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Brasil Portugal Angola Moçambique São Tomé 
e Príncipe

Guiné
Equatorial

MacauCabo VerdeGuiné-BissauTimor-Leste

UTILIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Previsão do tempo, Londres

Em 21 de setembro de 1937, o escritor inglês J.R.R. 
Tolkien (foto) lançava The Hobbit, uma fantasia 
que se tornou um clássico da literatura. John 
Ronald Reuel Tolkien nasceu em Bloemfontein, 
África do Sul, e morreu em 1973 em Bournemouth, 
Hampshire. Depois de O Hobbit, J.R.R. Tolkien ficou 
ainda mais famoso com a fantasia épica ricamente 
inventiva O Senhor dos Anéis (1954-55).

Esse é um convite para quem deseja ser hipnotizado pela obra de Van Gogh. A 
exposição mundial que permite uma imersão física na obra do artista holandês estreou 
em Londres. “Van Gogh Alive”, criado pela Grande Experiences, impressionou mais 
de sete milhões de pessoas em 65 cidades em todo o mundo. Os ingressos da exibição 
custam £ 19 no https://vangoghexpo.com/.

UK NA HISTÓRIA

J.R.R. Tolkien, o autor 
de clássicos

Imagem do mês

Van Gogh: The Immersive Show
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Sab  18/09  
13° 19° Chuva e 
sol encoberto 

Enciclopédia Britânica

Dom  19/09 Seg 20/09 

Ter 21/09 Qua 22/09 Qui 23/09 Sex 24/09

12° 19° Chuva e sol 
encoberto 

12° 19° Chuva 

10° 19° Sol com 
nuvens 

12° 19° Nublado 12° 19°  Sol com 
nuvens

13° 20° Sol com 
nuvens

Marta Barbosa
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É brasileira uma das melhores 
babás da Inglaterra. Fernanda de 
Souza, de 34 anos, é finalista do 
prêmio UK Nanny of the Year. O 
resultado do concurso sai dia 19 de 
setembro. O prêmio é uma viagem 
para Nova York, para participar da 
conferência internacional, em abril.

Fernanda é babá profissional, com 
registro no Ofsted - departamento do 
governo do Reino Unido responsável 
por inspecionar uma série de 
instituições educacionais, incluindo 
escolas estaduais e algumas escolas 
independentes.

A brasileira participa dos eventos 
da UK Nanny, organização criada 
pela premiada babá inglesa Helen 
McCarthy, desde 2016 – um dia 
internacional de treinamento sempre 
em abril e uma conferência em 
outubro. Ano passado, a programação 
foi online e teve até apresentação em 
português.

Em 2019, a organização lançou o 
primeiro concurso UK Nanny of the 
Year. As nomeações são abertas. Pode 
nomear uma nanny qualquer pessoa 
que conhece o trabalho da nomeada, 
mas que não seja parente. Voto de 
marido não vale, por exemplo. Agora 

um júri especializado vai selecionar a 
vencedora.

Estou ansiosa e muito feliz. A 
gente vem como imigrante e luta 
muito para conquistar nosso espaço”, 
diz Fernanda na entrevista a seguir.

Notícias em Português – Essa 
não é a primeira vez que você é 
finalista, certo?

Fernanda de Souza - Em 
2019, fiquei entre as seis finalistas. 
Para mim, já foi um prêmio estar 
entre as finalistas. Este ano, recebi 
quatro nomeações e uma delas me 
emocionou de forma especial porque 
foi inesperada: fui nomeada pela avó 
de uma das crianças.

Como escolheu a profissão de 
nanny?

Sinto que fui escolhida pela 
profissão de nanny. Eu trabalhava 
como cleaner e, em uma das casas 
onde eu trabalhava, as crianças 
gostavam muito de mim. Eu fazia 
limpeza nessa casa duas vezes por 
semana e as crianças me esperavam 
chegar e ficavam brincando perto de 
mim. A mãe delas me indicou para 
uma vaga de mother’s helper, que é 
uma babá que cuida também da casa 

e atua ao lado da mãe, que nesses 
casos fica em casa.

Por que escolheu viver na 
Inglaterra?

Cheguei na Inglaterra em 2007. 
Meu marido tinha voltado para o 
Brasil depois de viver três anos aqui 
e não se adaptou com o retorno. 
Depois de seis meses no Brasil, ele 
quis voltar para a Europa quando 
nos conhecemos. Eu tinha apenas 
18 anos. Casamo-nos e imigramos 
juntos. Já são 16 de casamento. Eu 
sempre gostei de estudar. Minha 
família era pobre, comecei a trabalhar 
com 12 anos, em uma fábrica de 
costura, cortando a linha das peças. 
Trabalhava de dia e estudava à noite. 
Quando imigramos, a ideia era ficar 
cinco anos, juntar dinheiro para 
comprar uma casa no Brasil e abrir 
uma fábrica de roupas.

Quando entendeu o que a 
profissão de babá significava na 
Inglaterra?

Eu tinha a ideia de babá 
que trazia do Brasil: uma prima 
adolescente olhando as crianças mais 
novas da família. Como mother’s 
helper descobri e me encantei com 
os métodos de educação daquela 
família inglesa. Eram três crianças, 
mas a casa funcionava em uma 

ordem impressionante. Tinha horário 
para tudo. Eu não conseguia acreditar 
que colocar as crianças para dormir 
consistia em apagar a luz e sair do 
quarto.

Qual era o seu nível de inglês 
quando começou na profissão?

Meu inglês era o básico do básico 
quando comecei. Lembro que quando 
cheguei para a minha primeira 
entrevista, o menino de quatro anos 
abriu a porta e começou a falar, falar, 
e eu não entendia nada. Aí eu falei 
para ele: “eu não consigo entender se 
você fala tão rápido, vou precisar da 
sua ajuda”. Um dia, tempo depois, eu 
falei algo corretamente e ele disse: 
“você conseguiu!”.

O que você aprendeu com a 
profissão?

Aprendi muito sobre rotina: tudo 
é controlado. E eu me apaixonei 
por tudo isso. Então fui estudar e 
me aperfeiçoar. Para ser inscrita 
como nanny no Ofsted, é preciso ter 
cursos de conhecimentos gerais, e 
de primeiros socorros – renovável a 
cada três anos, além de um seguro. 
Hoje em dia há cursos de primeiros 
socorros em português, mas quando 
comecei era tudo em inglês. Sou uma 
das primeiras brasileiras inscritas 
no Ofsted. Também fiz pedagogia 

e estou sempre estudando. Agora 
também faço parte do Connected 
Women Club, aqui em Londres.

Que experiência marcante da 
profissão você não esquece?

Em janeiro de 2021, eu consegui 
salvar a vida de uma criança. Eu era 
babá apenas aos sábados nessa casa 
de uma família milionária. A filha 
pequena do casal, de apenas um ano, 
se sufocou com um grão de arroz. Ela 
ficou sem ar e graças ao meu rápido e 
eficaz procedimento, foi salva.

Pensa em voltar para o Brasil?
Meu plano é voltar para o Brasil 

para mostrar às famílias brasileiras 
que rotina é a chave da felicidade. 
A família de classe média brasileira 
quer manter o mesmo estilo de vida 
com filhos. Aí você vê crianças indo 
para cama tarde da noite. O método 
inglês é focado na rotina. 

Como é o mercado de nanny 
para brasileiras?

As brasileiras costumam ser 
ótimas nannies. Dizem que somos 
firmes, mas carinhosas. A hora de 
uma babá profissional está entre 
£ 13 e £ 16. Atualmente, eu faço 
o chamado nanny share – quando 
você cuida de mais de uma criança 
de diferentes famílias. Nesses casos, 
o pagamento é maior. Quando 
você trabalha bem, as recompensas 
chegam. No final do meu primeiro 
ano de trabalho, a família me deu um 
carro como bônus de final de ano. Eu 
dirijo e uso esse carro para trabalhar.

Babá brasileira entre as 4 
melhores da Inglaterra

Acervo pessoal

Por Marta Stephens

Fernanda de Souza é uma das quatro finalistas do UK Nanny of the Year
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Um homem e uma mulher foram 
presos depois que uma investigação 
policial descobriu que traficavam 
mulheres jovens do Brasil para 
Londres para explorá-las como 
trabalhadoras sexuais.

Shana Stanley, 29 anos, e 
Hussain Edani, 31 anos, ambos 
da Northolt Road, Harrow, foram 
condenados no Harrow Crown 
Court em 27/08.

Stanley foi condenada a três 
anos e sete meses, enquanto Edani 
foi condenado a oito anos e dois 
meses.

Cada um deles se declarou 
culpado no mesmo tribunal em 
09/08 de quatro acusações de 
controle da prostituição. 

O tribunal ouviu que as mulheres 
brasileiras vieram ao Reino Unido 
esperando fazer um curso de inglês 
que duraria algumas semanas - 
com voo, passaportes, estudos e 
hospedagem pagos por Edani e 
Stanley.

Entretanto, as mulheres foram 
logo impedidas de participar dos 
cursos e, em vez disso, foram 
exploradas para trabalhar como 
trabalhadoras do sexo para pagar os 
custos que haviam incorrido.

Elas eram ordenadas a ganhar 
pelo menos £500 por dia - muitas 
vezes tendo entre 10 e 15 clientes 
por dia, mas recebiam apenas um 
salário semanal de £250 a £300.

Câmeras ocultas foram 
instaladas nos quartos das vítimas e 
elas foram ameaçadas com o envio 
de filmagens para suas famílias se 
não fizessem o que lhes foi pedido.

Uma das vítimas disse à polícia 
que foi “vendido um sonho que se 
transformou em um pesadelo”.

A investigação da Modern 
Slavery and Child Exploitation 
Team (Equipe de Escravatura 
Moderna e Exploração Infantil) do 
Met começou em 22 de março de 
2020 quando a polícia foi chamada 
para um endereço no sul de Harrow, 
onde uma mulher disse aos policiais 
que estava sendo mantida como 
escrava e que queria voltar para o 
Brasil.

O tribunal ouviu que a vítima 
teve uma discussão com sua 
“gerente de linha” (Shana Stanley) - 
naquela noite por causa de dinheiro. 
Stanley deixou o apartamento, 
mas logo voltou e levou todo o 
dinheiro da vítima, bem como seu 
passaporte, antes de ameaçá-la. A 
vítima conseguiu chamar a polícia 
e gritar por ajuda, mas ela foi 
empurrada por Stanley e a chamada 
caiu. Stanley saiu dizendo-lhe que 
ela tinha “assinado sua própria 
sentença de morte”. 

A vítima conseguiu tirar fotos 
de Stanley em seu telefone antes 
de chamar a polícia de volta. Os 
policiais a atenderam e a protegeram.

Detalhes da operação criminosa 
de Edani e Stanley vieram à tona no 
dia seguinte, quando os detetives 
tiraram uma declaração da vítima. 
Ela começou a frequentar o curso de 
inglês em Manchester antes de ser 
contatada por Stanley que a pediu 
para ir a Londres.

No dia seguinte, Stanley levou-a 
às compras e pagou por roupas e 
lingerie antes de mandá-la de volta 
para Manchester. Pouco depois, 
ela voltou para Londres e Stanley 
anunciou que ela não iria mais 
participar do curso. Em vez disso, 
a vítima recebeu um contrato para 
“vender seu corpo”, sendo-lhe dito 
que se ela não o assinasse, não 

poderia voltar ao Brasil. 
A vítima disse aos policiais que, 

na época, ela pensava que assinar o 
contrato era sua única saída.

Ela foi levada para um 
apartamento no sul de Harrow e uma 
câmera escondida foi instalada em 
seu quarto, o que Stanley disse que 
era para sua segurança. Ela também 
recebeu um telefone celular com 
ordens para não desligar para que seus 
movimentos pudessem ser rastreados.

Stanley lhe disse que se ela não 
trabalhasse como lhe foi ordenado, 
acabaria desabrigada nas ruas de 
Londres e nunca mais veria sua 
família - que pensava que ela era 
uma faxineira.

Ela continuou trabalhando até 
22/03/20, quando chamou a polícia 
após sua discussão com Stanley.

Ao falar com a vítima, os 
detetives conseguiram identificar 
outra mulher que havia sido 
traficada do Brasil pela dupla e 
explorada como trabalhadora do 
sexo. Ela viajou com outra mulher 
e ambas haviam acreditado que 
vinham estudar inglês.

Elas ficaram em um hotel em 
Heathrow por vários dias antes de 
se encontrarem com Stanley, que 
disse que seriam colocadas em um 
apartamento e que usariam lingerie 
comprada por ela e se encontrariam 
com clientes. 

Novamente, lhes disseram que 
deveriam ganhar £500 por dia e que 
receberiam £250 por semana mais 
£50 para comida, trabalhando das 
10h/11h a.m. até a meia-noite.

Também foram instaladas 
câmeras em seus quartos e as 
mulheres acreditavam que Stanley 
monitorava esta CCTV em seu 
telefone celular.

As mulheres não tinham 
permissão para fazer amigos e 
eram escoltadas para o curso de 
inglês, que logo foram impedidas de 
frequentar.

Em 15/04/20, os oficiais 
executaram três mandados de 
busca em endereços em Wembley 
e prenderam Edani e Stanley. 
Os detetives apreenderam vários 
telefones celulares e documentação 
ligada ao “negócio” e às vítimas. 
Os detetives também encontraram 
um diagrama da empresa desenhado 
à mão que tinha Edani no topo, 
Stanley embaixo como’ gerente’ e 
depois ‘garotas’ embaixo.

A documentação apreendida 
levou os detetives a uma quarta 
vítima - uma estudante de direito 
e nacional do Reino Unido que 
foi recrutada antes das vítimas 
brasileiras por Edani sob o pretexto 
de que ele poderia conseguir 
trabalho como modelo. Ela teve 
reuniões com Edani e Stanley - 
que ela acreditava ser seu agente 
de modelagem - em hotéis de luxo 
em Londres e foi informada que, 
se estivesse falando sério sobre 
modelagem, ela teria que se mudar 

para Londres.
Pouco tempo depois, ela se 

mudou para um apartamento em 
Wembley com Stanley e novamente 
foi levada às compras - acreditando 
que a lingerie era para uma sessão 
de fotos como modelo.

A vítima saiu com amigos 
enquanto esperava pelo ‘trabalho’, 
com os passeios cobertos por 
Stanley. Após algumas semanas, a 
vítima se viu no mesmo estado que 
as outras vítimas. Ela devia dinheiro 
e, não sabendo como sair da 
situação, concordou relutantemente 
em trabalhar para Edani e Stanley. 
Ela conseguiu sair em agosto de 
2019.

Todas as vítimas disseram aos 
policiais que Edani era o “chefe” 
e Stanley era a “gerente de linha”, 
que também colocava anúncios on-
line e arranjava clientes para elas. O 
‘negócio’ foi retratado como sendo 
uma agência de acompanhantes 
legal e se as mulheres optaram por 
ir além disso, por exemplo, levando 
dinheiro para sexo, isso estava fora 
de seu conhecimento.

No entanto, o tribunal ouviu 
que não só as vítimas atuavam 
como trabalhadoras do sexo com 
o conhecimento dos réus, mas 
também sob sua direção e sob seu 
controle.

Os registros bancários dos réus 
mostravam milhares de libras em 
dinheiro sendo depositadas neles, 
mostrando o ganho financeiro que 
eles tinham com a exploração das 
vítimas.

Polícia resgata brasileiras de rede de 
exploração sexual na capital

Da Redação

Unsplash

Hussain Edani e Shana Stanley foram condenados por controle de prostituição

Reprodução?Met Police
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DIRETO DO BRASIL PARA LONDRES

Em outubro de 2022, 
haverá eleições no Brasil. Com 
isso, diversas dúvidas acabam 
surgindo, principalmente 
naqueles que residem no exterior.

Uma das consultas mais 
recorrentes dos brasileiros que 
moram no Reino Unido é com 
relação à possibilidade de votar. 
É possível transferir o título e 
votar no exterior? E para quem 
nunca teve título, dá para fazer o 
alistamento eleitoral mesmo fora 
do Brasil?

