lei portuguesa que se forem votar 
todos os portugueses que residem no 

estrangeiro ou apenas poucos milhares 
deles, o resultado é o mesmo. 

- 2 deputados pelo Círculo Eleitoral da 
Europa e 2 pelo Círculo Eleitoral do resto 

do mundo que inclui África, Américas, 
Ásia e Oceania.

- Assim, se 1.5 milhões de portugueses 
forem votar, independentemente dos 

partidos vencedores, têm direito a quatro 
deputados. 

Imagem do Rossio, Lisboa: Em Portugal residem cerca de 10 milhões de portugueses. Fora de Portugal, 5 milhões.

Unsplash
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Já comentamos aqui que esta não 
é a primeira vez em que o carnaval 
é adiado para o meio do ano. Em 
1892, a festa também teve sua data 
transferida por questões sanitárias, 
em virtude de uma epidemia de febre 
amarela que abalou a cidade do Rio 
de Janeiro.

Eis que, 20 anos depois, o 
festejo popular sofreria mais um 
adiamento. Agora, em decorrência 
do falecimento do ministro das 
Relações Exteriores – cujo rosto 
estampa nossa moeda de 50 centavos 
– o ilustríssimo e memorável Barão 
de Rio Branco. 

José Maria da Silva Paranhos 
Júnior faleceu aos 66 anos uma 
semana antes de se iniciarem os 
festejos carnavalescos. Muito querido 

pela população, o ministro tinha um 
status de herói nacional, deixando um 
legado de quase uma década a frente 
das relações exteriores do Brasil. 
Foi ele quem costurou o acordo que 
nos deu a posse do estado do Acre, 
por exemplo, além de ter exercido 
a função de Cônsul Brasileiro em 
Liverpool.  

Assim, quando foi anunciada 
a sua morte, uma grande comoção 
tomou conta do país, acabando 
com qualquer clima para folia. Por 
isso, ficou decidido que não haveria 

carnaval, sendo adiado para o mês de 
abril. 

Mas, como era de se esperar, o 
povo achou que dez dias de luto era 
muito tempo e fez seu carnaval em 
fevereiro.

E se engana quem pensa que em 
abril, quando oficialmente ocorreria 
a folia, a festa também não foi um 
sucesso. Em dose dupla, os cinco 
dias de comemoração popular no 
mês da Páscoa deram o que falar.

Agora, 110 anos depois, um 
novo adiamento da nossa “alegria 

em manifestação” aconteceu. Para a 
tristeza dos foliões que aguardavam 
ansiosos desde 2020, os carnavais 
por todo o Brasil foram deslocados 
para o final de abril. Por aqui, a 
data escolhida é quase emblemática, 
prevendo um grande festejo realizado 
entre os feriados de Tiradentes e São 
Jorge – padroeiro do Rio de Janeiro 
– e, coincidentemente, na data do 
descobrimento do Brasil por Pedro 
Alvares Cabral. Coincidência? 
Misticismo? Nós, meros mortais, não 
temos essa resposta, mas podemos 
afirmar que, após o ano sabático 
sem os desfiles, a retomada será um 
momento único. 

E aproveitamos para deixar no 
ar a pergunta: será que, assim como 
em 1912, veremos o povo celebrar o 

carnaval por toda cidade e apenas os 
movimentos ligados as agremiações 
ficarão de fora? Fica a dúvida! – num 
misto de crítica e indignação. 

De toda forma, que sejamos 
felizes em nosso carnaval e 
possamos irradiar toda a nossa 
alegria contagiante. Em abril, será 
hora de ocupar as ruas, as quadras e 
os barracões, fazendo muito barulho! 

Eles podem ter vencido a batalha, 
mas não a guerra. Enquanto houver 
o riscado nos pés e o som do teleco-
teco, o sinal não estará fechado para 
nós... OS SAMBISTAS!

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

Por Lourenço Marques
@olourencomarques *

Carnaval em abril, onde já se viu?
O carnaval no Brasil já foi adiado outras 

vezes na história, mas nem sempre o povo 
obedeceu o fastio de folia.

Samba de Bamba UK

Samba de Bamba UK
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Ela saía todos os dias pela manhã 
para trabalhar e voltava tarde. Um 
dia precisou passar a ficar em casa 
por mais tempo. Sua mãe e seu pais 
idosos precisavam de cuidados. 
Enamorou-se nesse meio tempo, se 
casou. Vieram dois filhos gêmeos. 
O trabalho se ampliou. Mas de tudo 
o que havia acontecido, tristezas e 
alegrias, uma coisa perdurou em sua 
vida, seu lar ainda era seu refúgio...

Bem, isso poderia ser o início 
de um romance, mas é apenas uma 
ilustração. Você concorda comigo 
que um lar deve ser um lugar de 
paz e refúgio? Nesse período todo 
de pandemia, milhares de pessoas 
viveram verdadeiros infernos: falta 
de privacidade, abusos verbais 
e físicos e todas as formas de 
violência possíveis e inimagináveis. 
Na Inglaterra e no País de Gales, 
por exemplo, em março de 2021, o 
número de incidentes relacionados 
ao abuso doméstico registrado pela 
polícia aumentou 6% em comparação 
a março de 2020. Quando se fala em 
milhares de pessoas o percentual é 
considerável. E isso ocorre porque 

“lar” deixou de existir. Como assim 
“deixou de existir”? 

Você acha que as palavras têm 
algum poder em nossas vidas?

Algumas pessoas não acreditam 
que as palavras podem ter uma 
força indescritível em nossas vidas 
e na formação de nosso caráter, mas 
têm. Imaginemos aqui uma cena: 
um garotinho de 5 anos chorando 
e pedindo colo porque está com 
sono e cansado. Um pai e uma mãe 
estressados do dia a dia e com sua 
relação desgastada. O pai grita: “não 
vou te dar colo nenhum, você já é bem 
grandinho, vai para a cama dormir”. 
Essa rejeição pronunciada pela altura 
da voz, emoção empregada e gestual 
condizente, fica impressa na cabeça 
e no corpo desse ser que vai crescer 
com severos desajustes emocionais. 
Principalmente se isso se repetir por 
muito tempo. 

Um lar onde palavras são usadas 
para agredir, humilhar e se desfazer 
do outro, vai danificando o aspecto 
psíquico do ser, vai poluindo nossa 
alma. Não é um lar, é somente uma 
residência, uma moradia, uma casa. 
Um refúgio tem que ser um lugar de 
parada, um abrigo da chuva das horas 
difíceis, um amparo nos momentos 
em que não sei o que fazer. Se você 
está vivendo numa residência é 
necessário repensar como ela poderia 

se tornar um lar para você. Um lar 
pode ser composto por uma pessoa 
e um animal de estimação, ou por 
pessoas que nem são parentes, mas 
se tornaram uma família, são afins, 
são irmãs de coração. Não há regras 
para se ter um lar, entretanto ele é 
aquele lugar em que você se sente 
bem, simples assim.

O que você acha de tentar?
Então, pegue lápis e papel e bora 

lá! Escreva 6 coisas que você vive na 
sua casa (no sentido de acolhimento 
e bem-estar, nada de bens materiais, 
ou o contrário. Tem gente por aí com 
casa pobre e lar rico.), e separe em 
duas colunas: boas e ruins. 