Em razão da pandemia de 
COVID-19, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) autorizou, 
em caráter extraordinário, a 
solicitação dos serviços eleitorais 
exclusivamente online. A decisão 
é por tempo indeterminado, 
enquanto durar a situação de 
emergência decorrente da 
pandemia de COVID-19.

O procedimento permite 
que os serviços eleitorais sejam 
feitos sem o comparecimento 
do requerente ao Consulado. O 
processo todo é feito diretamente 
pelo Cartório Eleitoral do Exterior 
– CEE, sem a participação do 
Consulado-Geral.

Para votar nas eleições 
presidenciais brasileiras em 2022, 
mesmo estando em território 
britânico, é necessário, primeiro, 
solicitar a transferência do seu 

título de eleitor para Londres. 
Nesse contexto, há quatro 
situações possíveis para cidadãos 
brasileiros residentes no Reino 
Unido:

· Eleitor apto a votar em 
Londres: nesses casos, a pessoa 
já transferiu o título de eleitor 
indicando o local de votação 
em Londres e poderá votar 
nas eleições presidenciais 
organizadas pelo Consulado.

· Transferência do título 
de eleitor solicitada, mas 
não finalizada: o requerente 
já solicitou a transferência/
regularização pelo site do TSE, 
mas o pedido ainda está em 

andamento. O Cartório Eleitoral 
do Exterior pode levar até 90 dias 
para processar o pedido.

· Transferência ainda não 
solicitada: quando o título de 
eleitor ainda está cadastrado em 
município eleitoral no Brasil. 
Nessas situações, o eleitor pode 
optar por manter o título registrado 
no Brasil e justificar eventuais 
ausências em eleições no prazo 
estabelecido. É importante 
observar, ainda, que a maioria 
dos cartórios eleitorais brasileiros 
está exigindo o cadastramento 
biométrico, que pode cancelar 
o título de quem não o fizer. 
Nesse sentido, a recomendação 

para quem pretende continuar 
morando no Reino Unido é a 
transferência, que dispensa o 
voto nas eleições municipais e 
estaduais e permite votar nas 
eleições presidenciais brasileiras 
organizadas pelo Consulado.

· Alistamento eleitoral ainda 
não realizado: quando o cidadão 
maior de 18 anos ainda não 
solicitou seu alistamento eleitoral 
nem no Brasil, nem no exterior. 
O Consulado relembra que 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.

É importante ressaltar que, no 
contexto das eleições de outubro 
de 2022, os serviços eleitorais só 
poderão ser solicitados até maio 
de 2022 devido ao fechamento do 
cadastro eleitoral, estabelecido 
em lei.

Recordamos, também, que 
o TSE determinou o fim da 
emissão de títulos físicos para 
o exterior, portanto, 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.

Programe-se e não perca 
essa oportunidade de 
exercer sua cidadania!

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).

Eleições 2022: como votar no exterior
Por Consulado-Geral do 
Brasil em Londres

EBC



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

Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 6 16 de setembro a 13 de outubro   

Comunidade



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

16 de setembro a 13 de outubro Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 7

Comunidade

Quem participou da edição de 
agosto da roda de samba, promovida 
pela associação Samba de Bamba 
UK, foi testemunha da excelência da 
União da Mocidade, mais conhecida 
como UDM. A bateria, formada 
e regida por ingleses, fez muito 
brasileiro se sentir no barracão de 
uma das tradicionais escolas de 
samba carioca ou paulista.

“Entrei em contato com a UDM 
pela Gladys Cavalcante, que é porta-
bandeira”, conta Odila Giunta, 
organizadora da roda de samba, que 
acontece todo mês no Maxilla Social 
Club, em Londres.

“Falei que o tema da roda seria 
carnaval, ela sugeriu trazer a bateria 
e eu fechei sem mesmo conhecê-los, 
porque sabia que ia ser bom e foi”, 
diz. “Foi lindo. Eles são excelência 
dentro do que se propõem a fazer, são 
ingleses regidos por ingleses que têm 

paixão pelo samba. O mais bonito 
deles é essa paixão pelo samba, como 
eles entregam bem, com sorriso nos 
lábios, com alegria de tocar.”

A UDM nasceu em 2004 como 
um projeto de dança e música 
brasileira com foco no samba, 
idealizado por Tamara Arom-Hobbs, 
a Tammy, e Iian Pattinson - dois 
admiradores do ritmo brasileiro. 
Admiração que os levaram ao 
Brasil sete vezes, ocasiões em que 
permaneciam por até seis meses em 
contato com sambistas de São Paulo 
e Rio de Janeiro.

“Faz tempo que não vou ao 
Brasil porque ficou muito caro viajar 
e difícil conciliar com as aulas na 
Inglaterra”, conta a saudosa Tammy. 

Atualmente, a UDM tem atuação 
em duas escolas londrinas: Pimlico 

School e Whitmore High School. 
Nessas instituições, são oferecidos 
workshops semanais de bateria 
e encontros mensais reunindo os 
adolescentes das duas escolas em 
ensaios conjuntos. 

São 40 jovens, de 13 a 21 anos. 
Alguns permanecem no projeto por 
muito tempo, como John Campbell, 
que é diretor de bateria e começou 
a estudar percussão com Iian com 
apenas 11 anos, e Ibraheem Toure, 
também diretor de bateria que faz 
parte do grupo desde 2013.

Difícil começo
Quando Tammy e Iian 

começaram a UDM, há 17 anos, eles 
não tiveram mais do que simbólica 
doação da Innocent, marca de 
smoothies. “Não tivemos fundos até 
2010, fazíamos por paixão mesmo.”

Então, a UDM conseguiu captar 
recursos da Arts Council of England. 
“Isso nos levou a outro nível”, diz 
Tammy. “Foi aí que começamos a 
confeccionar as fantasias.”

“O grande desafio agora é 
espaço. Espaço para armazenagem 
e para produzir as fantasias. Nós 
fazemos as fantasias na sala de estar 
do nosso apartamento de dois quartos 
no norte de Londres”, diz Tammy.

No momento, não há workshops 

de percussão fora das escolas Pimlico 
School e Whitmore High School, 
mas Tammy conta que tem interesse 
em criar novas turmas, abertas ao 
público geral. 

Uma forma mais fácil de 
participar da UDM é pelas oficinas de 
dança, que acontecem regularmente.

“As aulas de dança serão 
reiniciadas em outubro / novembro 
no Oti Mabuse Dance Studio, no Park 
Royal, nas noites de domingo, com 
Michela di Felice”, explica Tammy. 
“Oti Mabuse é uma das profissionais 
do Strictly Come Dancing e ela e o 
marido abriram o estúdio no ano 
passado e são muito favoráveis   à 
dança comunitária. Nosso projeto de 
2021 para fazer uma Comissão de 
Frente foi realizado lá e financiado 
pela OPDC (Old Oak e Park Royal 
Development Corporation).”

Para participar das aulas de 
dança, basta acompanhar as contas 
de Instagram e Facebook da UDM 
para atualizações ou enviar um 
e-mail para info@udmsamba.com. O 
mesmo e-mail serve para quem tiver 
interesse em fazer aula de percussão.

Forma de conexão
Se assistir a uma apresentação 

de escola de samba em Londres já 
é capaz de causar uma reconexão 

com as raízes, imagine então estar 
no meio dos músicos e dançarinos. 
Yasmin Muller, 17 anos, conseguiu 
essa religação com o workshop de 
dez semanas de aula que fez com 
a UDM neste verão, que culminou 
com uma apresentação no centro de 
Londres.

“Eu queria ficar mais próxima 
da minha cultura e consegui. Os 
professores não são brasileiros, mas 
estão muito conectados com o que 
acontece no Brasil”, conta Yasmin, 
que pretende continuar as lições de 
samba. “Estudo teatro musical e 
penso que saber sambar pode ser um 
diferencial.”

Os pais de Yasmin são brasileiros, 
mas ela nasceu em Londres. Tinha 
oito meses de vida quando foi pela 
primeira vez ao Brasil, país do qual 
nunca perdeu o elo. Entre 10 e 11  
anos, ela foi morar em Itapetininga, 
no interior de São Paulo. “Eu gostei 
de morar lá, mas era uma cidade 
pequena com muita influência 
americana. Eu sabia que não era um 
bom lugar para desenvolver uma 
carreira em artes cênicas”, conta 
Yasmin.

Voltou então para Londres com 
os pais. E daqui mantém viva as 
lembranças de um Brasil de carnaval 
e samba.

UDM – uma escola de samba feita 
por ingleses “para brasileiro ver”

Por Marta Barbosa

A bateria da UDM, formada e regida por ingleses, faz muito brasileiro se sentir no barracão de uma das tradicionais escolas de samba 
carioca ou paulista

Gladys Cavalcante é coreógrafa, instrutora 
de Zumba Fitness do Rio de Janeiro e porta 
bandeira da UDM

“Eu queria ficar mais próxima da minha 
cultura e consegui”, diz Yasmin Muller, 
aluna do curso de verão 

Acervo pessoal

Luiz PereiraLuiz Pereira

UDM
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Na terça-feira (07/09) foi lançado 
oficialmente o Mês Amigo, o mês da 
herança latina, ibérica, hispânica, 
lusófona e indígena americana do 
Reino Unido. 

A data abre um período de 
celebrações que une entre 60 e 70 
milhões de pessoas que têm raízes 
nas nações de língua espanhola e 
portuguesa e vivem nas 3 grandes 
potências de língua inglesa (Reino 
Unido, EUA e Canadá). 

O Mês Amigo termina em 12 de 
outubro, uma data comum a todos os 
600 milhões de falantes de português 
e espanhol.

Na quinta (09/09), Andrew Boff, 
presidente da Assembleia de Londres, 
fez uma declaração em homenagem 
à abertura do Mês Amigo, dando 
início à sessão plenária mensal como 
Prefeito Sadiq Khan.

“Quero lembrar que estamos 
no início do mês amigo, que é a 
celebração das contribuições das 
comunidades de língua espanhola 
e portuguesa em Londres. Posso 
transmitir o apoio de toda a 
Assembleia de Londres a essa 
grande comunidade de Londres”, 
disse Boff.

A cerimônia de abertura do Mês 
Amigo aconteceu na noite de terça-
feira (07/09) no Centro Comunitário 
de Língua Portuguesa. A cada ano, 
a cerimônia de abertura é mudada 
para rotação. Tivemos cerimônias 
em Elephant and Castle (o principal 
bairro espanhol-americano no Reino 
Unido), Seven Sisters (onde está 
localizada a Latin Village), o banco 
da Família Real em Trafalgar Square, 
Scotland Yard e City Hall.

“Desta vez escolhemos o centro 
comunitário de língua portuguesa 
porque o mês amistoso começa no 
dia em que o Brasil e Moçambique, 
as duas repúblicas de língua 
portuguesa que concentram mais de 
90% dos 250 milhões de falantes de 
português, celebram dia nacional, 
em preparação ao bicentenário 
do Brasil em 2022, e como uma 
homenagem a esta instituição por ter 
distribuído gratuitamente alimentos à 
comunidade latina e latino-americana 

durante esta pandemia”, explica Isaac 
Bigio, criador do Mês Amigo.

As instalações do centro estavam 
cheias e havia pessoas de mais de 30 
nacionalidades. Inicialmente, o reitor 
dos embaixadores da América Latina 
e presidente do Mês Amigo Iván 
Romero falou sobre a importância 
de nosso mês. O embaixador da 
Nicarágua Guísele Morales falou 
sobre a importância de nosso mês 
e sobre o fato de que em 15 de 
setembro seu país, juntamente com 
Honduras, Nicarágua, El Salvador, 
Guatemala e Costa Rica, comemora 
seu bicentenário. 

Em seguida, a comunidade 
Rimanakuy recitou um poema em 
quíchua em homenagem ao Dia da 
Mulher Indígena no domingo 05/09 
em uma demonstração de que, nas 
nações oficiais de língua espanhola 
e portuguesa, centenas de línguas 
nativas também são preservadas.    

Em seguida, representantes da 
Assembleia de Londres, do bairro 
de Southwark e do governo de 
Cabo Verde tomaram a palavra. 
Havia representantes dos quatro 
maiores partidos britânicos e Ken 
Livingstone, o líder do último 
Grande Conselho de Londres e o 
primeiro prefeito de Londres.

Os grupos musicais incluíram 
Raíces Peruanas, Salay 100% 
Boliviamanta e a banda da brasileira 
Marcia Mar e do angolano João, 

enquanto o entretenimento foi 
proporcionado pela equipe dos 
moçambicanos Helio da Silva e 
Sónia Ibrahim.

Houve muitos lanches e bebidas 
grátis, graças às doações da Mala sul-
africana e uma noite cheia de alegria 
e dança, enquanto muitas pessoas 

trouxeram seus próprios pratos, 
especialmente dos Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP).

Foi lindo ver pessoas dos Andes, 
da Amazônia, do Caribe, da América 
Central, da África e da Europa se 
misturando.

Por que se chama Mês 
Amigo? 

Nos países de língua inglesa 
é costume dedicar um mês de seu 
calendário anual a uma minoria 
particular para promover sua cultura, 
seu patrimônio e suas contribuições 
à sociedade.

Nos EUA e no Canadá é chamado 
de Mês do Patrimônio Hispânico. No 
Reino Unido, no entanto, temos um 
pouco mais de falantes de português 
do que de espanhol, então a maneira 
de nos unir foi fazer um nome muito 
curto “amigo”. 

Esta é uma palavra comum aos 
dois idiomas que se entendem, que é 
a mais popular de todas as palavras 
estrangeiras na Inglaterra, e pela qual 
somos designados amigavelmente.

Por isso é chamado de “Mês 
Amigo” e tem como subtítulo o mês 
da história dos latino-americanos, 
ibéricos, hispânicos, índios lusófonos 
e índios nativos americanos.

Primeiras celebrações
No fim de semana antes do 

Mês Amigo, foi realizado o festival 
Mexicolombia em Hammersmith 
organizado pela OLA e um dos muitos 
concertos de Lokandes e Kantiquena 
que têm acontecido durante o Mês 
Amigo, e que vindica este último.

No sábado, 11/09, foi 
comemorado o Dia da Catalunha. Por 
um lado, a Delegação da Catalunha 
realizou uma recepção aberta ao lado 
da Catedral de Southwark. Por outro 
lado, o ANC realizou seu próprio 
evento no leste de Londres.

No dia 15/09, no Electric em 
Brixton foi comemorado o Dia do 
México, organizado pela Cómo No e 
Expressarte.

Na 18ª FLAG organiza seu festival 
Vibra Latina no Burguess Park.

O festival CASA está 
organizando uma série de eventos 
que podem ser vistos em seu website 
e que incluem exposições de arte e 
peças teatrais.

No dia 18 de setembro, Dia do 
Chile, haverá numerosas festas.

Acompanhe a programação do 
Mês Amigo seguindo a página do 
grupo no Facebook.

Comunidade

Começa o Mês Amigo – a celebração 
dos ibero-latinos em Londres

Da Redação

Reprodução/Mês Amigo

Andrew Boff, presidente da Assembleia de Londres, fez uma declaração em homenagem à 
abertura do Mês Amigo
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Uma nova decisão da Transport 
for London (TfL) reacende a 
esperança para os comerciantes que 
acolhem a proposta de reabrir o 
mercado de Seven Sisters. 

Após a construtora Grainger 
anunciar em julho que desistia 
de prosseguir com os planos de 
reestruturação da região onde se 
encontra atualmente o Latin Village, 
o antigo Pueblito Paísa, a expectativa 
agora é que a TfL, que tem a posse 
da edificação, acate o projeto 
comunitário e reabra o mercado em 
definitivo em 2022.

Representantes da comunidade 
convidam a todos os interessados 
a se unirem em apoio a esta nova 
iniciativa para defender o direito de 
comerciantes locais e tradicionais 
voltar a trabalhar, de acordo com 
uma declaração assinada pelo Centro 
Comunitário Pueblito Paisa.

No documento, o Centro 
Comunitário divulgou uma 
declaração da Transport for London 
datada de 1º de setembro que 
anuncia que se reuniram com os dois 
principais grupos de comerciantes 
para estabelecer novos planos para 
Wards Corner e para ajudar as 
empresas a voltarem a funcionar em 
Seven Sisters. 

“Temos trabalhado duro nos 
últimos meses, e agora podemos lhe 
dar uma atualização sobre o suporte 
para você e suas empresas durante 
este tempo, e os próximos passos 
para o mercado. Estamos confiantes 
de que estas propostas lhe permitirão 

abrir o mais rápido possível”, declara 
TfL. 

Apoio aos comerciantes 
Da mesma forma, na mensagem 

TfL afirma que tem “o prazer de 
informar que o prefeito de Londres 
instruiu o Transport for London (TfL) 
a fornecer um adicional de £500.000 
para fornecer apoio financeiro aos 
comerciantes devido ao enorme 
impacto que o fechamento do mercado 
teve sobre você e sua família”.

A mensagem segue: 
“Reconhecemos que é pouco 
provável que isto cubra ou alivie 
totalmente a pressão que muitos de 
vocês enfrentam, e talvez desejem 
considerar suas opções para retomar 
temporariamente as negociações 
em outro local fora do edifício 

do mercado até que o mercado 
temporário reabra novamente. Isto 
não afetaria sua capacidade de 
retornar uma vez que o mercado 
temporário se abra”.

A proposta do mercado 
temporário 

TfL afirma no documento que “a 
prioridade é que você possa retomar 
o comércio em um ambiente seguro 
o mais rápido possível. Embora não 
haja opções fáceis, iniciamos agora 
o processo para fornecer a você um 
mercado temporário no qual você 
possa negociar”.

Dizem também da “difícil 
decisão de recuperar a unidade 247-
249 da High Road para proporcionar 
um espaço interno que lhe permita 
negociar novamente no início de 
2022”. 

“Além disso, abriremos um 
mercado externo nos terrenos 
adjacentes a 249. Essas unidades 
provavelmente serão menores do 
que as do mercado atual. Entretanto, 
esta é a única maneira de garantir 
que todos os comerciantes tenham 
a opção de retomar a negociação 
quando o mercado temporário se 
tornar disponível. Temos alguns 
reparos a fazer no edifício antes que 
ele possa ser disponibilizado para 
comercialização, e nos esforçaremos 

para concluir este trabalho o mais 
rápido possível.”

“Além disso, forneceremos um 
Centro Comunitário, localizado no 
apartamento anterior, no primeiro 
andar, para o benefício de toda a 
comunidade. Este mercado estará 
aberto por aproximadamente 18 
meses.”

“Em 2023, disponibilizaremos 
um mercado temporário localizado 
nas proximidades para permitir o 
início dos trabalhos no mercado. 
Queremos que você esteja envolvido 
no processo de projeto deste espaço 
antes de submeter um pedido de 
permissão de planejamento para o 
site, para que ele possa representar 
melhor a natureza diversificada do 
Mercado de Seven Sisters”. 

Na declaração, eles também 
afirmam que “este mercado 
permanecerá aberto por 
aproximadamente dois a cinco anos”. 

A empresa de transportes observa 
que é importante poder avançar com 
este trabalho e prover um mercado 
temporário o mais rápido possível 
dependerá da cooperação e da boa 

vontade de todas as partes. 

A longo prazo 
A TfL afirma na declaração que 

apoia o desenvolvimento do local 
existente em um ativo liderado 
pela comunidade que gerará 
benefícios comerciais e sociais para 
a comunidade em geral, e para a 
riqueza local.

“Para alcançar este 
objetivo, criaremos um novo 
conselho de parceria, presidido 
independentemente e com 
experiência adequada, incluindo 
a comunidade e os comerciantes, 
para proporcionar confiança e 
credibilidade para tomar as decisões 
certas para o futuro do local.” 

O Centro Comunitário Pueblito 
Paisa aconselha ao público que 
por enquanto a situação está neste 
nível e a comunidade comercial do 
Mercado Seven Sisters, conhecido 
como o Pueblito Paisa, está muito 
esperançosa de que esta proposta do 
Prefeito de Londres, Transporte para 
Londres e Conselho de Haringey 
possa se tornar realidade.

Londres

Mercado de Seven Sisters pode 
reabrir em 2022

Ulysses Maldonato

Reprodução

A construtora Grainger desistiu de prosseguir com os planos 
de reestruturação da região onde se encontra atualmente 
o Latin Village, o antigo Pueblito Paísa. A empresa de 
construção responsável pelo desenvolvimento do Seven Sisters 
Market decidiu não prosseguir com a regeneração da área.
Na sua declaração, o construtor disse o seguinte: “Após 
quase duas décadas de trabalho para tentar entregar novas 
casas, novas lojas, novos empregos e um novo mercado local 
para Seven Sisters, Grainger tomou a difícil decisão de não 
prosseguir com o projecto de Regeneração Seven Sisters. 
Esta decisão deve-se ao custo crescente da implementação 
do programa causado por uma série de factores: a natureza 
prolongada da implementação do esquema devido aos 
numerosos desafios legais de uma pequena mas vocal 
minoria, a complexidade do local e a mudança do ambiente 
económico.”
O plano de reestruturação da área foi concebido pela 
primeira vez em 2008 e recebeu aprovação de planeamento 
em 2012. As reclamações e ações contrárias ao projeto 
foram tantas que o projeto passou a requer alterações 
significativas para o adequar aos regulamentos de construção 
actualizados e às normas modernas de eficiência energética, 
acessibilidade e segurança contra incêndios.

Entenda o caso

Após a construtora Grainger desistir da reestruturação da região, a expectativa agora é que 
o projeto comunitário seja acatado
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Crianças de língua espanhola 
saltam o lago para a Inglaterra e, 
quando chegam, percebem que a 
corrida não acabou e descobrem 
que há mais de uma barreira a ser 
superada.

Primeiro, a língua. O inglês, 
que não é muito fonético, ainda é 
uma fonte de desespero para muitos 
hispânicos. Em parte devido à forma 
como é ensinado, onde o estudo 
gramatical tem precedência sobre a 
aplicação prática. 

Além disso, muitas vezes os 
pais não o falam, o que dificulta 
a comunicação com as escolas, o 
apoio aos alunos em casa ou, no 
caso de confinamento, deixar muitas 
crianças isoladas em uma ilha onde 
sua educação está em um estado de 
desordem.

Apesar da confusão, eles 
adquirem rapidamente um bom 
domínio do idioma e servem de elo 
de ligação para suas famílias. Na 
verdade, eles logo falam melhor do 
que eu poderia, tendo aulas de dicção 
do melhor ator shakespeariano.

Outra barreira é que imaginamos 
um nível acadêmico intransponível 
em comparação com nossos países 
de origem, pensando que tudo é 
Oxford ou Cambridge. No entanto, 
o mito é quebrado. As universidades 
mencionadas tornam-se Harry 
Potter’s Hogwarts e, por encanto, 
acontece que é muito mais exigente 
estudar na América Latina.

Que paradoxo! Um diploma 
acadêmico da Inglaterra é muito mais 
valioso, apesar de ser mais fácil de 
ser aprovado e com menos esforço. 
Vamos sair de Hogwarts: No mundo 
de língua espanhola, é dada grande 
importância à aprendizagem de 
rotear. Na Espanha experimentei isto 
mesmo nos primeiros anos de escola, 
embora recentemente tenha mudado 
um pouco, adaptando-se a modelos 
mais eficazes. 

Na América Latina, esta 
abordagem de roteamento também 
é comum. No Equador, para se 
formar na universidade, é preciso 
também fazer uma tese. No Reino 
Unido, além disso, você pode ter um 

diploma em um tempo muito curto.
Qual é o truque? Os britânicos 

são pragmáticos, portanto em seu 
sistema educacional o essencial não 
é aprender ou memorizar, mas passar 
um exame e encontrar um emprego 
relacionado aos seus estudos. Você 
aprende o básico para passar e muitas 
vezes com ajuda. Por exemplo, em 
inglês, eles normalmente dizem os 
mesmos textos que aparecem no 
exame (com suas respostas) para 
aprendê-los de cor; ou, em espanhol, 
eles aprendem as perguntas do exame 
oral em ordem. O papagaio dos 
piratas ingleses transformou-se em 
um método escolar. Outro paradoxo, 
quando a memorização espanhola é 
criticada. 

Aqui, porém, é dada muito mais 
importância à prática, não apenas na 
ciência, mas em todos os assuntos.

A Inglaterra civilizada 
desmorona, quando eles vêem que, 
em geral, o comportamento dos 
estudantes é muito pior. Os latino-
americanos muitas vezes dão um 
exemplo de respeito aos professores.

Os latino-americanos e espanhóis 
descobrem que o Paraíso existe 
porque aqui há muito menos trabalho 
de casa. Suas canções de Aleluia 
podem ser ouvidas no Equador ou na 
Argentina por crianças que observam 
o pôr-do-sol enquanto ainda estão 
fazendo seus deveres de casa.

Mais recursos e menos 
memória

Aqui há um orçamento muito 
maior. Assim, há tantos “assistentes 
de ensino” que ajudam, entre outros, 
aqueles com inglês limitado. A libra 
esterlina flui através dos corredores e 
para a área de música, onde há todos 

os tipos de instrumentos e a mais 
recente tecnologia. Informática e 
Design e Tecnologia são outros que, 
especialmente se você vem de um 
país muito humilde, se destacam.

O medo de ir para uma escola 
de outro país desaparece quando se 
vê que, pelo menos em Londres, a 

maioria das crianças é imigrante. O 
mundo inteiro está representado em 
uma classe: todas as raças, religiões, 
tradições.

Este cosmopolitismo faz o 
parlamento britânico parecer Machu 
Picchu; Big Ben, a Giralda de 
Sevilha; e a escola, sua própria casa.

Algo a elogiar sobre o sistema 
britânico é a importância que ele dá a 
temas criativos (música, teatro, arte, 
fotografia...); o uso da performance 
teatral em muitos temas; ou, em 
inglês, a escrita criativa, em vez de 
memorizar quando Neruda nasceu.

Finalmente, a educação britânica 
se conecta muito bem com o mundo 
do trabalho (eu nunca, jamais fui 
ensinado a escrever um currículo), 
cujo epítome é o estágio de trabalho 
que todos os estudantes fazem no ano 
10. Experiência fundamental em seu 
currículo.

O salto horizontal que os pais 
dão através do oceano torna-se um 
trampolim para saltar verticalmente 
muito alto, possivelmente sem 
saber tanto quanto um estudante 
na América Latina, mas com mais 
oportunidades de emprego. Talvez 
outro truque do pirata inglês, saltando 
da prancha de seu navio.

 (*) Alejandro Ruiz é um educador 
de origem espanhola, trabalhando 
em várias escolas em Londres.

Londres

O salto educacional da Grã-Bretanha
Express News

Por Alejandro Ruiz 
Mulero*

Análise do City Hall de Londres revela que 
as crianças da capital têm quatro vezes mais 
chance de frequentar a escola em áreas com 
altos níveis de poluição, que excedem os 
limites da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), do que as crianças no resto da 
Inglaterra.
Esta baixa qualidade do ar prejudica o 
crescimento dos pulmões das crianças e 
piora as doenças crônicas, como asma, 
doenças pulmonares e cardíacas. Esta 
nova análise constatou que 3,1 milhões de 
crianças inglesas estão frequentando escolas 
em áreas que excedem os limites da OMS 
para PM2,5.
Esta nova análise dos dados do governo 
nacional para a média anual de PM2,5 
em 2019 também mostra que, antes da 
pandemia:
Mais de 1,2 milhões de crianças em 
Londres frequentavam escolas em áreas 
que ultrapassavam os limites da OMS para 
PM2,5 – mais de 700.000 delas estão em 
idade de frequentar o ensino fundamental.

98% das escolas primárias e secundárias 
estaduais de Londres estavam em áreas 
que ultrapassavam os limites da OMS, em 
comparação com 24% fora de Londres.
Em média, as concentrações de PM2,5 
foram um terço (33%) mais elevadas nas 
escolas de Londres do que no resto da 
Inglaterra.
Isto está tendo um impacto real sobre a 
saúde das crianças. Um estudo histórico 
do impacto da poluição do ar em Londres 
encontrou crianças com um volume pulmonar 
significativamente menor, com uma perda 
de aproximadamente 5% na capacidade 
pulmonar – equivalente a dois grandes ovos 
– em comparação com seus pares no resto 
da Inglaterra. 
As pesquisas do King’s College London, 
Queen Mary University of London e 
University of Edinburgh monitoraram crianças 
de 28 escolas em Tower Hamlets, Hackney, 
Greenwich e City of London que não 
atingiram os limites de dióxido de nitrogênio 
da UE.

Crianças londrinas frequentam escolas em áreas com ar tóxico

Dificuldades e sucessos do sistema educacional do Reino Unido. Na foto, a fachada da Universidade de Oxford 
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O primeiro-ministro Boris 
Johnson expôs o plano do governo 
para gerir a Covid durante o outono 
e o inverno.

Uso compulsório de máscaras 
em locais fechados e lotados e 
recomendação para trabalhar de casa 
podem ser medidas a serem tomadas 
no chamado plano B do governo 
– caso as infecções continuem a 
aumentar.

Johnson negou relatos de jornais 
britânicos de que estaria sendo 
planejado um confinamento em 
outubro na Inglaterra.

O i News revelou um plano para 
estender o feriado de meio período 
escolar (Half-term), se o número de 
internações continuar no nível atual.

Segundo o veículo de mídia 
inglês, um bloqueio total é 
improvável - mas o governo poderia 
introduzir algumas regras como parte 
de um “quebra-fogo”.

Graças ao programa de 
vacinação, os dados continuam a 
mostrar que a ligação entre casos, 
hospitalizações e mortes enfraqueceu 
significativamente.

Em Inglaterra, o número 
de hospitalizações com Covid 
permaneceu relativamente estável 
durante o último mês.

E embora as mortes tenham 
aumentado no início do verão, 
permaneceram muito abaixo dos 
níveis de uma das ondas anteriores.

Durante o outono e inverno, 
o governo procurará manter este 
progresso até ao fim:

- Construir defesas da 
população através de intervenções 
farmacêuticas;

- Identificação e isolamento 
de casos positivos para limitar a 
transmissão;

- Apoiar o NHS e a assistência 
social;

- Aconselhar as pessoas sobre 
como se protegerem a si próprias e 
aos outros;

- Prosseguir a abordagem 
internacional.

As vacinas continuarão a ser a 
primeira linha de defesa. A todos 
aqueles que foram vacinados 

durante a Fase 1 do programa de 
vacinação (grupos prioritários 1 a 
9) serão oferecidos doses de reforço 
a partir deste mês - para aumentar 
a imunidade entre os grupos mais 
vulneráveis durante o inverno.

O programa Test, Trace and 
Isolate continuará, com a continuação 
dos testes PCR sintomáticos durante 
o outono e o inverno.

Os testes de fluxo lateral 
também permanecerão gratuitos 
mas, numa fase posterior, à medida 
que a resposta ao vírus mudar, isto 
terminará e espera-se que indivíduos 
e empresas suportem os custos. 
O governo promete empenhar-se 
nesta questão antes de serem feitas 
quaisquer alterações.

A obrigação legal de auto 
isolamento para aqueles que 
testaram positivo e os seus contactos 
não vacinados continuará, e o 
pagamento de apoio financeiro para 
aqueles que se auto isolaram com 
determinados benefícios continuará 
no seu formato actual até ao final de 
março.

O NHS receber apoio de 
mais £5,4 bilhões recentemente 
anunciados apenas para os próximos 
6 meses para a resposta da Covid.

Será oferecida ao público uma 
orientação contínua sobre como 
se proteger a si próprio e uns aos 
outros - incluindo deixar entrar ar 
fresco, usar uma cobertura facial em 
locais lotados e fechados onde se 
entra em contacto com pessoas com 
quem normalmente não se encontra, 

obter testes e autoisolamento, se 
necessário.

A dura política de fronteiras 
permanecerá em vigor e a capacidade 
de sequenciação genómica será 
aumentada para ajudar os cientistas 
a actualizar as nossas vacinas para 
derrotar novas variantes.