Daí você vai observar quantas 
coisas você considerou “boas” para 
ser um lar onde gostaria de estar e 
quantas são “ruins”, ou seja, não 
correspondem a sua expectativa.   Se 
a quantidade de situações e emoções 
vividas foram mais positivas do 
que negativas no seu modo de ver e 
entender o que é um lar, ótimo, você 
está no lugar certo. Aqui lembro 
que o que pode ser bom para um 
pode ser ruim para outro. Eu, por 
exemplo, por mais que ame animais, 
não poderia viver maritalmente com 
quem quisesse beijar na boca de um 
cãozinho, ou ainda viver com alguém 
que fosse preconceituoso. Então, só 

você sabe o que pode tolerar. 
Digamos que eu tenha, então, 

anotado 4 coisas boas contra 2 coisas 
ruins. Isso pode ser melhorado, 
mas está bom, pois não há nada 
perfeito neste mundo, nem um 
LAR. Daí a sugestão é mais diálogo 
e compreensão.  Talvez fosse bom 
um conjunto de regras para facilitar 
a convivência, como, por exemplo, 
“para entrar no meu quarto, preciso 
que batam na porta antes”, “acabando 
de fazer a refeição, lave seus pratos”, 
mas também psicoterapia. Porém, 
se você anotou 2 coisas boas contra 
4 ruins, aí a coisa está complicada 
e é melhor pensar em uma saída 
urgente. Sei que não é simples, 
mas não conseguimos nunca mudar 
pessoas (às vezes conseguimos 
influenciá-las), e se meu entorno 
não corresponde ao que preciso 
receber (e doar) para ter uma vida 
mental saudável, preciso começar 
a me articular para conseguir o 
lar desejado. Conversar e mostrar 
às pessoas que também tenho 
necessidades a serem respeitadas, 
pode ajudar.

E quando falo aqui em receber 
e doar é para lembrar que na vida 
tudo é uma via de mão dupla, “um 
toma lá da cá” incessante. Se você 
quer pessoas legais a sua volta, 
acolhedoras, isso deve começar com 

e por você, não acha?
Pense que nem sempre nascemos 

no lar e família que queremos, mas 
na que precisamos. E se uma casa 
pode se tornar um lar, ela precisa ter 
afeto, afetados e afetadores. Para que 
volte a existir um lar em sua casa, é 
preciso que você também seja um lar 
para você mesmo/a e para as pessoas 
a sua volta. Vamos conversar?

Se precisar de ajuda urgente 
aqui em Londres, entre em contato 
https://www.refuge.org.uk/ (Against 
domestic violence).

* Janice Mansur é escritora, 
professora, revisora de tradução, 
criadora de conteúdo e psicoterapeuta 
para todas as orientações sexuais e 
gêneros (atendendo online). Canal 
do Youtube: BETTER & Happier 
Instagram: @janice_mansur

“Na Inglaterra 
e no País de 

Gales, o número 
de incidentes 

relacionados a 
abuso doméstico 
aumentou 6% em 

março de 2021, em 
comparação com 
março de 2020.”

Cotidianices

Por Janice Mansur*
@janice_mansur

Lar: um lugar de paz
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Formado no ano passado em Holloway, norte de Londres, o grupo Novos Londrinos é 
especializado em bossa nova, samba e músicas originais de inspiração brasileira. Centrado 
em alguns favoritos como Tom Jobim, Sergio Mendes e Marcos Valle, o set é repleto de 
ritmos contagiantes e melodias encantadoras.

O grupo se apresenta no The Hill Station Cafe & Bar, Kitto Road, Londres, SE14 
5TY, a partir das 19h. Os ingressos custam £6 e podem ser encontrados pelo site https://
hillstationcafe.co.uk/ .

A agenda cultural da comunidade 

falante de português no Reino Unido

Por Osvaldo Lélis

NOVOS LONDRINOS - 19 de março 
(sábado)

BEBEL GILBERTO - 27 de março 
(domingo)

Bebel Gilberto vem encantando fãs e críticos em todo o mundo desde sua aparição no 
cenário musical mundial com o lançamento solo de EP em 1986.

O álbum de estreia Tanto Tempo trouxe a marca registrada de Bebel na bossa nova para 
clubes ao redor do mundo e a posicionou como uma das artistas brasileiras mais vendidas nos 
EUA desde a década de 1960.

Seus três álbuns de estúdio subsequentes foram todos indicados ao Grammy: o lounge 
acústico Bebel Gilberto, Momento, fundindo todos os seus estilos musicais, e o romântico All 
in One de 2009. Ela seguiu com o lindo álbum Tudo, lançado em 2014.

O show tem o apoio do trio argentino Fémina, que canaliza temas de igualdade de gênero 
e raça, com grandes influências do hip hop e do folk latino. O álbum de estreia de 2019, Perlas 
& Conchas, foi produzido pela Quantic e defendido por Iggy Pop.

Apresentado como parte do La Linea – The London Latin Music Festival, o show acontece 
no Southbank Centre, Belvedere Road, London SE1 8XX, a partir das 19h30.

Ingressos custam entre £25 e £30 pelo site https://www.southbankcentre.co.uk/ .

PROGRAME-SE

Comemorando 10 anos de existência, a Príncipe Discos chega a Londres com uma 
seleção das suas estrelas: DJ Marfox, Nídia e DJ Lycox.

O selo que colocou a música suburbana de Lisboa no mapa da Dance Music traz as 
suas batidas estridentes influenciadas pela diáspora africana e nos leva em uma viagem 
pela identidade musical e cultural da capital portuguesa.

A festa começa às 22h30 no mezanino do Jazz Cafe e é uma boa pedida para grupos 
entre 15 até 150 pessoas.

O Jazz Cafe fica no 5 Parkway, NW1 7PG, com ingressos a partir de £15 pelo site 
https://thejazzcafelondon.com/ .

ANIVERSÁRIO PRÍNCIPE DISCOS
25 de março (sexta-feira)

Divulgação

REVEILLON TROPICAL

Divulgação
Divulgação
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Agenda

NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS INDICA

Divulgação

Divulgação

O mês de fevereiro no Reino Unido, frio e cinza, não se parece em nada com o fevereiro 
quente e festivo do Brasil. Mas nem por isso os brasileiros que aqui vivem deixam de 
festejar a maior festa popular do planeta e que é a cara do Brasil pelo mundo.

De Bournemouth a Brighton, passando por Londres, o Notícias em Português lista 
três festas de carnaval para se divertir, cantar e se lembrar do calor do Brasil.

REVEILLON TROPICAL

BRAZILIAN CARNAVAL – THE CLAPHAM 
GRAND – 27 de fevereiro (domingo)

CARNAVAL PARTY EM BOURNEMOUTH
19 de fevereiro (sábado)

CARNAVAL PARA INGLÊS CARNAVAL PARA INGLÊS 
(E BRASILEIRO) VER!(E BRASILEIRO) VER!

Depois de um hiato de 2 anos, devido a pandemia, Carnaval está de volta em 2022 ao The 
Clapham Grand, no sul de Londres.

Com apresentação de música ao vivo, bateria, DJs, acrobatas, pintores de rosto, comida e 
bebida, este evento cheio de ação trará a você as vistas, sons e sabores escaldantes do Brasil. 
Vamos dançar a noite toda ao som de samba, funk, house, MPB, bossa, forró, axé, pagode, 
sertanejo, hip hop, discoteca, samba e muito mais!

A noite vai contar com apresentação da London School Of Samba do grupo Samba SP, 
DJ Daisy e Host MC.