O outono e o inverno poderão 
colocar novos desafios e é difícil 
prever com certeza o caminho do 
vírus.

Assim, como o público esperaria, 
haverá uma série de medidas do 
“Plano B” mantidas sob revisão para 
ajudar a controlar a transmissão do 
vírus, minimizando ao mesmo tempo 
os danos económicos e sociais.

O Plano B incluiria:
- Introduzir a certificação 

obrigatória apenas do estatuto de 
vacina Covid em determinados 
cenários mais arriscados.

- Obrigação legal de coberturas 
faciais em determinados locais, tais 
como transportes públicos e lojas.

- Comunicar clara e urgentemente 
ao público se o nível de risco 
aumentar.

- O governo poderia também 
considerar pedir às pessoas que 
voltem a trabalhar a partir de casa, 
se necessário, mas uma decisão final 
sobre isto seria tomada na altura, 
dependendo dos últimos dados - 
reconhecendo a perturbação extra 
que isto causa aos indivíduos e 
empresas.

Os ministros apenas decidiriam 
implementar estas medidas se 
necessário, e se uma série de 
métricas e indicadores significar 
que o NHS está em risco de ficar 
sobrecarregado.

O Plano B reconhece o sucesso 
do programa de vacinação - o que 
significa que intervenções menores 
e muito menos perturbadoras podem 
ter um impacto muito maior na 
redução da propagação.

O primeiro-ministro comprometeu-
se a tomar todas as medidas necessárias 
para proteger o NHS, mas salientou 
a sua convicção de que os esforços 
combinados do público e do programa 
de vacinação significam que podemos 
evitar o plano B e proteger as nossas 
liberdades nos próximos meses.

Reino Unido

Uso compulsório de máscaras e 
trabalho de casa estão no plano B 
do governo para outono/inverno

Da Redação

O governo britânico anunciou 
um programa de reforço da vacina 
Covid-19 em todo o Reino Unido. 
O reforço será uma dose única 
da vacina Pfizer, pelo menos 
seis meses após a segunda dose, 
para pessoas maiores de 50 anos, 
seguindo do JCVI.

A confirmação da terceira 
dose acontece quando o governo 
renuncia aos planos para introduzir 
passaportes de vacinas para acesso 
a boates e grandes eventos na 
Inglaterra. 

À BBC, o secretário de saúde 
Sajid Javid confirmou que desiste 
da ideia, anteriormente criticada 
por locais e alguns parlamentares.

Enquanto isso, na Inglaterra, 
às crianças e adolescentes com 
idades entre 12 e 15 anos será 
oferecida uma dose da vacina 
Pfizer/BioNTech COVID-19, 
seguindo o conselho dos quatro 
Chief Medical Officers (CMOs) 
do Reino Unido.

De acordo com a recomendação 
do Comité Misto de Vacinação e 
Imunização (JCVI) independente, 
o governo procurou obter a opinião 
das quatro CMO do Reino Unido 
sobre as questões mais amplas que 
são relevantes para a saúde das 
crianças.

O governo aceitou o parecer 
das quatro CMOs do Reino Unido 
e o NHS está a preparar-se para 
fornecer um programa de vacinação 
com base escolar, que é o modelo 
bem-sucedido utilizado para 

vacinações, incluindo para HPV 
e Difteria, Tétano e Pólio (DTP), 
apoiado por médicos de clínica 
geral e farmácias comunitárias. 
Os convites para a vacinação terão 
início dia 20/09.

Os pais, tutores ou prestadores 
de cuidados serão consultados 
pelo pessoal de saúde antes da 
vacinação, em conformidade com 
os programas de vacinação escolar 
existentes.

As crianças saudáveis com 
idades compreendidas entre 12 e 15 
anos receberão a vacina COVID-19 
na escola, com fornecimento 
alternativo para aqueles que 
são escolarizados em casa, em 
serviços seguros ou em ambientes 
especializados de saúde mental.

Sajid Javid afirmou: “Aceitei 
a recomendação dos Médicos 
Chefes para expandir a vacinação 
para aqueles com idades entre 12 
e 15 anos - protegendo os jovens 
de apanharem a COVID-19, 
reduzindo a transmissão nas 
escolas e mantendo os alunos na 
sala de aula. O nosso excelente 
NHS está pronto para avançar 
com a distribuição da vacina a este 
grupo com o mesmo sentido de 
urgência que temos tido em todos 
os pontos do nosso programa de 
vacinação”.

Mais de quatro em cada cinco 
adultos em todo o Reino Unido 
receberam ambas as doses de 
vacina COVID-19, com mais da 
metade de todos os jovens de 16 e 
17 anos a apresentarem-se para a 
sua primeira vacina.

Terceira dose para 
maiores de 50 anos e 
vacinação nas escolas 

secundárias
Da Redação

Unsplash

Reforço será uma dose única da vacina Pfizer, pelo menos seis meses após a segunda 
dose

Unsplash

O outono e o inverno poderão colocar novos 
desafios e é difícil prever com certeza o 
caminho do vírus
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Status imigratório: quem pode regularizar 
a documentação?

Como é bem conhecido, certas 
pessoas que estão no Reino Unido 
“indocumentadas” conseguem 
regularizar seu status imigratório. 
Alguns o fazem através de filhos 
ou parceiros britânicos ou que têm 
residência indefinida, enquanto 
outros o fazem através de parentes 
que são europeus. 

O que é menos claro é se as 
pessoas que não têm membros da 
família no Reino Unido são capazes 
de regularizar seu status imigratório. 

A resposta é sim, em certos casos 
é possível. 

A seguir está uma lista dos casos 
cobertos pelas Regras de Migração 
nos quais é possível solicitar uma 
autorização de residência com base 

na integração do requerente e nos 
vínculos com o Reino Unido: 

1. Menores que residem no Reino 
Unido continuamente há pelo menos 
7 anos e onde “não seria razoável 
esperar que o menor deixasse o 
Reino Unido”. 

2. Jovens entre 18 e 25 anos de 
idade no momento da solicitação e 
que já viveram no Reino Unido por 
mais da metade de suas vidas.

3 Adultos com mais de 18 
anos e que vivem no Reino Unido 
continuamente há pelo menos 20 
anos.

4 Adultos que residem no Reino 
Unido há menos de 20 anos, mas 
que apresenta “obstáculos muito 
significativos” à integração do 
solicitante no país para o qual ele 
teria de ir se o pedido fosse recusado. 

Observe que na prática é muito 
difícil para o Home Office aceitar 
tais pedidos. 

Fora das regras de 
imigração

Como pode ser visto, muitas 
pessoas não se encaixam em 
nenhuma das categorias acima. 
Por exemplo, os pais de adultos 
britânicos que estão no Reino 
Unido ou pessoas que têm certas 
condições de vulnerabilidade não 
estão cobertos.  

Para essas pessoas e muitas 
outras, pode haver outra opção: 
solicitar uma licença para permanecer 
fora das Regras de Migração. Este é 
um termo que inclui todos os tipos de 
permissão para viver no Reino Unido 
concedida de outra forma que não de 

acordo com as Regras de Migração 
e, em vez disso, depende da discrição 
do Home Office para conceder 
“vistos”.

O fato de os funcionários 
do Home Office terem o poder 
de conceder vistos numa base 
discricionária não significa que 
eles possam fazê-lo à vontade. Eles 
podem fazê-lo, mas somente nos 
casos em que, em seu julgamento 
e seguindo suas diretrizes, existem 
circunstâncias excepcionais que 
tornariam a recusa de um pedido 
injustificadamente severa para o 
requerente ou sua família.

Desta forma, uma pessoa 
pode procurar regularizar seu 
status imigratório, seja dentro das 
circunstâncias estabelecidas nas 
Regras de Migração ou fora delas. 

Cada caso deve ser analisado 
individualmente para determinar 
se é ou não apropriado que uma 
pessoa tente regularizar seu status 
imigratório.  

Finalmente, é importante 
mencionar que o Home Office não 
tem a palavra final sobre “quem fica 
ou quem vai”. Em muitos casos, 
esta responsabilidade recai sobre 
os juízes que estão encarregados 
de decidir os recursos que são 
apresentados contra as decisões 
muitas vezes equivocadas tomadas 
pelo Home Office. 

 * Manuel Padilla Behar é 
especialista em leis de imigração 
e é o proprietário da firma MPB 
Solicitors. Você pode entrar em 
contato com ele pelo manuel@
mpbsolicitors.co.uk

Por Manuel Padilla Behar*

Reino Unido
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O governo deve rever o muito 
criticado sistema de semáforos até 
1º de outubro, enquanto a indústria 
de viagens avisa que milhares de 
trabalhadores do setor poderiam 
perder seus empregos se o sistema 
de semáforo do Reino Unido e as 
regras de testes PCR não forem 
repensadas. Os números revelam 
um “impacto devastador” em voos 
ultramarinos e reservas de férias na 
alta temporada.

As reservas para férias no 
exterior neste verão caíram 83% 
em relação a 2019, de acordo 
com dados da Associação de 
Viagens (ABTA), com metade 
das empresas de viagens relatando 
não haver aumento nas reservas 
em comparação ao verão passado, 
apesar do programa de vacinação.

A ABTA disse que milhares 
de empregos no setor estavam 
em risco, com sete em cada dez 
empresas planejando demitir 
quando a licença terminar.

Heathrow e Manchester 
Airports Group (MAG), que 
viram grandes quedas no tráfego 
de verão, foram acompanhados 
por chamadas para um sistema 
simplificado de dois níveis 
para viagens internacionais. O 
aeroporto de Londres Central era 
o mais movimentado da Europa, 
mas agora ocupa o décimo lugar 
após uma queda de 71% no tráfego 
de agosto em comparação com os 
níveis pré-pandêmicos. O número 
de passageiros da MAG nos 
aeroportos de Manchester, Londres 
Stansted e East Midlands caiu 68% 
em agosto de 2019.

O secretário de saúde Sajid 
Javid disse que queria eliminar os 
testes PCR de segundo dia para 
chegadas totalmente vacinadas “o 
mais rápido possível”, seguindo 
relatórios de que as autoridades 
estavam trabalhando em planos 
para permitir a mudança, 
potencialmente a tempo para 
reservas de férias a médio prazo.

No entanto, EasyJet disse que 
ainda não tinha visto qualquer 
impacto discernível do anúncio de 
Javid sobre as reservas. Um porta-
voz disse que a companhia aérea 
continuaria a defender a remoção 
de todos os testes para viajantes 
vacinados que visitam países de 
baixo risco.

Mark Tanzer, chefe executivo 
da Associação de Viagens, disse que 
as exigências tinham “sufocado” 
o comércio de viagens de verão: 
“Enquanto nossos vizinhos 
europeus têm viajado livremente e 
em segurança, os britânicos foram 
sujeitos a medidas dispendiosas 
que se meteram no caminho. O 
governo precisa perceber os danos 
que suas políticas estão causando 
à indústria de viagens do Reino 
Unido e o impacto que terão na 
recuperação econômica mais 
ampla.

Ele disse que a terrível 
temporada de verão significava 
que o esquema de licenciamento 
deveria ser estendido para as 
empresas de viagens para além de 
setembro.

Heathrow disse que o sistema de 
semáforos do Reino Unido era um 
sistema mais antigo na Europa em 
termos de sua natureza restritiva, 
dando aos rivais uma vantagem 
competitiva. O chefe executivo 
John Holland-Kaye disse: “Se os 
ministros não aproveitarem esta 
oportunidade para simplificar as 
regras de viagem, então o Reino 
Unido ficará ainda mais para trás, 
pois o comércio e os turistas evitam 
cada vez mais o Reino Unido”.

Heathrow e Manchester 
Airports Group citaram dados 
governamentais que mostram que 
menos de 30% dos resultados 
positivos de testes PCR já foram 
sequenciados para identificar 
variantes. O chefe executivo 
Charlie Cornish disse que o sistema 
era “confuso para os clientes e 
coloca barreiras desnecessárias 
na forma como eles reservam as 
viagens. O impacto que está tendo 
em nossa indústria é claro”.

Reino Unido

O programa de ajuda do governo 
às empregados afastados de seus 
postos em decorrência da pandemia 
acaba no final de setembro, embora 
ainda haja mais de um milhão de 
pessoas recebendo o benefício 
(Furlough) no Reino Unido.

O Coronavirus Job Retention 
Scheme terminará em 30 de 
setembro de 2021. As reclamações 
de setembro devem ser enviadas até 
14 de outubro e quaisquer alterações 
devem ser feitas até 28 de outubro.

O número de pessoas em licença 
caiu para o nível mais baixo desde 
o início da pandemia à medida que 
a economia britânica continua a se 
recuperar e as empresas reabrem, de 
acordo com novas estatísticas.

Dados publicados pelo governo 
britânico mostram que o número 
de pessoas no Coronavirus Job 
Retention Scheme (CJRS) em julho 
foi de 1,6 milhões, contra quase dois 
milhões no final de junho e um pico 
de quase nove milhões no auge da 
pandemia em maio do ano passado.

Os números também mostram 
uma queda marcante no número 
de jovens em licença. Um total de 
121.600 pessoas entre 18 e 34 anos 
saíram do CJRS durante os meses de 

junho e julho.
O chanceler do Tesouro, Rishi 

Sunak, disse: “É fantástico ver a 
licença em seu nível mais baixo 
desde o início da pandemia, com 
os jovens em particular voltando ao 
trabalho e iniciando suas carreiras à 
medida que o Reino Unido volta aos 
negócios”.

“Com a licença naturalmente 
desenrolada e chegando ao fim no 
final do mês, estamos dobrando nosso 
Plano para Empregos - concentrando 
nosso apoio em dar às pessoas as 
habilidades e oportunidades de 
que precisam para ter sucesso nos 
empregos de amanhã.”

Os setores de artes, 
entretenimento e recreação, bem 
como serviços de acomodação e 
alimentação, têm visto uma redução 
particularmente grande no número 
de empregados em licença durante 
o verão, com o número de vagas 
desses setores diminuindo em 26.200 
e 96.700 em julho, respectivamente.

Ajuda para self-
employment

As últimas estatísticas para o 
Self Employment Income Support 
Scheme mostram uma queda 
consistente na demanda desde o 
início do esquema. Em todos os 

cinco subsídios, 9,9 milhões de 
reivindicações foram feitas e mais de 
£27 bilhões foram reivindicados por 
quase três milhões de pessoas.

O esquema de licença de 
trabalho protegeu quase 12 milhões 
de empregos nos últimos 18 meses, 
com quase 2 milhões de pessoas 
a menos do que se esperava 
anteriormente. 

No verão passado, a OBR previu 
que a taxa de desemprego atingiria 
quase 12%, mas agora eles pensam 
que atingirá um pico de pouco mais 
da metade desse número. O esquema 
está naturalmente se desenrolando à 
medida que a economia se recupera 
e as empresas se reabrem e chegarão 
no final deste mês.

Isto vem após o anúncio de um 
esquema de seguro apoiado pelo 
governo para o setor de eventos 
ao vivo, que os ajudará a planejar 
eventos com confiança até o 
próximo ano e impulsionará um 
setor que sustenta mais de 700.000 
empregos.

Em outro sinal positivo para a 
economia e os empregos, os últimos 
números do Serviço de Insolvência 
também mostram que menos 
despedimentos potenciais foram 
notificados em agosto do que em 
qualquer outro mês em 2020-2021.

Programa de retenção 
de emprego termina ao 

final de setembro

Da Redação

Empresas aéreas 
pressionam governo 

para o fim do 
sistema de semáforo
Da Redação

Unsplash

EasyJet é uma das empresas a defender a remoção de todos os testes para viajantes vacinados que visitam países de baixo risco
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Um novo imposto de saúde e 
assistência social será introduzido 
em todo o Reino Unido para pagar 
as reformas no setor de assistência 
médica e o financiamento do NHS 
na Inglaterra, confirmou o primeiro-
ministro Boris Johnson.

A partir de abril haverá uma 
nova Health and Social Care Levy 
(Taxa de Saúde e Assistência Social) 
de 1,25% em todo o Reino Unido 
sobre a renda obtida, com o dinheiro 
exigido por lei para ir diretamente 
para a saúde e assistência social em 
todo o nosso Reino Unido

Boris prevê arrecadar £ 12 
bilhões por ano, com o objetivo de 
lidar com o atraso na saúde causado 
pela pandemia de Covid e aumentar a 
assistência social.

“Todos nós conhecemos alguém 
cujo exame ou cirurgia foi adiado em 
meio às imensas pressões da Covid. 
Agora, à medida que as pessoas se 
apresentam novamente, precisamos 
pagar por essas operações e 
tratamentos perdidos; precisamos 
pagar bons salários aos 50.000 

enfermeiros extras que estamos 
recrutando, precisamos ir além 
do financiamento recorde que já 
fornecemos ao NHS, e isso significa 
ir além dos 48 hospitais e mais 50 
milhões de consultas de GP”, disse o 
primeiro-ministro.

A previsão é que as listas de 
espera piorem antes de melhorarem, 
mas comparado com antes do Covid, 
em 2024/25 o plano do governo 
permitirá que o NHS tenha como 
objetivo tratar 30% mais pacientes 
que precisam de cuidados eletivos - 
como próteses de joelho ou exames 
de câncer.

Durante coletiva de imprensa 
07/09, Boris Jonhson disse: “Por mais 
de 70 anos, vivemos com o princípio 
de que todos pagam pelo NHS 
através de nossos impostos, portanto, 
ele está lá para todos nós quando 
precisamos dele. Nesse espírito, a 
partir de abril teremos uma nova 
Taxa de Saúde e Assistência Social 
de 1,25% em todo o Reino Unido 
sobre a renda obtida, com o dinheiro 
exigido por lei para ir diretamente 
para a saúde e assistência social em 
todo o nosso Reino Unido, e com as 

taxas de dividendos aumentando pela 
mesma quantia.”

“Isto aumentará quase £36 
bilhões nos próximos três anos, não 
apenas financiando mais cuidados, 
mas melhores cuidados, incluindo 
melhores equipamentos de triagem 
para diagnosticar o câncer mais cedo 
e tecnologias digitais que permitem 
aos médicos monitorar os pacientes 
em suas casas.”

“A taxa dividirá o custo da 
forma mais justa possível entre 
pessoas e empresas: porque todos 
nós nos beneficiamos de um NHS 
bem apoiado e todas as empresas se 
beneficiam de uma força de trabalho 
saudável. E aqueles que ganham mais 
pagarão mais, inclusive aqueles que 
continuam a trabalhar durante a State 
Pension Age. Os 14% da população 
que ganham mais pagarão cerca 
da metade da receita arrecadada; 
ninguém que ganhe menos de £9.568 
pagará um centavo, e a maioria 
das pequenas empresas estará 
protegida, com 40% não pagando 
absolutamente nada a mais”, disse o 
primeiro-ministro.

Novo imposto pagará 
restruturação do NHS

Reino Unido

Da Redação

Curtas
Alerta de golpe (scams) com o nome do 
HMRC!
Estudantes universitários que aceitam 
empregos de meio período correm um risco 
maior de serem vítimas de golpes (scams), 
alerta o HM Revenue and Customs (HMRC). 
No ano passado, quase um milhão de pessoas 
relataram golpes ao HMRC. Quase metade de 
todos os golpes fiscais oferece reembolsos 
falsos de impostos, que o HMRC não oferece 
por SMS ou e-mail. Os criminosos envolvidos 
geralmente estão tentando roubar dinheiro 
ou informações pessoais para vender a 
outros. O HMRC é uma marca conhecida, que 
os golpistas abusam para dar credibilidade a 
seus golpes. Links ou arquivos em e-mails ou 
textos também podem fazer o download de 
softwares perigosos para um computador ou 
telefone. Isto pode então reunir dados pessoais 
ou bloquear a máquina do destinatário até 
que ele pague um resgate.

Milhares sofrem com erros no passaporte de 
vacinação
Até 700.000 passaportes vacinais foram 
afetados por erros do NHS, impedindo 
muitas pessoas de viajar ao exterior, após 
as autoridades sanitárias registrarem os 
detalhes errados. Em centenas de milhares 
de registros de vacinação foram encontrados 
erros, inclusive aqueles que deixaram 
pessoas com dupla imunização sem as 
provas de que precisam. Isto foi revelado 
pelo jornal The Telegraph. Os erros deixaram 
famílias incapazes de ir de férias ou visitar 
entes queridos no exterior, com algumas 
até mesmo recorrendo a uma terceira dose 
após chamadas desesperadas não terem 
conseguido resolver o problema.

29 mil casas populares e acessíveis serão 
construídas em Londres
O Mayor de Londres Sadiq Khan fechou novo 
acordo com o governo para financiar milhares 
de casas e outros lares genuinamente 
acessíveis para os londrinos nos próximos 
cinco anos, na primeira rodada de licitação 
para o novo programa de lares acessíveis 
2021-26. O novo programa terá 79.000 novas 
casas nos próximos cinco anos. Mais casas 
populares foram construídas em 2019/20 do 
que em qualquer outro ano desde 1983. Esta 
rodada de licitações cimenta o retorno das 
casas do conselho em Londres, com mais de 
quatro em dez casas sendo construídas pelos 
conselhos, totalizando 12.024 casas. Mais da 
metade das residências sociais alugadas 
serão construídas pelos conselhos. No total, 
quase seis em cada dez das casas (16.739 
casas) financiadas pela primeira rodada 
deste programa de casas populares serão 
disponibilizadas com o aluguel social mais 
barato.

Boris prevê arrecadar £ 12 bilhões por ano para lidar com o atraso na saúde causado pela pandemia de Covid e melhorar a assistência 
social

Reprodução
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Afeganistão: palco e campo 
de batalha para muitos atores

A velocidade com que as forças 
talibãs apreenderam o país foi 
espantosa. A perspicácia estratégica 
foi notável. Uma ofensiva de uma 
semana terminou triunfantemente 
em Cabul. O exército afegão 
de 300.000 soldados entrou em 
colapso. Muitos se recusaram a 
lutar. Na verdade, milhares de 
pessoas se renderam ao Talibã, que 
imediatamente exigiu a rendição 
incondicional do governo.

O 20º aniversário da “Guerra 
contra o Terror” terminou assim 
com uma derrota previsível para os 
Estados Unidos, a OTAN e outros 
que saltaram do vagão. Vejamos três 
cenários.

1- O povo, o terreno e a 
resistência dos talibãs.

Não é por nada que o 
Afeganistão é conhecido como o 
cemitério e o túmulo daqueles que 
chegaram a este território inóspito, 
sobreviveram a invasões como a de 
Ciro o Grande, Alexandre o Grande, 
os Mongóis, o Império Britânico, a 
invasão da URSS e agora a invasão 

americana, entre muitos outros 
conflitos de guerra. Além disso, o 
país abriga até 14 grupos étnicos, 
entre eles os pashtuns.

Tudo isso torna possível 
compreender a micro visão: 
montanhas, culturas, pastores 
e religião. Mesmo assim, é 

insuficiente para analisar o quadro 
macro completo.

Após o ataque contra as Torres 
Gêmeas, a consequência direta foi 
conhecida como a guerra ao terror, 
liderada pelos Estados Unidos e 
apoiada por vários membros da 
OTAN e outros aliados. 

Um dos primeiros e principais 
capítulos da guerra foi a Operação 
Enduring Freedom, que começou 
em 7 de outubro de 2001, quando o 
regime Talibã se recusou a entregar 
Osama bin Laden. 

Os EUA e a OTAN ocuparam o 
Afeganistão a fim de “assegurar a 
passagem do país para a chamada 
democracia ocidental”.

O custo total tem sido desastroso. 
Mais de 2.500 americanos mortos, 
450 britânicos, 102 espanhóis 
mortos em vários acidentes aéreos. 

Dependendo das fontes, entre 
170.000 e 240.000 mortes afegãs, 
tanto civis como militares, foram 
registradas. E, pelos números 
econômicos, os Estados Unidos 

gastaram mais de dois trilhões 
de dólares desde que o conflito 
começou. Qual é o objetivo de tudo 
isso? O mundo pergunta.

A dureza do povo Pashtun, 
combinada com o terreno, faz com 
que o cenário de guerra defensiva 
seja ideal, mas terrível. As guerras 
no Afeganistão são vencidas a pé. 
Primeiro os russos, agora os norte-
americanos e a OTAN sabem disso 
bem. 

A localização geográfica do 
Afeganistão fez dele um ponto de 
encontro de impérios e civilizações, 
bem como um local de intercâmbio 
e comunicação para importantes 
centros culturais e comerciais, 
incluindo a Rota da Seda.

Nesta área, a guerra seletiva 
não só é ineficiente, mas também 
tremendamente cara, representando 
apenas negócios para a indústria 
de armas. Eles tiveram 10 anos de 
ocupação pelos russos para treinar 
e se armar, com a inestimável 
colaboração dos Estados Unidos. 

Os lança-foguetes RPG e as 
espingardas de assalto AK47 são 

Especial

Estimativas da ONU 
indicam que em 2020 
o Talibã ganhou 460 
milhões de dólares com 
o comércio de ópio, a 
mais importante fonte 
de renda para o grupo

Por Ulysses Maldonado
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desse período, e têm uma resistência 
que as armas mais modernas não 
têm, além da tradição muito antiga 
que têm em relação à fabricação de 
armamentos. 

A este respeito, é surpreendente 
o pouco que se fala hoje em dia do 
Paquistão. A localização geográfica 
do Afeganistão, o cultivo de 
papoulas e as ogivas nucleares do 
Paquistão podem lançar luz sobre 
esta situação complexa.

E, recentemente, o Reino Unido 
através do Ministro das Relações 
Exteriores Dominic Raab disse que 
havia uma “nova realidade”, mas 
exortou os líderes talibãs a honrarem 
os compromissos assumidos sobre 
os direitos humanos, passagem 
segura para as pessoas que ainda 
procuram deixar o país e não 
permitir que ele se torne um porto 
seguro para os terroristas. 

Entretanto, já houve relatos de 
execuções de ex-soldados afegãos, 
de um cantor popular e de um 
comediante.

2 - A Sharia ou lei 
islâmica.

A lei islâmica se desenvolveu 
séculos após a morte do Profeta 
Maomé em 632 d.C. Como cada 
localidade tentou conciliar os 
costumes locais com o islamismo, 
a literatura hadith cresceu e 
se desenvolveu em escolas de 
pensamento islâmicas distintas: as 
escolas sunitas, Hanbali, Maliki, 
Shafi’i, Hanafi; e a escola xiita, 
Ja’fari. Com o nome dos estudiosos 
que os inspiraram, eles diferem no 
peso que cada um tem em relação 
às fontes das quais Shari’a deriva, 
o Alcorão, Hadith, estudiosos 
islâmicos e consenso comunitário.  

Shari’a ou lei islâmica significa 
em árabe, šarīah al-Islāmīya, - 

‘caminho ou caminho do Islã’ 
e é o corpo da lei islâmica. Ele 
constitui um código detalhado de 
sua conduta, que também inclui 
suas regras relativas aos modos de 
adoração, os critérios de sua “moral” 
e vida, as coisas que são permitidas 
ou proibidas de fazer e as regras que 
separam o que consideram certo ou 
errado.

Denota, portanto, um estilo de 
vida islâmico e não um sistema de 
justiça civil ou penal. Visto como 
uma questão de consciência pessoal 
e um guia moral de conduta, a 
Shari’a é adotada pela maioria dos 
crentes e praticantes muçulmanos, 
em graus variados que codifica 
especificamente sua conduta e rege 
todos os aspectos de suas vidas. 

Foi formalmente instituída 
como lei em alguns estados que se 
definem como “Estado Islâmico”. 

Algumas das práticas clássicas 
da Sharia envolvem graves 
violações dos direitos humanos.

Estes podem ser considerados 
crimes de guerra ou crimes contra 
a humanidade. Por exemplo: 
guerras religiosas e o uso de civis 
considerados despojos de guerra 
em atos sexuais como escravos e 
concubinas.

A palavra sharia significa 
literalmente “o caminho para a paz”. 
Ela guia todas as atividades ao longo 
do caminho para os muçulmanos, 
incluindo rotinas diárias, obrigações 
familiares e religiosas, e negociações 
financeiras.

3 - O mercado do ópio.
Este mercado de ópio é um dos 

cenários mais complexos e, segundo 
relatórios, os Talibãs dizem que o 
abandonarão em breve.

Em 2020, o Talibã ganhou 
até US$ 460 milhões com o ópio, 

segundo o UNODC, um mercado 
que os EUA vêm tentando lutar 
há anos e no qual investiu US$ 9 
bilhões desde 2002.

Alguns dias após sua chegada a 
Cabul, os Talibãs estão se instalando 
em seu novo domínio. Uma das 
primeiras promessas feitas pelo 
porta-voz Zabihullah Mujahid é sua 
intenção de reduzir a zero a produção 
de ópio em território afegão.

O ópio do Afeganistão é 
usado para a produção de heroína 
ou morfina no Afeganistão ou 
territórios vizinhos. De acordo com 
o relatório do UNODC de 2018, 
em 2016 a maioria dos opiáceos 
apreendidos estavam próximos a 
centros de produção no Afeganistão.

Como aponta o UNODC, 
as principais rotas de tráfico do 
Afeganistão são através dos Bálcãs 
e das rotas do sul. Portanto, em 
2020, a região do Cáucaso teria 
permanecido uma rota de trânsito 

para os mercados europeus. 
A rota dos Bálcãs inclui 

passagem pelo Irã e Turquia até 
a Europa Oriental e Ocidental. O 
Departamento de Estado americano 
também aponta para a rota do sul, 
que inclui Paquistão e Irã para a 
África, Europa, Ásia, Oriente Médio 
e Canadá, assim como a rota do norte, 
que inclui a Ásia Central e Rússia. 

Em seu vazamento dos 
Documentos do Afeganistão, o 
Washington Post disse que a guerra 
contra as drogas foi provavelmente 
o fracasso “mais irresponsável” de 
todos. E o ex-presidente afegão Hamid 
Karzai alegou em 2004 que o cultivo 
do ópio era mais perigoso do que a 
invasão soviética, os conflitos tribais 
no país e até mesmo o terrorismo.

O secretário-geral da ONU, 
Antonio Guterres, exortou 
todos os países a acolherem 
refugiados e a se absterem 
de deportar afegãos; “não 
podemos e não devemos 
abandonar os afegãos”, disse 
Guterres ao Conselho de 
Segurança da ONU.
O caso afegão é um exemplo 
notável do fracasso do 
proibicionismo na questão 
das drogas e do tráfico 
de drogas para países 
“consumidores”. Em 2001, 
o último ano do domínio do 
Talibã, a produção total de 
heroína no Afeganistão foi de 
185 toneladas. Em 2020, a 
produção total foi de 6.300 
toneladas. Deve-se lembrar 
que a produção recorde 
foi de 9.700 toneladas em 
2017. 
O Talibã foi capaz de se 
sustentar, em parte, por causa 
dos lucros derivados do 
negócio das drogas ilícitas. 
Isto ocorreu no contexto 
de uma ocupação do país 
pelas principais potências 
ocidentais.
Em resumo, a proibição 
contribuiu para a perpetuação 
da guerra e para o aumento 

da demanda.
Na América Latina, a 
situação é um pouco 
diferente, mas as razões são 
as mesmas. Vale lembrar que 
em dezembro de 2020, o 
Congresso dos EUA publicou 
um relatório sobre a situação 
das drogas nas Américas, no 
qual fornece uma eventual 
revisão da fracassada “guerra 
às drogas” na América Latina. 
Certamente, o que aconteceu 
no Afeganistão é um espelho, 
não tão distante, do que é 
urgente reverter, o que não é 
outro senão o proibicionismo, 
que pode ter efeitos ainda 
mais devastadores do que 
aqueles conhecidos no 
contexto pós-pandêmico da 
América Latina.
Por enquanto, só se pode 
dizer que há questões ligadas 
aos Estados Unidos no 
Afeganistão que poderiam 
ter um forte ou leve impacto 
sobre este tsunami migratório 
na América Latina. É sem 
dúvida relevante analisar 
os efeitos globais do que 
aconteceu, mas é essencial 
analisar mais e melhor suas 
consequências num futuro 
próximo na região.