Com abertura das portas às 17h, os ingressos custam a partir de £7 pelo site https://
claphamgrand.com/whats-on/ .

O The Clapham Grand fica do lado da estação de Clapham Junction, 21-25 St. John’s 
Hill, SW11 1TT. 

Movimientos retorna ao Hootananny Brixton para seu carnaval anual 
com apresentações ao vivo muito especiais e sets de DJs em uma variedade 
de sons do carnaval brasileiro, mas também com influências caribenhas.

No palco:
Aleh + Tribo - Uma colaboração muito especial entre o lendário cantor 

da Banda Black Rio Aleh Ferreira e o coletivo de samba-reggae Tribo.
Leoa - O grupo apresenta ao público um passeio pelo Brasil com melodias 

sensuais da ciranda ao frevo ardente e grooves de maracatu.
KD Soundsystem - KD traz suas próprias produções enraizadas no 

Dancehall e Afrobeats misturadas com Baile Funk e recheadas com um 
pouco de Soca.

DJ’s: Moishe e Cal Jader 
Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://dice.fm/ e custam £9.
Hootananny Brixton fica 95 Effra Rd, London SW2 1DF.

Samba Funk & Bang Brighton traz mais uma edição do Copaca-
Brighton “Carnaval fechado”  com gostinho das batidas, ritmos e cultura 
brasileira na Shooosh, casa noturna de Brighton.

Prepare-se para celebrar e sentir a alta energia e o espírito colorido da 
experiência do Carnaval do Rio.

A festa começa a partir das 18h30 com percussões de bateria ao vivo do 
grupo Maracatu. Às 19h30 o a banda de pagode/samba Quintal do Samba 
sobe ao palco até as 22h. A noite ainda conta com apresentação de dança e 
as DJ’s Monica e Lora Yasmin tocando funk, reggaeton, dance até às 3 da 
manhã. 

Vista a sua fantasia de carnaval e ainda concorra a um prêmio de melhor 
fantasia.

O Shooshh fica 214 Kings Rd, Brighton BN1 1NB e os ingressos custam 
£10 antecipado  pelo site https://bit.ly/3rIHDDY e £12 na porta.

A cidade no sul da Inglaterra também celebra o carnaval brasileiro com uma festa no Bar 
Republiq a partir das 10h.

A noite será embadala ao som dos mais diversos tipos de músicas brasileiras, com ingressos 
custando £6 pelo site https://bit.ly/3oGIVNW .

O Bar Republiq fica na 176 Old Christchurch Road, Bournemouth, BH1 1NU.

MOVIMIENTOS CARNAVAL SPECIAL 
26 de fevereiro (sábado)

COPACA-BRIGHTON – 27 de 
fevereiro (domingo)
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Como já contei nas edições 
anteriores, fui convidada para 
trabalhar no país mais rico do 
mundo e que também sediará a 
Copa do Mundo de 2022, o Qatar 
e, nos últimos quatro meses, tenho 
realizado um trabalho muito intenso 
e interesse. Mas muito mais do que 
ser uma referência na minha área de 
atuação, o que me trouxe até aqui, o 
que fez a maior empresa de hotéis 
do mundo me contratar foi o meu 
extenso conhecimento.

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

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

Por aqui, cuidei de detalhes 
que as pessoas jamais imaginariam 
que seria possível, como a história 
de ter uma playlist exclusiva e 
atualizada de hora em h Na minha 
última coluna contei mais sobre o 
país que vai sediar a próxima Copa 
do Mundo FIFA 2022, o Qatar, no 
Oriente Médio. Como prometido, 
nesta edição compartilho os pontos 
turísticos mais interessantes da 
cidade de Doha, com dicas pessoais, 
já que além de trabalhar e viver aqui 
desde agosto de 2021, aproveito 
todos meus momentos livres para 
desbravar a cidade e me infiltrar na 

cultura local.
Doha oferece um mix de locais 

tradicionais e os mais modernos 
arranha céus, com múltiplas 
gastronomias e referências 
mundiais, muita tecnologia e 
investimentos bilionários para 
surpreender a qualquer olhar. 
Abaixo indico um roteiro baseado 
nas minhas experiências e já listado 
na melhor sequência de logística 
para aproveitar muito bem 1 dia ou 
no máximo 2.

Minha dica é começar o dia 
com um belo café da manhã, no 
THE PEARL, uma ilha artificial 
no centro da cidade, com quase 4 
milhões de metros quadrados, que 
abriga refinados prédios residenciais 
em um complexo de diversas lojas e 
restaurantes, com vista para a marina. 
Vale a caminhada e garante diversos 
cliques para eternizar a viagem. Um 
local encantador para tomar um café 
é no colorido QANAT QUARTIER, 
a Itália no meio da Arabia, com 1.6 
quilômetros de canais, uma réplica 
da Ponte Vecchia em Firenze e 
música italiana para te transportar 
para a Europa enquanto desfruta da 
pequena Veneza.

Siga para o centro cultural 
KATARA e se surpreenda com 
a rica arquitetura, em um local 
que conta com cinema, teatro, 
praia, 2 mesquitas, com vista à 
beira-mar. Conheça o GALERIE 
LAFAYETTE, um shopping com 
diversas marcas de luxo, que mesmo 

durante alto verão, você pode 
usufruir graças ao ar-condicionado 
instalado no chão, ao ar livre, 
garantindo o frescor do passeio, 
mesmo no calor do deserto. Com 
uma rica seleção de restaurantes, já 
vale a pausa para o almoço imerso 
na cultura local.

Se você já se surpreendeu com 
o luxo visto até agora, seguindo 
esse roteiro, saiba que foi apenas 
o aquecimento para a visão mais 
impressionante em um shopping 
de luxo. AL HAZM MALL vai 
proporcionar uma vivência elevada 
e redefinir o luxo, em um complexo 
projetado para ter toda a elegância 
europeia, com detalhes insuperáveis. 

Foram 8 anos de construção que 
contam com design de 41000 tons 
de pedras e mármores, centenas 
de oliveiras de até 600 anos, uma 
galeria projetada com a mesma 
estrutura da Galeria Vittorio e 
Emanuelle em Milão, onde na 
entrada você encontra uma réplica 
da Pirâmide do Louvre em Paris. 
Muito próximo dali você encontra 
WEST BAY, local onde abriga os 
mais modernos arranhas céus do 
mundo e onde a área diplomática 
foi instalada. Região comercial 
onde está diversos restaurantes, 
shoppings, cafés, casas de câmbio, 
supermercados e bares temáticos. A 
dica é: para utilidades o shopping 
CITY CENTER pode ser perfeito! E 
para bares e restaurantes badalados, 
vá para dentro dos hotéis como W 
and JW Marriott, com diversas 
opções, incluindo um restaurante 
brasileiro, toscano, pub e muito 
mais.

Agora vá curtir a vista do 
SKYLINE de Doha durante uma 
caminhada pelo CORNICHE, um 
calçadão de 7 km, onde você vai 
encontrar o famoso FIFA WORLD 
CUP 2022 countdown clock e a 
vista para West Bay. Aproveite a 
vista e o passeio com os tradicionais 
barcos, onde há 70 anos, antes de se 
tornar o país mais rico do mundo, 
era uma ilha de pescadores que se 
mantinham com a pesca de pérolas. 