A chamada da ONU 

Especial
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Joe Biden chamou “assassino” 
a Vladimir Putin. Pergunto o que 
aconteceria se um qualquer cidadão 
de qualquer país civilizado (assim se 
pensa serem a Rússia e os Estados 
Unidos), chamasse assassino ao seu 
vizinho da última esquina do lado 
contrário da rua.

Fazer acusações sem prova, 
como todos sabemos, constitui crime 
grave de atentado à honra e dignidade 
da pessoa. Podemos assim entender 
que não tendo Biden provas do que 
afirma, terá, alegadamente, atentado 
contra a honra e a dignidade do seu 
homólogo russo.

Vladimir Putin contra-ataca e 
afirma que Joe Biden, quando olha 
para o presidente da Rússia, não se 
estará a ver ao espelho.

Vejamos a definição de assassino 
como alguém que tira a vida a 
alguém e, neste caso, não faltam 
assassinos ao longo da história da 
Humanidade. No entanto, aqueles 
que são considerados os maiores 
assassinos da História não mataram 
mais que algumas dezenas, quiçá 
centenas de pessoas. Serão os 

maiores assassinos?

Basta fazer as contas.
A história da Rússia de ocupação 

de territórios nomeadamente 
no tempo da União Soviética e 
recentemente no caso da Crimeia, 
tem poucos relatos de homicídio 
em relação às populações locais. 
Os russos pretendem ocupar o 
território se possível sem fazer 
descer a população até porque esta é 
necessária para preencher a força de 

trabalho e fortalecimento da carga 
fiscal.

Já os Estados Unidos são 
hoje uma população que dizimou 
populações indígenas e, na 
atualidade, temos ainda o caso 
“Black lives matter” que espelha 
a relação racial entre a população 
branca, maioritariamente com raízes 
na Europa, e a população negra 
maioritariamente comercialmente 
importada dos países africanos. 

Esta importação nunca aconteceu 

aos países do Leste, nem mesmo 
no curso da ll Guerra Mundial, em 
que os presos e condenados à morte 
não abandonaram o Continente 
Europeu. Para muitos infelizmente, 
como é o caso dos judeus.

Que dizer então dos europeus?
A começar logo pelo Mapa Cor 

de Rosa assinado pelos portugueses 
e espanhóis que dividiram o 
condomínio Mundo em duas partes, 
e passando pela intervenção dos 
mesmos europeus na América do Sul 
e África, encontramos uma história 
de arrepios difíceis de explicar à luz 
da mentalidade atual.

Veja-se a quantidade de países 
que falam as línguas português, 
espanhol, francês e inglês em todo 
o mundo, e ficamos com uma 
ideia da expansão dos europeus a 
nível global mesmo descontando 
a Índia, que foi primeiramente 
militarmente ocupada por Portugal 
e posteriormente pela Inglaterra, por 
força matrimonial da portuguesa 
Catarina de Bragança e Charles ll, 
Rei de Inglaterra. 

No caso britânico, bastará olhar 
de soslaio para a Commonwealth 

para termos uma ideia da impressão 
que Inglaterra deixou como rasto ao 
longo da História.

Por outro lado, colossos como 
a China, o Japão ou a própria 
Índia nunca tiveram ao longo da sua 
existência histórias de colonização 
como aconteceu com os países 
europeus nomeadamente em África 
e no Continente Americano.

Para a concretização de toda 
esta dinâmica, o extermínio das 
populações locais e mesmo o tráfico 
da escravatura deixam uma mancha 
de mortes difícil de superar.

Nos tempos modernos, serão 
os Estados Unidos, à cabeça dos 
aliados, os maiores responsáveis 
pela quantidade de homicídios em 
todo o mundo.

“Que não” - dirão 
alguns afirmando que a morte 
em cenário militar não pode ser 
considerado homicídio.

Que sim. Digo eu para quem 
homicídio significa tirar a vida de 
outro.

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

Quem são os assassinos da 
humanidade

Mundo

Poluição do ar associada a maior risco de hospitalização por COVID-19

Novo relatório de pesquisadores 
do Imperial College London, 
encomendado pelo City Hall de 
Londres, encontrou uma ligação 
entre a exposição de uma pessoa à 
poluição do ar e a severidade com 
que ela irá experimentar os efeitos da 
COVID-19.  

Há evidências crescentes ligando 
a exposição à poluição do ar com 
os piores efeitos da COVID-19 
e esta nova revisão, liderada 
pelo  Imperial’s Environmental 
Research Group, mostra algumas 
evidências de que a exposição à 

poluição causada por ar tóxico leva 
a casos mais graves de COVID-19.

O estudo evidencia que a redução 
da poluição do ar é crucial para ajudar 
a construir resistência à COVID-19 e 
outras doenças infecciosas.

Segundo o estudo:   
– A exposição à poluição do 

ar antes da pandemia aumentou o 
risco de internações hospitalares 
se uma pessoa fosse infectada pela 
COVID-19. Isto é mais provável 
porque a poluição do ar contribui 
para que as pessoas tenham doenças 
cardíacas ou pulmonares. 

– A exposição à poluição do 

ar pode aumentar a probabilidade 
de contrair COVID-19 se você 
for exposto ao coronavírus. Esta 
descoberta vem de alguns estudos 
que descobriram que os poluentes, 
uma vez inalados nos pulmões dos 
animais, aumentam as quantidades 
da proteína que permite que o 
coronavírus se ligue às células 
pulmonares. Entretanto, os estudos 
da população humana sobre a 
poluição do ar e novos casos foram 
inconclusivos.

– Mais amplamente, há 
evidências pré-existentes de que a 
exposição à poluição do ar aumenta 
a suscetibilidade e piora o resultado 

de uma série de doenças infecciosas 
pulmonares, tais como pneumonia e 
bronquite. 

A publicação do relatório segue 
pesquisas feitas por cientistas nos 
Estados Unidos relacionando a 
fumaça dos recentes incêndios 
devastadores com um aumento nas 
admissões hospitalares e mortes por 
COVID-19.

Pesquisadores do Imperial 
College London avaliaram 
estudos de todo o mundo e suas 
descobertas têm significado muito 
além das implicações para Londres. 
Globalmente, cerca de sete milhões 
de mortes por ano estão ligadas à 

poluição do ar, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde, 
tornando-a a maior assassina 
ambiental.  

Tanto a poluição atmosférica 
quanto a COVID-19 agravam 
as desigualdades existentes na 
sociedade. Pesquisas anteriores 
mostraram que aqueles expostos 
à pior poluição do ar têm maior 
probabilidade de serem londrinos 
de baixos rendimentos. Aqueles 
que vivem em áreas com altos 
níveis de poluição também são 
desproporcionalmente prováveis 
de serem de comunidades negras, 
asiáticas e minorias étnicas.

Da Redação

Por Manuel Gomes*

Unsplash

Escravos cortando cana-de-açúcar na Ilha de Antigua, 1823. Obra do acervo da British Library
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Lusofonia

A dimensão e impacto da 
emigração no país, nas palavras 
abalizadas de Vitorino Magalhães 
Godinho, uma “constante estrutural” 
da demografia portuguesa, 
têm impelido a construção nas 
últimas décadas, no seio dos 
territórios municipais, de vários 
núcleos museológicos dedicados 
à salvaguarda da memória do 
processo histórico do fenómeno 
migratório nacional.

É o caso, por exemplo, do 
Museu das Migrações e das 
Comunidades, sediado em Fafe, 

uma cidade do interior norte de 
Portugal, situada no distrito de 
Braga, no coração do Minho, cujo 
desenvolvimento contemporâneo 
teve um forte cunho de emigrantes 
locais enriquecidos no Brasil na 
transição do séc. XIX para o séc. 
XX. Também conhecidos como 
“brasileiros de torna-viagem”, que 
na esteira da trajetória transoceânica 
empreendida por mais de um milhão 
de portugueses entre 1855 e 1914, 
conseguiram voltar engrandecidos à 
sua terra natal, e assim sustentaram 
a criação das primeiras indústrias, a 
construção de casas apalaçadas, e 
a edificação de obras filantrópicas 
ligadas à saúde, ao ensino e à 
caridade.

Estas marcas identitárias do ciclo 

do retorno dos “brasileiros de torna-
viagem”, singularmente presentes 
no centro urbano da “Sala de 
visitas do Minho”, e profusamente 
estudadas pelo saudoso mestre 
Miguel Monteiro, impulsionaram 
o Município de Fafe a instituir no 
início do séc. XXI o Museu das 
Migrações e das Comunidades.

Percursor no seu género em 
Portugal, o espaço museológico 
assenta a sua missão no estudo, 
preservação e comunicação das 
expressões materiais e simbólicas da 
emigração portuguesa, detendo-se 
particularmente na emigração para 
o Brasil do século XIX e primeiras 
décadas do XX, e na emigração 
para os países europeus da segunda 
metade do século XX.

Entre os acervos documentais 
que compõem o Museu das 
Migrações e das Comunidades, 
que tem o reconhecimento da 
UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura) e integra a 
AEMI (Association of European 
Migration Institutions), destaca-
se uma coleção de mais de uma 
centena de fotografias oferecidas ao 
Museu pelo consagrado fotógrafo 
franco-haitiano Gérald Bloncourt, 
cujas amplamente conhecidas 
imagens que imortalizam a história 
da emigração portuguesa para 
França, representam um contributo 
fundamental para a (re)construção 
da identidade e memória coletiva 
nacional.

Como realça a socióloga 
Maria Beatriz Rocha-Trindade, 
no artigo Museus de Migrações – 
Porquê e para quem?, a instituição 
sediada no coração do Minho, 
um território fortemente marcado 
pela emigração, e da qual a autora 
de uma vasta bibliografia sobre 
matérias relacionadas com as 
migrações é consultora científica, 
o Museu das Migrações e das 
Comunidades, ao longo dos últimos 
anos, tem desempenhado um papel 
fundamental na “conservação 
e transmissão da memória que 
faz parte da própria história 
portuguesa”. 

* Daniel Bastos é historiador 
e dedica-se a estudar a diáspora 
portuguesa.

Por Daniel Bastos

Museu das Migrações e das Comunidades: um espaço de memória 
da emigração portuguesa
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Em um dos primeiros artigos que 
escrevi aqui para o jornal Notícias 
em Português falei sobre uma 
professora de inglês, da Rampart 
High School, em Colorado Springs, 
chamada Brittni Darras. Uma de 
suas alunas estava em depressão e, 
achando que ninguém se importava 
com ela, havia tentado se matar. 
Tendo descoberto isso, a professora 
decidiu escrever uma carta 
personalizada para ela e mais 130 
para seus outros alunos, fazendo-
os crer que todos eram especiais. 
Dessa forma, ela tocou, não só o 
coração da menina que instigou sua 
escrita, mas a todos, e ganhou até 
um prêmio por isso.

Mais do que nunca, hoje em dia, 
as pessoas estão sofrendo muito e 
estão fragilizadas pelos diversos 
desafios existentes, algo que o 
distanciamento social, necessário 
em virtude da pandemia, só fez 
aumentar. Contudo, ao contrário 
do que muitos pensam, a depressão 
não é atual, tendo acompanhado 
a humanidade ao longo de toda 
a sua história. Alguns fatores 
genéticos podem influenciar a 
predisposição a ela, bem como pode 
haver desequilíbrios metabólicos 
ou hormonais, ou propiciados pelo 
sedentarismo e a má alimentação, 
e isso precisa ser avaliado por um 
médico psiquiatra. Muitas vezes, por 
não se ter alguma evidência física ou 
exames que ajudem a diagnosticá-
la, somente as queixas psíquicas, 
alguns pensam que depressão e/ou 
ansiedade são bobagem ou frescura. 
Entretanto, em alguns casos, a 
depressão pode ter manifestações 
físicas, sim, e quando isso ocorre 
é necessário o uso de medicação 
para o cérebro ir voltando à 
“normalidade”. Em qualquer dos 
casos, um acompanhamento com 
psicoterapia é fundamental. Eu 
tive de tomar medicação e fazer 
psicoterapia quando tive (tanto 
depressão, quanto ansiedade), e 
posso garantir: a gente pensa que 
nunca vai sair, mas sai.

Se você é uma dessas pessoas 

que pensa ser a vida algo tão difícil 
e complicado para se enfrentar, 
pense que talvez seja importante 
ler essa reflexão que trazemos para 
este mês de setembro. Este tema 
não é simples, não é fácil, mas não é 
para ser deixado para lá, nem falado 
num único mês. Temos que veicular, 
propagar e falar sempre sobre, pois 
o transtorno de ansiedade (cujo auge 
pode ser uma síndrome do pânico) 
ou a depressão (com suas variantes) 
têm levado os mais diversos tipos de 
pessoas a lugares nunca imaginados.

Não dá em pedra, só 
em gente. Por que ter 
vergonha?

Às vezes, as pessoas calam o 
que se passa internamente porque 
têm medo, vergonha, incertezas 
na recepção do assunto ou culpa. 
Todavia, é extremamente importante 
poder falar. Por que se evita tanto 
entrar em contato com o que se 
sente? Será que uma das causas 
do suicídio não seria uma grande 
necessidade de pertencimento, 

de ser visto e reconhecido, de ser 
amado e desejado pelo outro? Ou 
seria mais exatamente a necessidade 
de falar (ter voz) e de ser 
compreendido? Ou poderia ser uma 
culpa extremada e não elaborada em 
que a pessoa se responsabiliza por 
coisas que nem lhe dizem respeito 
e quer se autopunir? Ou quer punir 
o outro? Pode parecer que falar 
dessas questões não é interessante 
pois poderia estimular as pessoas 
criando gatilhos para o suicídio, 
mas é ao contrário, pois exatamente 
quando as coisas vêm à luz é que 
elas perdem o poder, concorda?

Além da ansiedade e 
depressão poderem coexistir 
na mesma pessoa, apesar de 
terem caraterísticas e sintomas 
marcadamente distintos, pode 
ocorrer também de uma ansiedade 
levar à depressão e vice-versa. As 
pessoas precisam ser ouvidas em 
suas particularidades, pois o que 
em mim aparece de uma forma, em 
você pode se manifestar de outra. 
É a singularidade dos sintomas, 

que pode nos ajudar a compreender 
o que está acontecendo com uma 
pessoa com depressão, como ela 
está surgindo em sua vida e como 
podemos ajudá-la a sair dela.

Na maioria das vezes, as pessoas 
que estão do nosso lado, não 
sabem pelo que estamos passando 
mesmo! Não é responsabilidade 
delas adivinhar como nos sentimos. 
Nós precisamos não ter vergonha 
de nosso sofrimento, já que neste 
planeta cada qual tem o seu quinhão, 
não é mesmo? São dores antigas 
que carregamos, e que hoje em dia 
ficam sendo “canceladas”, “jogadas 
para escanteio”, “mi(m)nimizadas”. 
É necessário olhar para dentro com 
mais amor e menos para fora, confiar 
que podemos reconhecer nossas 
dores e entrar em contato para então 
sair delas. Algumas pessoas fingem 
que a pedra não está ali no sapato 
e vão caminhando pela vida assim. 
Aquela pedra vai arranhando a pele 
até que em um dado momento, faz-
se uma bolha tão grande que já é de 
sangue pisado. 

E o que fazer quando o 
problema está tão grande 
assim?
AUTISTAS e outras 
pessoas também podem?

Por ser uma condição 
bastante frequente, também 
afeta pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA).  Estima-
se que aproximadamente 20% 
dos jovens com autismo tenham 
também transtornos depressivos. E 
quase metade dos adultos poderão 
desenvolver um quadro de depressão 
em algum período da vida. Ela é 
mais comum em indivíduos com 
autismo que possuem um grau mais 
leve, pois acredita-se que tenham 
mais consciência de sua condição, 
o que causa maior sofrimento 
psíquico. Além do fato de o autismo 
e a depressão compartilharem 
também vulnerabilidades genéticas 
comuns, como já trouxe em outro 
artigo. Apesar da ideia errada de que 
autistas gostam de ficar sozinhos, 
isso não procede de fato. Portanto, 
não deixe seus amigos/amigas se 
afastarem muito, usem a internet 
para um aconchego. Essa sensação 
de sentir-se solitário e ter dificuldade 
para comunicar seus sentimentos 
pode levar algumas pessoas com 
autismo (ou não) a ter pensamentos 
suicidas. Todos precisamos ser 
vistos primeiro como humanos.