Logo ao lado se encante com o 
MIA PARK, com uma bela vista da 

cidade e vale a pausa no MIA CAFÉ 
e invista algumas horas em um dos 
museus mais lindos da cidade, o 
MIA MUSEUM.

Agora proponho um final de 
tarde mais imersivo, visitando a 
MESQUITA AL FANAR. Leve 
uma echarpe para entrar. Ombros 
e joelhos a mostra não são bem-
vindos pela cultura local. O pôr-do-
sol será inesquecível logo ao lado 
no mercado central SOUQ WAQIF, 
faça um longo passeio, apreciando 
o mercado de ervas e especiarias, 
trajes tradicionais, mercado de 
falcões e animais, se divirta com as 
negociações locais, os monumentos, 
observe os locais aproveitando o 
fim do dia para fumar SHISHA e 
aproveite para comprar os souvenirs. 
Os meus 2 restaurantes favoritos são 
DAMASCA, com comida farta e 
tradicional e PARISA, um restaurante 
persa de ótima comida e serviço 
com uma decoração deslumbrante. 
A noite pode ser ainda mais agitada 
com bares e um dos meus favoritos, 
ESCOBAR, que traz aulas de salsa 
e música cubana ao vivo. Os cigar 
lounges, você já sabe meu favorito (o 
meu último projeto que me trouxe até 
aqui) e restaurantes no topo dos prédios 
com vista para toda cidade como é 
o caso do SANGHAI, INFINITY e 
SKYVIEW e, claro, com mais dias na 
cidade mais surpreendente do planeta 
ainda tem os passeios no deserto, de 
barco e outros pontos escondidos. 
Querem saber mais?

Convido a todos para 
acompanhar minha jornada via meu 
Instagram @mikaelapaim e vou 
adorar compartilhar mais dicas com 
vocês. Até o próximo texto.

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

Comportamento

Doha oferece 
um mix de locais 
tradicionais e os 
mais modernos 
arranha céus, 
com múltiplas 
gastronomias 
e referências 

mundiais.

Ombros e joelhos 
a mostra não são 
bem-vindos pela 

cultura local.

O melhor de Doha, 
no Qatar

Por Mikaela Paim*

Acervo pessoal
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Ao ler a Bíblia, percebemos 
dois grandes reis que Deus deu a 
Israel: Davi e Salomão. O primeiro 
despontou como guerreiro, o segundo 
como sábio. Essa combinação pai e 
filho, nos leva muito além do aspecto 
político da realeza. Ela nos leva 
para o lado espiritual da vida. Por 
prática e preceito, eles oferecem um 
vislumbre de como fazer escolhas 
sábias na estrada da vida. 

Um grande desafio
Não sei se você já leu algumas 

histórias curiosas de pessoas 
que se tornaram bilionárias. Li a 
respeito de uma delas que fundou 
mais de quatrocentas empresas 
e foi condecorada pelo seu 
empreendedorismo. Tal pessoa 
experimentou alguns fracassos 
e soube tirar proveito deles. No 
entanto, o que mais me chamou a 
atenção, foi uma frase que lhe foi 
atribuída: “Se alguém te oferece uma 
oportunidade incrível e você não tem 
certeza se consegue realizar, diga sim. 
O importante é dizer sim. Depois, 
busque aprender como fazer.” Uma 
história da Bíblia fala de alguém com 
esse mesmo pensamento ou com esse 
mesmo modo de encarar as coisas, 
mas com uma coragem enorme. 
A história se passa no Vale de Elá, 
onde Israel e seu inimigo mortal, 
os filisteus, estão acampados de um 
e outro lado. O campeão dos pesos 

pesados   dos filisteus era um gigante 
chamado Golias. Esse homem 
media, conforme alguns estudiosos, 
algo em torno de 3,0 metros, mas 
ainda há aqueles que chegam a 
pensar em 3,10 metros. A visão de 
tal homem era impressionante não só 
pela sua altura, mas também pela sua 
vestimenta, haja vista que somente a 
sua couraça de bronze pesava algo em 
torno de 57,5kg. Sabendo que era um 
homem que impunha terror aos seus 
adversários, usava a sua boca grande 
para espalhar o medo entre eles. Ele 
desafiou qualquer homem em Israel 
para um jogo de vida ou morte e 
quem ganhasse levava tudo. Para 
se ter uma ideia, transcrevo aqui os 
versos 10 e 11 do livro de 1º Samuel: 
Disse mais o filisteu: Hoje, afronto as 
tropas de Israel. Dai-me um homem, 
para que ambos pelejemos. Ouvindo 
Saul e todo o Israel estas palavras do 

filisteu, espantaram-se e temeram 
muito. Do lado das tropas de Israel, o 
medo tomava conta deles e os olhos 
de todos estavam postos naquela 
figura que os desafiava.

Desafio aceito
Davi, um jovem que apascentava 

as ovelhas de seu pai, foi visitar seus 
irmãos que estavam aquartelados 
no front da batalha. Quando lá 
chegou, ouvindo o desafio de 
Golias, uma ira santa se apoderou 
dele de tal maneira, que se ofereceu 
para lutar contra o gigante. Davi, 
porém, era o contraponto de toda 
a tropa, pois os seus olhos estavam 
postos no Deus vivo. Desse modo 
se percebe o contraste entre aquele 
que constantemente vê o tamanho 
do gigante, daquele que põe os 
seus olhos e confia no Senhor dos 
Exércitos. Davi nunca havia estado 

entre aqueles que guerreavam, como 
também nunca havia empunhado 
uma espada e um escudo. No 
entanto, suas palavras podem ter 
sido as palavras mais corajosas 
registradas na Bíblia, ditas por um 
homem: Davi disse a Saul, o rei: Não 
desfaleça o coração de ninguém por 
causa dele; teu servo irá e pelejará 
contra o filisteu (1 Samuel 17:32). 
Porque Davi disse “sim” para lutar 
contra o terror dos filisteus, pode-
se dizer que ele se tornou o maior 
rei que já viveu, governando uma 
nação que se destaca sobre a terra 
até os dias de hoje. Esse registro 
bíblico nos transporta imediatamente 
para aquela cena, onde as emoções 
afloram em cada um de nós. Davi, 
armado apenas com uma funda e 
com cinco pedras em seu alforje, sai 
ao encontro do gigante. O guerreiro 
filisteu zomba do jovem israelita, 

mas Davi trabalha de tal maneira a 
sua funda, que crava uma de suas 
pedras na testa do gigante que agora, 
ao chão, tem a sua cabeça decepada 
pelo jovem pastor. Caiu o gigante 
e o espanto tomou conta de todos. 
Você pode ler essa linda história em 
1 Samuel capítulo 17. 

Os gigantes da vida
Nós vamos enfrentar gigantes. 

Nós sempre enfrentamos gigantes. 
A única maneira de lutar contra eles 
é ter a convicção de que o nosso 
foco não são os gigantes que se 
apresentam na forma de problemas 
insolúveis e situações complicas. 
Não! O nosso foco é o Senhor de 
toda a terra. A nossa vida está nas 
mãos d’Ele, portanto, devemos 
confiar e lutar, pois a vitória vem das 
Suas mãos. Reflita! Continuamos na 
próxima publicação.

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

Unsplash

Como enfrentar os desafios – Parte I
Por Pastor Natanael*

Vida além da vida

Espiritualidade

A única maneira 
de lutar é ter a 

convicção de que 
o nosso foco não 

são os gigantes que 
se apresentam na 

forma de problemas 
insolúveis 

e situações 
complicas.”
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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 quiromassagem

Emprego

Leciono aulas individuais online ou em 
pequenos grupos para estrangeiros 
e alunos que vão prestar exame no 
GCSE (general certificate of secondary 
education). Especificidades: Português 
com segunda língua, português como 
língua de herança, português como 
língua não materna. [Trabalho com 
a variação de português de Portugal 
também].
Profa. Profa. Janice Mansur - Falante nativo Janice Mansur - Falante nativo 
de língua portuguesa (português do de língua portuguesa (português do 
BRASIL)BRASIL)
Contatos: Contatos: DM instagram @janice_DM instagram @janice_
mansur /e-mail:  londonmantra1@mansur /e-mail:  londonmantra1@
gmail.comgmail.com

Professora 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
 
Preciso de uma pessoa para trabalhar 
limpando uma loja de roupas em Brent 
Cross, 2 horas 5 dias por semana 
(sábado a quarta). Relatórios em Relatórios em 
0748177972207481779722

Limpador necessário para trabalhar 
em Wimbledon, SW19 5BY. £ 10,85 por 
hora, 7 dias por semana. Interessados   Interessados   
ligar ou deixar mensagem no telefone ligar ou deixar mensagem no telefone 
0748177972207481779722

Precisa-se de uma pessoa em Feltham, 3 
horas por noite. Limpeza em um ginásio 
£ 10,80. De segunda a domingo. Entre Entre 
em contato com Patrick 07506444362em contato com Patrick 07506444362

Precisa-se de pessoa para trabalhar na 
limpeza de escritório 9 horas por dia, 
próximo à estação Green Park. Das 5h 
às 8h e das 10h às 16h (total de 9 horas 
por dia) de segunda a sexta £9,50 p/h. 
Interessados   enviar mensagem para Interessados   enviar mensagem para 
07540 622676.07540 622676.

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

Oferta de estagiário para trabalhar em 
uma casa de família espanhola. Na área 
de Chiswick. Casa de 3 andares com 2 
crianças (2 anos e um bebê de 6m) e 
um cachorrinho. Lançamento final de 
semana. Interessados   enviar WhatsApp Interessados   enviar WhatsApp 
+34  671559011- +34 671558887+34  671559011- +34 671558887
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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

ALUGUEL ALUGUEL DE CASA/DE CASA/
APARTAMENTOAPARTAMENTO

Alugo um apartamento com quarto 
mais sala e jardim por £1.500. Sem 
depósito. Dois quartos podem ser 
feitos. Localizado perto de Whitechapel 
e a 4 minutos a pé da Estação Shadwell, 
solicite benefícios. Mais informações Mais informações 
0740249650207402496502

Alugo uma casa de 3 quartos com sala 
ampla, cozinha e banheiro. Tem um 
jardim e um grande pátio. Localizado 
em Enfield, EN3 6SJ. pode solicitar 
benefícios. Relatórios em 07440367902Relatórios em 07440367902

Casa para alugar com 4 quartos 
+ sala + 3 banheiros + jardim 
+ espaço de parque localizado em 
Hackney. Ideal para uma família (sem 
depósito). Solicite benefícios. Para Para 
mais informações, envie mensagem mais informações, envie mensagem 
para 07731518937para 07731518937

Flat com dois quartos mais uma sala 
perto do estádio do Tottenham, N17 
7AX.
£1.600, remodelado, salão e jardim 
separados. Mais informações ligue Mais informações ligue 
0740249650207402496502

Apartamento de um quarto para alugar 
com Garden em Croydon. £ 1.300. 
Interessados   ligar 07305135695Interessados   ligar 07305135695

Alugo uma casa de 6 quartos em 
Enfield, totalmente mobiliada. Você 
pode solicitar benefícios. Tem 2 salas 
de jantar, 2 salas de estar, um grande 
jardim. ônibus 24 horas. Relatórios em Relatórios em 
0744036790207440367902

Casa de 2 quartos em Lewisham Way / 
New Cross. Preço £ 1.550. Disponível 
em meados de fevereiro. Interessados   Interessados   
ligar 07305135695ligar 07305135695

Um quarto e sala de estar £ 1.350 em 
Palmers Green, N13 4JJ. Relatórios em Relatórios em 
0740249650207402496502

QUARTOSQUARTOS
Quarto individual para alugar perto de 
Elephan, £470. Disponível em 16 de 
fevereiro. Para mais informações ligue Para mais informações ligue 
0740249650207402496502

Alugo um quarto em Streathan para uma 
única pessoa. Inclui todas as contas. 
Com facilidade de ônibus 24 horas e 
comodidade de supermercados. Para Para 
informações ligue 07916122256informações ligue 07916122256

Alugo um quarto individual em Seven 
Sisters, a 4 minutos do metrô. Ônibus 
24 horas por dia, com internet e 
todos os serviços inclusos. Ambiente 
familiar, casa muito limpa e arrumada. 
Relatórios 07440367902Relatórios 07440367902

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 Relatórios em 
07466933537 – 07944441513207466933537 – 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

Aluga-se quarto duplo para uma ou 
duas pessoas, casa de família. Todas 
as contas incluídas. Localizado na área 
de Depford e New Cross. Relatórios em Relatórios em 
0744649543907446495439

Alugo um quarto para dividir com um 
homem na Old Kent Road. Preço £ 
390 por mês. Mais informações ligue Mais informações ligue 
0740249650207402496502

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

Apartamento de 3 quartos para 
alugar, £ 1.820 sem depósito e pode 
ser aplicado a benefícios Endereço: 1, 
Leswin Place, N16 7NJ. Disponível a 
partir de 1º de novembro.
Relatórios Relatórios apenas por whatsapp em apenas por whatsapp em 
0783775822907837758229

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

Áries 21/3 a 20/4
Entre em contato com 
alguém com quem você 
não fala há algum tempo. 
Você terá boas surpresas. Você é 
uma pessoa objetiva e adaptável. 
Mostre-se aos outros como você 
é, sem filtros, sua honestidade lhe 
trará prosperidade.

Personalidade: Sergio Ramos
 
Touro 21/04 a 
21/05
Termine qualquer ação 
que você tenha deixado 
pela metade, em relação à 
economia será um mês importante 
e você terá muito otimismo, uma 

conversa informal será a ocasião 
para descobrir um negócio 
lucrativo.
Personalidade: Iker Casillas
 
Gêmeos 22/5 a 
21/6
Você terá mais liberdade 
para realizar seus planos para 

o futuro. Você precisa de ar 
fresco e para organizar suas 
idéias. Deixe que seus instintos 
o levem a restabelecer novas 
relações sociais que lhe darão a 
oportunidade de subir na escada 
da carreira com grande apoio. 
Personalidade: Novak Djokovic

Câncer 22/6 a 
22/7
Um bom mês para 
restabelecer relações 
afetivas ou simples 
amizades. Com paciência 
e diplomacia, você chegará 
a acordos benéficos. Sua 
capacidade de persuasão 
funcionará na perfeição, sua 
inteligência fará com que 
você aproveite ao máximo as 
oportunidades.
Personalidade: Lady Di

Leão 23/7 a 
23/08
Suas relações pessoais 
estão melhores do que nunca.  
Você se sentirá mais sociável 
e falador. Você atrairá novas 
oportunidades para sua vida, 
especialmente no campo de 
trabalho. Você pode ganhar muito 
dinheiro, se puder assumir riscos, 
as energias da abundância estão 
do seu lado.
Personalidade: Lionel Messi
 