Portanto, é necessário agir já! 
CUIDEMOS de nós, cuidemos das 
pessoas que nos são queridas. Elas 
merecem, e nós precisamos. Então, 
comente sobre essa sua experiência 
e compartilhe com pessoas que 
precisam de ouvir ou ler sobre isso. 
Beeeiju no coração e na alma.

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

Eu também já tive, e você?
Cotidianices

Pixabay

Por Janice Mansur*
@janice_mansur

“Eu tive que tomar 
medicação e fazer 
psicoterapia quando 
tive tanto depressão, 
quanto ansiedade, e 
posso garantir:  a gente 
pensa que nunca vai 
sair, mas sai.”



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

Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 22 16 de setembro a 13 de outubro   

Agenda

Mais uma edição da festa Fervo - Brazilian Funk Party acontece em Londres, em Brixton.
Celebrando a cultura do carnaval e dos bailes das periferias cariocas, a Fervo traz a 

essência do funk brasileiro para a cobertura do The Prince of Wales, 467-469 Brixton Rd, 
Brixton, SW9 8HH.

O baile de inverno da Fervo começa as 19h com DJ’s tocando reggaeton, hip-hop, R&B, 
afrobeat e dancehall. A partir das 23h, a música é toda dedicada ao ritmo brasileiro que 
ganhou o mundo. Os ingressos custam entre £10 e £15 e podem ser encontrados pelo site 
https://www.eventbrite.com.

A agenda cultural da comunidade 

lusófona no Reino Unido

Por Osvaldo Lélis
BAILE DE INVERNO NA LAJE 
1º de outubro (sexta-feira)

EXIBIÇÕES DE ARTE EM 
LONDRES E PARIS – 22 e 24 

de outubro de 2021
A Sfumato Art Studio, da artista plástica e arte-educadora Patrícia Evangelista, apresenta 

a UNVEIL, exibições artítiscas em Londres e Paris.
Se você é um artista, esta é uma grande oportunidade de realizar o sonho de expor seus 

trabalhos e mostrar sua arte em Londres e Paris, contribuindo para delinear seu perfil e 
atualizar seu currículo artístico, em uma nova oportunidade de mostrar arte ao público. 

A exposição acontece no YumYum Thai Restaurant em Londres, 187 Stoke Newington 
High St, N16 0LH. Em Paris, acontece no Carrousel Du Louvre entre os dias 22 e 24 de 
outubro de 2021.

Mais informações: patriciaevauk@gmail.com / 07737622845 / www.sfumatoartstudio.
co.uk 

Divulgação

PROGRAME-SE

A cantora de origem cabo-verdiana Carmen Souza celebra a vida e a música do 
emblemático pianista Horace Silver em seu novo álbum ‘The Silver Messengers’. Carmen 
já havia lançado versões aclamadas pela crítica de ‘Song for my father’ ou ‘Cape Verdean 
Blues’, nos seus discos anteriores. A maioria das composições do disco é do músico americano, 
mas Carmen Souza as resgata totalmente, em seu estilo inimitável e criatividade.

Frequentemente chamada de Ella Fiztegerald de Cabo Verde, Carmen Souza foi 
vencedora do prêmio World Jazz e se apresenta no PizzaExpress Jazz Club (Soho), 10 Dean 
St, W1D 3RW. O show começa às 20h, com ingressos custando £18 através do site https://
www.pizzaexpresslive.com/.

CARMEN SOUZA – 13 de outubro 
(quarta-feira)

Divulgação

Foto: Reprodução/Facebook
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NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS INDICA

PACIENTE 63 – SPOTIFY 
Protagonizado por Mel Lisboa e Seu Jorge, Paciente 63 é uma série ficcional original do 

Spotify. A trama se passa no ano de 2022, quando a psiquiatra Elisa inicia uma série de sessões 
de terapia com o enigmático Paciente 63, que diz ser um viajante do futuro.

A áudiossérie ou podsérie, como alguns a tem chamado, conta com dez episódios de 
15 minutos e mistura mistério e ficção científica. Todos os episódios já estão disponíveis 
gratuitamente no Spotify.

GISELA JOÃO - AURORA
Com lançamento adiado por conta da pandemia de COVID-19, o álbum AuRora da 

cantora portuguesa Gisela João foi um dos mais aguardados pelo público português.
O disco foi gravado em duas cidades, Lisboa e Barcelona, e apresenta essencialmente 

canções originais revelando o talento de Gisela como letrista e compositora.
Com 12 músicas, AuRora está disponível nas principais plataformas de streaming de 

música.

JOÃO DE DEUS - CURA E CRIME - 
NETFLIX 

O cantor angolano Mário Rui Silva dedicou a sua vida à música popular 
angolana. Com 50 anos de carreira, viveu entre Angola e Europa, convivendo 
com vários músicos fundamentais da história artística de vários países africanos.

Stories from another time é uma coletânea de três álbuns de Mário Rui Silva 
lançados entre 1982 e 1988: Sung-Ali (1982), Tunapenda Afrika (1985) e Koizas 
dum Outru Tempu (1988).

A coletânea Stories from another time também se encontra disponível nas 
plataformas de streaming.

MÁRIO RUI SILVA – STORIES 
FROM ANOTHER TIME

Com 4 episódios, João de Deus - Cura e Crime é uma série documental 
original da Netflix que propõe a, principalmente, dar voz a sobreviventes 
dos abusos perpetrados pelo médium, incluindo sua filha, Dalva Teixeira de 
Sousa. João Teixeira de Faria, o João de Deus, fez fama no Brasil e no mundo 
por, supostamente, ajudar a curar doenças impossíveis e performar milagres 
naqueles que vinham a seu auxílio na pequena cidade de Abadiânia, em Goiás. 
Em 2018, no entanto, centenas de mulheres o denunciaram por abusos sexuais.

Para acessar esse conteúdo é necessário assinatura. Mais informações pelo 
site netflix.com.
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Gastronomia 

Desde minha última contribuição 
para a coluna, aqui no Notícias em 
Português, venho tendo dias de 
muito trabalho e grandes novidades. 
Já completo um mês vivendo no 
Qatar, em Doha, para ser a 1º Cigar 
Sommèliere de uma das maiores 
redes hoteleiras do mundo.

Nesse momento, estamos 
estruturando o Cigar Lounge, 
com ambientação, equipe e todas 
as experiências que vamos poder 
proporcionar para os hóspedes. Mas 
quero dividir com vocês algumas das 

curiosidades que tenho tido contato 
por aqui.

Antes mesmo de pisar no Oriente 
Médio, fiz uma verdadeira imersão 
sobre a história, cultura e tudo o que 
eu podia me preparar para a grande 
mudança da minha vida. 

Já sabendo que era um dos 
países mais ricos do mundo (devido 
às exportações de petróleo e gás 
natural), me deparei também com 
um local extremamente cosmopolita: 
difícil encontrar alguém que 
realmente seja daqui, sendo apenas 
12% de população local. Existem 
muitos desbravadores, de todos os 
cantos do mundo, assim como eu.

Um dos maiores destaques é que 
o Qatar fica entre o mar e o deserto, 
com paisagens de tirar o fôlego. 

Imagine poder apreciar o litoral do 
Golfo Pérsico e as dunas do Khor 
Al Udeid? Quem vier acompanhar 
a Copa de 2022, que vai acontecer 
aqui, vai poder ver de perto o que 
estou falando, em meio aos seus 
arranha-céus exuberantes.

Entrando um pouco mais no 
meu universo de experiências, que 
vão desde o aroma até o paladar, 
com moradores tão multiculturais, 
o Qatar tem a influência da culinária 
indiana, iraniana, mediterrânea e do 
norte da África. É muito comum 
a mistura da comida salgada com 
nozes, sementes, maçãs e romãs. 
Mas não pense que uma taça de 
vinho seria indicado para harmonizar 
o momento, uma vez que o consumo 
de álcool é permitido apenas para 

turistas, dentro dos hotéis ou clubes, 
sendo proibido para residentes. Há 
algumas exceções, necessitando uma 
autorização prévia, é possível efetuar 
a compra dentro de um mercado 
especial.

E, para encerrar esse primeiro 
panorama de minha estadia por aqui, 
divido com vocês uma curiosidade 
ainda mais surpreendente. Sabia que 
o Qatar tem mais propriedades em 
Londres do que a própria Rainha 
Elizabeth? São 40 bilhões de libras 
em investimentos no Reino Unido. 
O país detém cerca de 95% das 
ações da The Shard, enquanto seus 
investimentos variam de Harrods e 
Chelsea Barracks à Vila Olímpica e 
uma participação em Canary Wharf. 
Quem diria!

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

O que (já) descobri vivendo no Qatar
“O consumo de álcool 
no Qatar é permitido 
apenas para turistas, 
dentro dos hotéis ou 
clubes, sendo proibido 
para residentes.”

Divulgação

Por Mikaela Paim

Receitas da Toscana
Quem visita São Paulo, a cidade 

mais cosmopolita do Brasil, não 
deve deixar de fora da programação 
uma ida ao icônico Terraço Itália, 
restaurante localizado à avenida 
Ipiranga, centro da cidade, a 160 
metros de altura.

Com mais de 50 anos de 
existência, o Terraço Itália é um 
marco na cidade de São Paulo. 
Dotado de ambientes elegantemente 
decorados, é um verdadeiro 
complexo de lazer e eventos com o 

melhor da gastronomia italiana. 
Ponto turístico há mais de 

cinco décadas, a cozinha do 
Terraço é comandada pelo italiano 
da Toscana, Pasquale Mancini. 
Ali ele executa com primor a 
cozinha simples da Toscana, com 
refinamento e ingredientes de alta 
qualidade.

Nesta edição, Mancini divide 
duas receitas: um nhoque de 
mandioquinha (sim, já é possível 
encontrar mandioquinha congelada 
em mercados especializados de 
Londres) e uma esfera de chocolate.

Da Redação

Receitas de Pasquale Mancini, do restaurante Terraço Itália, em São 
Paulo, SP; www.terracoitalia.com.br

Esfera de 
chocolate

• 120g de chocolate belga 70%
• 250g de gelato de sua 

preferência 

Ingredientes para a sopa 
de frutas vermelhas:
• 400g de morangos
• 200g de framboesas
• 120g de açúcar
• Suco de ½ limão siciliano 

Ingredientes

Modo de Preparo
1. Comece derretendo o 
chocolate em banho-maria. 
Faça a temperagem (processo 

Gnocchi de mandioquinha com camarão e aspargo

Para o gnocchi:
• 700g de mandioquinha
• 180g de farinha de trigo
• 2 xícaras (chá) de queijo 

parmesão ralado na hora
• 2 pitadas de sal
• 1 pitada de noz moscada
• Salsinha picada a gosto

Para o molho:
• 280g de camarão médio 

limpo
• 120g de aspargos verde
• 6 unidades de tomates frescos 

pelado e sem semente
• 80g tomate cereja
• 8 colheres (sopa) de azeite 

extravirgem
• 4 dentes de alho
• 1 maço manjericão
• Sal a gosto
• Pimenta do reino a gosto
• ½ taça de vinho branco

Ingredientes Modo de Preparo

1. Cozinhe as mandioquinha 
lavadas e descascadas até que 
fiquem macias. 2. Passe no 
espremedor de batatas ainda 
quente. Deixe esfriar. 3. Quando 
as mandioquinhas estiverem 
frias, disponha em uma mesa de 
trabalho, acrescente a farinha e 
os demais ingredientes e sove 
até obter uma massa lisa e que 
não grude mais a mesa que 
deve ser de mármore ou inox. 
4. Faça pequenas tiras e corte 
no tamanho desejado. Reserve. 
5. Em uma frigideira coloque o 
azeite, os dente de alho, quando 
estiverem dourados, acrescente 

os camarões e aspargo. Saltei 
por três minutos, acrescente o 
vinho branco e deixe evaporar. 
6. Retire os camarões e reserve. 
7. Acrescente os tomates 
cortados em cubos e os tomates 
cereja, saltei por alguns minutos 
ou até que evapore toda a 
água. Retire os dentes de alho. 
8. Acrescente o manjericão, 
regule o sal e pimenta do reino 
e retorne com os camarões. 
9. A esse ponto, coloque uma 
panela grande no fogo com 
água. Ao ferver, salgue a mesa e 
acrescente os nhoques. Apenas 
quando subirem, retire-os e 
escorra. Acrescente o molho. 
Salteie e sirva imediatamente.

de resfriamento) do mesmo, 
até atingir uma temperatura de 
31ºC. 2. Espalme o chocolate 
em fôrmas, de preferência 
silicone, no formato de ½ 
esferas. Reserve-as em lugar 
seco e fresco ou na geladeira. 
3. Após o chocolate endurecer 
bem, tente cuidadosamente 
remover o silicone permitindo 
que a metade da esfera 
fique íntegra. Dica: caso ela 
quebre, não precisa descartar. 
Basta refazer o processo de 
derretimento e temperagem.  4. 
Enquanto isso, em uma panela, 
preferivelmente de inox, coloque 
os morangos, a framboesa e o 
açúcar. Leve ao fogo vivaz e 
cozinhe até chegar à ebulição. 
5. Abaixe o fogo, acrescente o 
suco do limão, deixe cozinhar 
ainda por no máximo dez 

minutos. 6 Retire do fogo e 
misture tudo obtendo uma sopa. 

Montagem:
1. Sirva em um prato fundo, 
colocando ao centro ½ esfera 
de chocolate, no centro da 
mesma, uma bola de gelato 
de creme de boa qualidade. 
Se preferir pode decorar com 
frutas vermelhas. Cubra com a 
outra metade da esfera. 2. Ao 
servir derrame sobre esta a sopa 
quente para derreter a esfera.
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Espiritualidade

Muitos buscam o sucesso, mas por 
vias erradas. Hoje, vou compartilhar 
com você algo sobre o tema que, 
certamente, abençoará a sua vida. 
Para isto, tomo um personagem de 
nome Josué, o qual sucedeu a Moisés 
na empreitada de conduzir o povo de 
Israel em direção à terra prometida. 
Quando Deus falou a Josué, Suas 
palavras envolviam diretamente 
o sucesso e a prosperidade, duas 
coisas que todos desejam e alguns de 
modo desesperado. A boa notícia é 
que o segredo do sucesso não é algo 
escondido. Permita-me fazer uma 
observação sem medo de errar: Deus 
quer que o homem tenha sucesso, 
mas dentro dos Seus caminhos. 
Observe como Ele divulga o segredo 
do sucesso em Josué 1.8: Não cesses 
de falar deste Livro da Lei; antes, 

medita nele dia e noite, para que 
tenhas cuidado de fazer segundo tudo 
quanto nele está escrito; então, farás 
prosperar o teu caminho e serás bem-
sucedido.

Fracasso
Destaco uma interessante frase: 

“qualquer homem que não alcançar 
o sucesso de Deus, no final falhará 
miseravelmente”. Por que essa 
afirmação é a expressão da verdade? 
Porque sem Deus, todo sucesso 
termina em fracasso. Imagina um 
homem milionário, saudável e 
que está no topo da pirâmide do 
poder. Este homem poderia adquirir 
qualquer coisa, ir a qualquer lugar 
e viver do modo que lhe conviesse. 
Não obstante, esse homem não tem 
Deus em sua vida. Ele não possui 
nenhuma conexão com o Criador 
dos céus e da terra, e morre desta 
maneira. Eu pergunto: ele foi bem-
sucedido? Ainda que tenha vivido 
de forma regalada e tenha alcançado 
o sucesso segundo o conceito deste 
mundo, ele simplesmente fracassou. 
Veja o que Deus disse em Lucas 
12:20, a um homem rico e que tinha 
obtido sucesso em tudo: “Mas Deus 
lhe disse: Louco, esta noite te pedirão 
a tua alma; e o que tens preparado, 
para quem será?” João, o apóstolo, 
explicou algo sobre o verdadeiro 
sucesso em 1 João 2.17: “E o mundo 
passa, e a sua concupiscência; mas 
aquele que faz a vontade de Deus 
permanece para sempre”. Observe 
que João nos diz que o mundo passa, 
mas aquele que faz a vontade de 
Deus, em contraste com o mundo 

que passa, permanecerá para sempre. 
Este sim, é o sucesso segundo 
Deus. Por conseguinte, aquele que 
não conhece a Deus e se conforma 
com este mundo, perecerá, ou seja, 
provará a morte eterna. Embora 
tenha buscado e alcançado ou não o 
sucesso do mundo, fracassará, pois 
não verá a vida. Se você viver o 
sucesso segundo Deus, significa que 
você entregou a sua vida ao Salvador 
e que Ele vive dentro de você e que 
estará ao seu lado quando partir para 
a eternidade.