Virgem 24/8 a 
23/9
Certifique-se de 
estabelecer limites claros para as 
exigências das pessoas, sejam 
patrões ou entes queridos, o estresse 
é alto, tente encontrar tempo para 
descansar, faça as coisas à sua 
maneira, você terá sucesso, seu 
realismo é um bom aliado em seu 
desempenho no trabalho.
Personalidade: Sean Connery
 
Libra 24/09 a 
22/10
As pessoas têm muita 
confiança em suas 
habilidades, mas não se 
deixem pressionar.  Este mês é um 
bom momento para ser grato por 
toda a ajuda que você recebeu, 
você é bem sucedido em seus 
relacionamentos. Mantenha o 
equilíbrio em sua vida, suas 
experiências o levaram ao 
crescimento pessoal.
Personalidade: Mahatma Gandhi

Escorpião 23/01 a 
22/11
Se você se organizar 

poderá combinar várias 
atividades que serão interessantes 
para você, portas abertas 
para seu futuro profissional, é 
o momento de dar um passo 
adiante, uma pessoa que passou 
despercebida será de grande 
ajuda para você.
Personalidade: Winona Ryder
 
Sagitário 23/11 a 
21/12
Você deve dar 
passos adiante para 
alcançar seus objetivos, deixar 
ir os pensamentos negativos que 
o impedem de alcançar suas 
realizações, pensar positivo, 
você está em um bom momento 
da vida, as energias estão do 
seu lado, arriscar, você ficará 
surpreso.
Personalidade: Britney Spears
 
Capricórnio 22/12 
a 20/01
Este mês você se 
dedicará a uma nova 
atividade que você achará 
gratificante. Sua estabilidade 
emocional o ajudará a retomar 
sua vida social, sua vitalidade 
aumentará. Você receberá 
boas notícias sobre sua vida 
profissional, você terá que tomar 
decisões.
Personalidade: Orlando Bloom
 
Aquarius 21/01 a 
18/02
A sorte está do seu 
lado, mas se você não 
tomar nenhuma medida que não 
lhe sirva de nada, você terá boas 
ideias no campo de trabalho, 
antes de colocá-las em prática 
consulte seus superiores, eles não 
o decepcionarão, melhorando em 
todos os níveis.
Personalidade: Cristiano Ronaldo
 
Peixes 19/02 a 
20/03
Um sentimento de paz 
e bem-estar interior 
permite a você colocar algumas 
crenças em perspectiva, olhar 
para o futuro e deixar para trás 
velhas idéias que dificultam sua 
evolução. A boa notícia chega 
e faz com que você recupere a 
ilusão de um projeto.
Personalidade: Julio Iglesias Junior

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

Horóscopo do mês

Humor

Por Ángeles 
Montelongo*



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

17 de fevereiro a 16 de março Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 29

Astrologia + Artigo

Recentemente, a editora Vozes 
publicou no Brasil o livro “A 
Redescoberta da Existência” de 
autoria de Monja Coen e Anselm 
Grün. A obra oferece textos dialéticos 
e compreensíveis sobre a superação, 
o posicionamento emocional e 
psicológico de todos nós sob os 
aspectos da experiência de vida e do 
conhecimento espiritual. 

A Monja Coen começou a se 
tornar mais conhecida no Brasil 
através de matérias na TV e de 
publicações de livros de sua autoria, 
ela é missionária oficial da tradição 
zen-budista Soto Zenshu, com sede 
no Japão. Iniciou a sua formação em 
Los Angeles, nos EUA, e concluiu o 
mestrado no Mosteiro Feminino de 
Nagoya, no Japão.

Ainda no Japão, Monja Coen 
praticou como noviça e monja oficial 
por 12 anos, sendo atualmente uma 
das maiores mestres budistas do 
Brasil e do mundo. Além de autora 

de livros, também é palestrante e co-
autora de outras obras. 

Apesar de ser pouco conhecido 
no Brasil, Anselm Grün é um autor 
reconhecido em todo o mundo, tendo 
publicado diversos livros em 28 
línguas. Ele é um monge beneditino 
da Abadia de Münsterschwarzach, 
situado na Alemanha. 

Em tempos de incertezas e 
de inseguranças nos quais a atual 
humanidade vive, essa obra oferecer 
vários níveis de conhecimento e de 
reflexão para o leitor. Na página 62, 
podemos destacar o seguinte trecho:

“O oposto da ganância é a doação. 
Doar seu olhar, seu ouvir, seu tempo. 
Doar alimentos, roupas, perceber a 
necessidade verdadeira de cada ser e 
atender essas necessidades. Doar não 
medo. Doar sabedoria, o despertar, a 
capacidade de pensar e discernir.

O oposto da raiva é a 
compreensão, o ouvir para entender 
e usar a indignação como alavanca 
de transformação do mundo. Não é 
passividade, não é acobertar os erros 
e faltas, os abusos. É dar visibilidade 
e cura, participar do processo de 
transformar tudo que seja prejudicial 

e nefasto. 
Trata-se de oferecer a acolhida 

amorosa, terna, fraterna, capaz de 
transformar os estados raivosos 
em ações efetivas e não violentas 
de mudanças. Para isso é preciso 
conhecer a si mesmo, perceber 
fisicamente as alterações respiratórias 
e musculares da raiva. Respirar 
conscientemente, e forma mais 
profunda e leve, ao mesmo tempo que 
relaxa as contrações musculares.”

Esse trecho nos remete a 
compreender que, mesmo que o 
mundo precise de mudanças, as 
pessoas precisam aprender a acolher 
e a serem acolhidas, a de alguma 
forma doar algo de bom para o 
próximo seja no campo material ou 
imaterial. 

A obra publicada no Brasil pela 
editora Vozes é um convite para a 
reflexão dos tempos atuais e para 
abertura de um autoconhecimento. 

* 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 redescoberta da existência
Por Fernando 
Rebouças*

Lembro bem que quando estava 
na escola, um dos temas que mais 
gostei de estudar foi mitologia grega 
e romana. Naquela época, eu nem 
fazia ideia da relação entre os deuses 
do panteão e os planetas. 

Foi também sem saber que 
interpretei Poseidon (também 
chamado de Netuno) em uma peça 
sobre o Minotauro. Neste episódio, 
o senhor dos mares e dos oceanos 
mostra o seu grande poder de iludir, 
ao fazer a esposa do rei Minos, 
Pasífae, se apaixonar por um lindo 
touro branco e dar à luz à feroz 
criatura metade homem, metade 
touro: o Minotauro!

Netuno é o planeta da 
dissolução, do intangível, das 
ilusões e subjetividades. Ele traz 
o arquétipo do Amor Universal e 
também de tudo aquilo que nos tira 
da realidade concreta, nos eleva 
e leva para estados alterados da 
consciência e dimensões superiores. 
Em um outro momento escolar, 
estudamos o mito de uma criança 
que estava destinada a ser engolida 
pelo pai. Mas, protegida pela sorte, 
por ninfas e deusas, ela driblou seu 
nefasto destino e escapou de ser 
devorada… E cresceu na abundância, 
à base de leite e mel… E se tornou 
um adulto confiante, robusto e pronto 
para enfrentar qualquer parada… 
Inclusive destronar o pai e assumir 
a posição mais alta do Olimpo. 
Esta criança era Zeus ou Júpiter, que 
tanto na mitologia quanto lá em cima 

no céu é uma figura imponente e 
grandiosa. 

No nosso mapa, ele tem um 
papel fundamental nas questões de 
crescimento e expansão. Tudo o que 
ele toca cresce, aumenta, expande, 
infla! E em breve estes dois planetas 
unirão forças lá no céu no signo de 
Peixes (a conjunção exata será em 
12 de abril). Um momento forte e 
também raro, já que não é sempre 
que os dois voltam juntos para 
casa! Isto porque Júpiter é o regente 
tradicional de Peixes e Netuno o 
regente moderno deste mesmo signo. 
Com os dois juntinhos, o momento 
será de ousar sonhar.

Pode ser que muitos de nós prefira 
exagerar no escapismo e na fuga da 
realidade. Atividades e temas que nos 
levem à dura rotina da materialidade 
e concretude da vida para bem longe 

terão um apelo maior e podem ser 
a opção mais fácil de ser escolhida. 
Pode ser que estejamos mais 
inclinados a nos iludir e nos deixemos 
levar pela fantasia, mesmo sabendo 
que ela pode ser boa demais para ser 
verdade... Poderemos exagerar no 
vitimismo, na autopiedade ou achar 
que precisamos nos doar por inteiro 
para salvar o pobre coitado do outro. 
Mas eu prefiro apostar (e Júpiter 
adora uma aposta alta!) no lado 
Luz deste encontro e te convido a 
aumentar o volume da sua música 
interior e soltar a imaginação, 
visualizar tudo aquilo que eleva a 
sua alma, que te faz conectar com 
o Amor Universal. Poderemos criar 
um oceano de otimismo e mergulhar 
na imensidão das possibilidades. 
Júpiter vem para expandir e com 
Netuno a hora é de sonhar grande 

e entregar o leme de nossa vidas 
ao divino, confiar que algo maior 
está no comando e largar mão do 
controle. É o famoso “soltar”! 
Aproveite! Não é sempre que 
sonhar acordado pode nos levar a 
realizar nossos sonhos e objetivos. 
Até a próxima!

* Cecilia Mariano é astróloga 
e terapeuta. Instagram: @
ceciliamarianorosa. Site: 
ceciliamariano.com

Ouse sonhar
Júpiter vem 

para expandir e 
com Netuno a hora 
é de sonhar grande 
e entregar o leme 
de nossa vidas ao 

divino.”

Por Cecília Mariano*

Divulgação
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Alguns dias após o aniversário 
de um mês do acidente que colocou 
não apenas a carreira, mas a vida 
de um dos ciclistas mais notáveis 
da história esportiva da Colômbia 
em risco, Egan Bernal postou um 
vídeo em suas redes sociais, no qual 
ele é visto se exercitando em meio 
à terapia.

O ‘condor de Zipaquirá’, 
como Bernal é chamado quando 
cavalga levemente pelas estradas 
do mundo, deslizando em direção 
à linha de chegada em seu ‘cavalo 
de aço’, em etapas que às vezes 
podem exceder 100 quilômetros, 
em meio a um clima inclemente 
nas montanhas europeias e outras 
latitudes, agora lentamente, passo 
a passo, ele caminha em direção ao 
seu objetivo: recuperar-se física e 
emocionalmente.

E esta batalha não é menor do 
que qualquer outra travada pelo 
jovem de 25 anos. Sua capacidade 
excede as expectativas dos mestres 
e, com sua idade, já foi coroado 
como o primeiro ciclista latino-
americano a vencer o Tour de 
France 2019 (22 anos), o ano de sua 
consagração, pois também venceu 
o conjunto Paris-Nice e o Tour da 
Suíça.

Suas façanhas o identificam 
como um grande entre os grandes. 
Ele é atualmente reconhecido como 
o primeiro latino-americano a 
ganhar o Tour de France. Ele foi o 
ciclista mais jovem a ganhar o Tour 
de France em 110 anos.

Ele está em 91º lugar entre os 
100 maiores ciclistas da história 
do Salão da Fama do Ciclismo. 
Egan e o outro grande ciclista, 
Nairo Quintana, são os únicos 
colombianos de prestígio no topo. 
Ele também detém o recorde de ser 
o primeiro ciclista latino a ganhar o 
Tour de France e o Giro d’Italia em 
2021.

Uma carreira de glórias
A idade está no ciclismo, e 

em muitos esportes, aliás, um 
fator chave para fazer história ou 
permanecer anônimo, e Egan sabe 
disso.

Natural de Zipaquirá, uma cidade 
do departamento de Cundinamarca 
(Colômbia), um viveiro de muitos 
ciclistas de destaque, Bernal 
começou a esculpir um caminho 
de glória em tenra idade, ganhando 
medalhas de prata e bronze nos 
campeonatos mundiais de 2014 e 
2015, ambos na categoria júnior em 
ciclismo de montanha.

Em 2016, com um 
desenvolvimento mais firme e 
polido da profissão, ele faz uma 
mudança e vai para a modalidade 
de ciclismo de estrada, e entra na 
equipe italiana Androni Giocattoli-
Sidermec, na categoria profissional 
continental. 

Em 2017, sua participação 
no Tour del Porvenir lhe valeu a 
entrada na prestigiosa equipe Sky, 
para se juntar a eles em 2018, na 
categoria WorldTour, com atuações 
excepcionais no Tour Down Under, 
no Volta a Catalunya e sua primeira 
vitória na etapa e pódio no Tour de 
Romandie (Suíça) com apenas 21 
anos de idade. Ele também ganhou 
o campeonato de ciclismo de time 
trial na Colômbia, e também na 
Colômbia Oro y Paz, competindo 
contra os grandes de seu país. 
Hoje, depois de suas conquistas, 
ele é uma das jóias da equipe 
Ineos Grenadiers, uma das mais 
prestigiadas do planeta.

Esporte / Desporto

O ciclista colombiano se recupera de um acidente grave

O ciclista 
colombiano teve 20 
ossos quebrados e 
passou por quatro 

cirurgias.
Egan Bernal tinha 
95% de chances 

de se tornar 
paraplégico após 

o acidente com um 
ônibus.

O ciclista 
colombiano está 

classificado em 91º 
lugar entre os 100 

maiores da história 
do Cycling Hall of 

Fame

Egan, o sobrevivente
Por Astrid López

Em 24 de janeiro passado, por volta das 10 
horas da manhã, Egan enfrentou uma das 
competições mais desafiadoras e difíceis. No 
meio de uma viagem de treinamento normal 
em uma das estradas perto de Bogotá, capital 
da Colômbia, e junto com outros colegas de 
equipe, Bernal colidiu em alta velocidade com 
a traseira de um ônibus, afetando quase 70% 
de seu corpo com lesões no tórax, quadril, 
pernas e mãos, comprometendo sua vida e, é 
claro, sua brilhante carreira esportiva.
Ele foi imediatamente internado em uma 
clínica perto da capital do país, com um 
prognóstico guardado, quase 20 ossos 
quebrados e uma chance de 95% de se 
tornar paraplégico. Lá começou a luta contra 
o tempo, e a experiência dos médicos 
desempenhou um papel fundamental nos 
resultados do tratamento.
Dias depois, em melhor humor e em meio 

à sua recuperação, ainda na clínica, este 
guerreiro da vida disse em um vídeo para 
suas redes sociais, que estar vivo após 
o acidente foi “um renascimento”. Uma 
oportunidade economizada apenas para os 
grandes.
Assim, durante 14 dias críticos no centro de 
atendimento e quatro cirurgias realizadas, 
Egan caminha sozinho, sem aparelho e 
se concentra em sua reabilitação, o que, 
segundo os médicos, poderia levar cerca de 
um ano. “Um prognóstico que pode variar, 
pois cada pessoa tem ritmos de recuperação 
diferentes”, dizem os especialistas.
Sem dúvida, Egan “o menino prodígio” irá 
surpreender mais uma vez com suas façanhas 
e logo voltará a montar seu “cavalo de aço” 
para deslumbrar o mundo, banhando-se em 
glória, mais uma vez conquistando os pódios 
das melhores corridas de ciclismo do mundo. 

“Nascido de novo”

Arquivo privado 
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O Supreme Committee for 
Delivery & Legacy (SC), em 
colaboração com a FIFA e a FIFA 
World Cup Qatar 2022 LLC, 
executou um projeto especial durante 
o FIFA Arab Cup™ em um esforço 
para impulsionar a sustentabilidade 
ambiental na preparação para o FIFA 
World Cup™ deste ano. O projeto 
foi apoiado pelo Ministério do 
Município, pelo Ministério do Meio 
Ambiente e Mudanças Climáticas e 
por empreiteiras locais.

Práticas sustentáveis de 
aquisição, evitando materiais que 
produzem resíduos e utilizando 
produtos recicláveis em catering 
e logística contribuíram para o 
esforço. 

Um projeto viu 900 garrafas de 
água reutilizáveis serem distribuídas 
à força de trabalho e voluntários 

para conter a quantidade de plástico 
utilizada durante o torneio. 

Além disso, a segregação 
de resíduos foi implementada 
utilizando várias instalações, 
incluindo silos de reciclagem e 
uma máquina de compostagem 
para resíduos orgânicos, tais como 
restos de alimentos, embalagens 
biodegradáveis e aparas de grama. 

Um enfardador foi utilizado para 
comprimir os resíduos plásticos, 
enquanto materiais não recicláveis 
foram enviados ao Centro de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Domésticos - uma instalação inédita 
na região - para serem incinerados e 
convertidos em energia.

Reciclagem 
Eng. Bodour Al Meer, Diretor 

de Sustentabilidade do SC, disse: 
“Estamos orgulhosos das práticas 
de gerenciamento de resíduos 
que implementamos durante a 

Copa Árabe da FIFA. Promover a 
reciclagem é um objetivo estratégico 
fundamental da Estratégia de 
Sustentabilidade do Qatar 2022 - e 
estamos ansiosos para desenvolver 
nossos esforços na preparação 
para a Copa do Mundo da FIFA, 
durante o torneio e no modo legado. 
Estamos compilando uma lista de 
lições aprendidas para garantir que 
este tipo de projeto seja entregue em 
todos os locais do torneio durante a 
Copa do Mundo da FIFA”.

Federico Addiechi, Chefe 
de Sustentabilidade e Meio 
Ambiente da FIFA, disse: “Cada 
torneio da FIFA nos proporciona 
uma oportunidade de melhorar e 
estabelecer metas mais altas. A Copa 
do Mundo da FIFA no Qatar não é 
exceção e a Copa Árabe da FIFA 
nos deu a oportunidade de testar 
nossas operações e garantir que tudo 
estará pronto para atingir as metas 
relacionadas à gestão de resíduos 

na Estratégia de Sustentabilidade do 
Qatar 2022”.

O engenheiro Ahmed 
Mohammed Al Sada, Subsecretário 
Assistente para Assuntos de 
Serviços Gerais, Ministério do 
Município, disse: “O Estado do 
Qatar adotou um plano abrangente 
para gerenciar e reciclar os resíduos. 
O ministério implementa vários 
programas, iniciativas e eventos a 
fim de lidar com todos os tipos de 
resíduos. Além disso, incentivamos 
empresas, corporações e indivíduos 
a minimizar o uso de materiais 
produtores de resíduos e, em vez 
disso, utilizar materiais reciclados”.

Desempenho de 
conscientização

Al Sada continuou: “Até 2030, 
o ministério desenvolverá uma 
metodologia com relação à gestão 
de resíduos e sua importância. Tal 
metodologia se concretizará através 

de campanhas nacionais e programas 
de conscientização, para a realização 
de nosso objetivo de fornecer 
serviços sustentáveis para cidades 
verdes e limpas. Consequentemente, 
isto impulsionará a saúde e a 
segurança da comunidade, assim 
como a qualidade de vida em geral”.

Os organizadores do FIFA 
Arab Cup™ também executaram 
projetos de conscientização em 
todos os seis estádios, incluindo 
anúncios regulares nas telas dos 
estádios, postes de mídia social 
e apresentações de um grupo de 
alcance de sustentabilidade que 
usou música para motivar as 
pessoas a se desfazerem de seus 
resíduos nos compartimentos certos. 
Cada estádio reciclou pelo menos 
42% dos resíduos gerados, sendo 
o restante enviado para o centro de 
gerenciamento de resíduos para ser 
convertido em energia.

* Com informações de Fifa.

Esporte / Desporto

Qatar testa programa de zero lixo 
para Copa do Mundo

Da Redação*

Torcedores reservam 17 milhões de ingressos 
para a Copa do Mundo

Os torcedores de todo o mundo 
provaram seu entusiasmo antes da 
maior celebração do futebol, já que 
17 milhões de pedidos de ingressos 
foram recebidos no primeiro período 
de vendas da Copa do Mundo da 
FIFA no Qatar 2022™, que durou 
apenas 20 dias. O maior número de 
candidatos veio do país anfitrião.

Durante o período de vendas 
do sorteio de abertura, a FIFA 
também foi inundada por pedidos de 
ingressos provenientes de campos de 
futebol e mercados-chave, tais como 
Argentina, Brasil, Inglaterra, França, 
Índia, México, Arábia Saudita, 
Emirados Árabes Unidos e EUA.

Os ingressos mais procurados 
foram para a final em 18 de dezembro 
no Estádio Lusail, com 1,8 milhões 
de pedidos somente para aquela 
partida.

Após este primeiro período de 

vendas, que começou em 19 de 
janeiro e terminou hoje às 13h00, 
horário de Doha (11h00 CET), a FIFA 
Ticketing verificará se os pedidos de 
ingressos atendem às restrições de 
venda e de residência antes de alocar 

os ingressos. Todos os candidatos 
aprovados, parcialmente aprovados 
e não aprovados serão devidamente 
notificados sobre o resultado de suas 
solicitações a partir de terça-feira, 
8 de março de 2022, juntamente 

com os passos a seguir e o prazo de 
pagamento dos ingressos alocados.

Até lá, e sujeito à disponibilidade, 
a FIFA Ticketing aconselhará sobre 
o cronograma da próxima fase de 
venda por ordem de chegada.

Unsplash

Da Redação*
- Os residentes do 
Qatar representam 

o maior número 
de candidatos no 

primeiro período de 
vendas, de 20 dias.

- Final da Copa 
do Mundo da FIFA 
no Estádio Lusail 
atrai 1,8 milhões 

de pedidos de 
ingressos.

- Os fãs serão 
notificados do 

resultado de suas 
aplicações a partir 
de terça-feira, 8 de 

março.



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

Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 32 17 de fevereiro a 16 de março   