Sucesso envolve os 
propósitos de Deus

Leiamos juntos Josué 1.6: “Sê 
forte e corajoso, porque tu farás 
este povo herdar a terra que, sob 
juramento, prometi dar a seus pais”. 
Josué foi o instrumento usado por 
Deus para fazer com que o povo 
herdasse a Terra Prometida. Ele, 
naquele momento, iria cumprir 
o propósito que Deus havia 
estabelecido e revelado desde o 
tempo de Abraão. Este era o chamado 
de Josué e ele nasceu para o fazer. 
Olhando por este prisma, não seria 
uma tragédia a pessoa não conhecer 
o seu propósito de vida? Aqueles que 
encontram o propósito certo na vida 
são aqueles que também vivenciam 
as coisas normais a todos, mas com 
uma diferença: “eles creem em Deus 
e acreditam que o Senhor os colocou 
nesta terra para fazerem a vontade 
do Altíssimo, e assim persistem em 
cumprir o propósito de Deus”. A nós 
compete apenas descobrirmos esse 
propósito e desejar cumpri-lo. Como 

podemos descobrir? 
Isto somente 
será possível se 
estabelecermos um 
r e l a c i o n a m e n t o 
pessoal com 
Deus por meio 
de Jesus Cristo. 
Josué possuía um 
relacionamento com 
Deus, confiava n’Ele, obedecia 
aos princípios d’Ele e estava 
cheio dos propósitos d’Ele. Como 
resultado, o sucesso lhe foi garantido.

CONCLUSÃO
Fazendo um resumo 

de Josué 1.3-9, em 
minhas palavras, o texto 
ficaria assim: “Se você 
reconhecer a minha presença, 
obedecer à minha vontade, 
ninguém poderá se opor a você. 
Sim, tu serás uma força irresistível, 
e cada inimigo que você encontrar, 
já será um inimigo derrotado”. Nada 
e ninguém pode se opor a qualquer 
um que tenha o Senhor como Seu 
Escudo. A Palavra de Deus não é 
um livro que trata de realizações 
pessoais ou de felicidade. Antes, 
é um livro que trata da presença de 
Deus em sua vida e de como você se 
encaixa em Seu plano. Como se não 
bastasse, ela também trata de como 
você pode estar plenamente satisfeito 
dentro dos propósitos do Pai e não 
dentro dos seus próprios objetivos. 
Assim, Deus alimentará e fomentará 
a sua necessidade de sucesso com o 
único sucesso que importa, ou seja, o 
d’Ele. Reflita! Deus abençoe a todos!

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

Deus e o sucesso
Por Pastor Natanael*

Vida além da vida

Unsplash

“A nós compete 
apenas descobrirmos 
nosso propósito 
e desejar cumpri-
lo. Como podemos 
descobrir? Isto 
somente será possível 
se estabelecermos 
um relacionamento 
pessoal com Deus”
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Classificados

Beleza

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

CORTES MASCULINO

Serviços

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

MOTORISTAS

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

PEDREIRO

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

AJUDANTE DE COZINHA

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

REMOÇÕES E TRANSPORTE 
AEROPORTUÁRIO

Tenho 23 anos de experiência 
lecionando e revisando textos para 
editoras. Sou professora graduada 
em Letras e pós-graduada em leitura 
e produção textual pela Universidade 
Federal Fluminense (Niterói, RJ, Brasil) 
e posso levar seu conhecimento da 
língua portuguesa a outro nível. 

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

HELP MULHER

Emprego

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

PROFESSORA DE 
PORTUGUÊS

Você precisa de revisão de seu texto 
publicitário, seu livro ou artigos? 
Quer aulas de português para seus 
filhos ou filhas ingleses, espanhóis 
ou franceses? Quer expandir seus 
negócios e precisa melhorar sua 
escrita em português?

Vaga de cleaner residencial em Forest 
Hill (SE23). Média de 20 horas semanais 
a princípio (podendo ser mais se tiver 
interesse). Não é rota. £9p/h.
Interessados Interessados mandar msg no mandar msg no 
WhatsApp 07563361903WhatsApp 07563361903

VAGA CLEANER

Precisa-se de um marceneiro, para 
montar móveis como quarda-roupas, 
estantes, cômodas e etc.
Se Se tiver interesse me mande mensagem tiver interesse me mande mensagem 
0730744149807307441498

MARCENEIRO

Tenho vagas pra cleaners na área 
de N13. São 40 horas semanais, de 
segunda a sexta. Não é necessário 
falar inglês. Tem k ter experienca.
Interessadas Interessadas enviar mensagem para enviar mensagem para 
whatsapp 07423008859.whatsapp 07423008859. 

VAGAS CLEANER

As pessoas precisam trabalhar em 
Oxford Circus, 2 horas por dia, 6 dias 
por semana. Horário entre 7h e 9h, 
6h30 - 8h30, 11h - 13h, pagamentos 
entre o mínimo e £ 9,50. 
Contato: Contato: +44 7392 087630, para +44 7392 087630, para 
trabalhos de limpeza, (lojas de roupas).trabalhos de limpeza, (lojas de roupas).

VAGAS CLEANER

É preciso um homem de limpeza 
experiente e responsável com horário 
para trabalhar na Old Street das 5h às 
10h por duas semanas, a uma hora a 
£ 9,20.
Interessado Interessado ligue 07702921270ligue 07702921270

CLEANER

Zeladores experientes de MEN são 
necessários urgentemente para limpar 
bares no centro de Londres. Horário - 
9h às 13h - Segunda a Domingo - £ 9,5 
a hora.
As As partes interessadas se inscrevem partes interessadas se inscrevem 
apenas por TEXT em 07854103192.apenas por TEXT em 07854103192.

LIMPEZA BARES

Pessoal de limpeza queria.
Os Os interessados   ligam diretamente interessados   ligam diretamente 
para o gerente 07534806414 Míguelpara o gerente 07534806414 Míguel

VAGAS CLEANER
Procuro mulher para trabalhar em rota 
de cleaner ponto de saída em Croydon.
Favor Favor entrar em contato  no what zap: entrar em contato  no what zap: 
07718996077. Favor enviar mensagens.07718996077. Favor enviar mensagens.

VAGA CLEANER 
MULHER

Procuro uma menina para trabalhar em 
casas, a menina trabalhará sozinha ou 
em duas, na região de Finchley Central, 
20 horas mínimo na semana.
Contato  Contato  07470 25505407470 255054

VAGA MULHER

Preciso de uma moça para trabalhar 
com limpeza de casas no sul de londres. 
Início imediato. De 40 a 45horas 
semanais.
Informações Informações somente whatsapp. somente whatsapp. 
0787389269007873892690

VAGA MOÇA LIMPEZA

Preciso de mulher para limpar casas, 
tem que morar próximo a Croydon, com 
referências e experiência (de segunda-
feira a sábado).
Contato: Contato: 0780962675607809626756  --  somente somente 
mensagemmensagem

VAGA CLEANER 
MULHER

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

AJUDANTE DE 
COZINHA KP

Preciso de 2 motoristas – precisa 
dirigir e também fazer cleaner, que 
more na área de NW10. 
Contato: Contato: 0791235592407912355924

2 VAGAS MOTORISTAS

Precisa-se de mulher para rota de 
cleaner de segunda a sexta não 
precisa de experiência.
Pego Pego em Morden 07376339176.em Morden 07376339176.

VAGA CLEANER 
MULHER

Procurando um pedreiro com 
experiência para trabalhar em 
Wimbledon.
Contato: Contato: 07746461675 Marcelo.07746461675 Marcelo.

PEDREIRO

Precisa-se de cleaner 8.30am - 3pm. 
Para limpar escola em Kentish Town. 
Precisa falar bom English
Call Call on the phone or text 07557674504 on the phone or text 07557674504 
Kristina.Kristina.

CLEANER

Precisa-se de uma cleaner 1 ou 2 
vezes na semana em Stamford hill, N16 
Preferência que fale inglês.
Se Se tiver interesse me envie uma tiver interesse me envie uma 
mensagem 07307441498.mensagem 07307441498.

CLEANER STAMFORD HILL

Oportunidade - Doceira e boleira para 
dar aulas aos sábados com experiência 
£ 15 por hora – self-employed - Cash in 
hand .
Interessados Interessados chamar 07411500910chamar 07411500910

VAGA DOCEIRA E 
BOLEIRA
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Acomodação

Classificados

Apartamento de um quarto em 
Clapton
Apartamento de um quarto em 
Stamford Hill
Apartamento de três quartos em 
Wood Green
Casa de três quartos em Tottenham 
Hale
Pode ser aplicado a Benefícios.
Mais Mais informações em 07731518937informações em 07731518937

ESTÁ EM ALUGUEL

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

APARTAMENTO  UM 
QUARTO

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

APARTAMENTO

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

QUARTO DE CASAL

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

QUARTO DUPLO

Bruce Grove, Higham Road, N17 
6NF. Todas as contas inclusas, 
internet, ambiente família. Excelente 
localização. £180 casa grande, 2 
semanas de depósito.1 semana de 
aluguel. 
WhatsApp WhatsApp 07899 801752 07899 801752 

QUARTO EM BRUCE 
GROVE

Quarto duplo £130 por semana para 
uma pessoa, SW9 0UA.Brixton/
Stockwell.  Todas as contas inclusas. 
Contato Contato 0789759214507897592145

QUARTO DUPLO

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

QUARTO EM BRIXTON

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

QUARTO DE CASAL

Alugo um quarto na área de Elephant 
and Castle para um casal. Disponível a 
partir de 1º de agosto de 2021.
Partes Partes interessadas liguem para interessadas liguem para 
0741577012007415770120

QUARTO ELEPHANT

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

QUARTO DE CASAL

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

QUARTO DUPLO

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

QUARTO SINGLE

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

QUARTOS DUPLOS

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

QUARTO DUPLO

Casa de um quarto com arrumos, 
localizada na área Thornton Heat / 
SE25 6RE. £ 1.150 Apenas imposto 
municipal e eletricidade a pagar.
Interessado Interessado ligue para 07470184627ligue para 07470184627

CASA DE UM QUARTO 
THORNTON HEAT

Apartamento recém-decorado para 
alugar com dois quartos, sala e 
cozinha separada no sudeste de 
Londres.
Entre Entre em contato comem contato com Milena Milena 
0737766829307377668293

APARTAMENTO DOIS 
QUARTOS

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

FLAT 1 CAMA

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

APARTAMENTO DE UM 
QUARTO

Casa de um quarto em Streatham, 
SW16 1NS. £ 1.250.
Mais Mais informações em 07470184627informações em 07470184627

CASA DE UM QUARTO 
STREATHAM
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Astrologia

Artigo

Divulgação

O Sol no comando

Ainda lembro como se fosse 
ontem. Eu tinha acabado de chegar à 
Londres e na minha sala do curso de 
inglês, os colegas não podiam se conter 
planejando as próximas semanas. 
Eu era só uma pobre newbie, ainda 
desacostumada com o clima e tendo 
como referencial as temperaturas do 
Brasil.

Eu não estava entendendo tanta 
euforia. Mas ninguém se importava 
com a minha ignorância. Eles estavam 
indo para o tudo ou nada. Para o 
agora ou nunca! Cada dia ensolarado 
contava muito e eles não estavam a 
fim de perder tempo! 

Claro que a minha ficha só caiu 
meses depois, lá para meados de 

outubro, quando o cinza se instalou 
no céu novamente. Foi então que eu 
realmente entendi o poder do Sol!

Em locais como o Reino Unido 
é que podemos sentir literalmente 
na pele a influência da luz e do calor 
solares no nosso dia a dia. Ele está 
realmente no comando e pode ditar 
nossos passeios, humores e vontades. 

E já que ele manda e o seu 

posicionamento no céu reflete nas 
energias que ficamos expostos aqui 
na Terra, o melhor mesmo é obedecer! 
Ou pelo menos tomar consciência do 
que ele está pedindo... 

Saber por qual signo o Sol está 
transitando nos ajuda a entrar em 
conexão com os ritmos cósmicos e 
nos coloca em sintonia o comandante!

Por enquanto e até o dia 22 de 

setembro, o astro rei estará em Virgem 
(parabéns aos virginianos!). Use esta 
energia para se organizar, planejar e 
selecionar o que merece a sua atenção 
ou não. São aqueles dias em que 
a faxina e a limpeza, tanto na casa 
quanto no seu interior, rendem muito! 
Jogue fora aquilo que já não te serve 
mais e dê espaço para o novo.

Deixe tudo arrumadinho, pois 
ao longo deste mesmo dia 22 de 
setembro, mais para o final da tarde, 
o Sol se muda para os domínios de 
Libra. É o equinócio de outono aqui 
no hemisfério norte (e o equinócio de 
primavera no hemisfério sul), ou seja, 
quando o dia e a noite têm exatamente 
12 horas de duração. Um convite ao 
equilíbrio e à harmonia interior.

Aqui na Inglaterra temos o 
privilégio de estar bem pertinho de 
um dos lugares sagrados do planeta: 
Stonehenge (só de pensar já me 
arrepio!). Lá, todos os anos, grupos 

se reúnem pela manhã bem cedinho 
para contemplar e admirar o exato 
momento em que os raios solares 
passam pela fenda de uma das 
rochas perfeitamente colocadas na 
direção certa. Um espetáculo lindo 
de integração entre o Homem e a sua 
natureza celeste. 

E o melhor de tudo é que não é 
preciso estar lá para entrar em sintonia 
com toda esta vibração. Basta colocar 
conscientemente as forças librianas 
de beleza, diplomacia, resolução de 
conflitos e relacionamentos em seus 
atos nos próximos dias.

Vale vestir uma roupa bonita, 
passar um perfume bem gostoso, 
reunir os amigos e aproveitar uma 
boa companhia. Nada difícil, não é 
mesmo?

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

Quando ouvimos rock and roll, 
rap e hip hop devemos considerar 
que todos esses estilos musicais 
que surgiriam na metade do século 
XX são filhos e netos do tradicional 
blues.

Essa afirmação é do rei do 
Blues em seu livro autobiográfico 
“B.B King – Uma Vida de Blues” 
publicado no Brasil pela editora 
Évora, selo Generale. 

O rei do Blues nasceu no interior 
dos EUA em 16 de setembro de 1925, 
e faleceu em Las Vegas, no dia 14 de 
maio de 2015, sendo considerado 
como um dos maiores guitarristas do 
mundo e um dos poucos artistas de 
peso internacional a carregar o blues 
como o seu principal estilo musical 
em apresentações e gravações de 
discos no decorrer do século XX e 
XXI.

O seu nome de batismo era Riley 
Ben King, mas as iniciais “B.B” em 
seu nome artístico significa “Blues 
Boy”, pseudônimo que utilizara no 
início de sua carreira quando atuava 
como locutor de rádio. 

A partir dos anos 1970, B.B 
King começou a ser cultuado como 
um blues man de alto escalão 
sendo seguido e respeitado por 
artistas e guitarristas do mundo 
todo, consolidando a sua carreira 
internacional entre os anos 1970 e 
1980.

Em seu livro autobiográfico, 
ao defender o blues, ele enfatiza: 
“Embora o blues esteja mais popular 
do que nunca, acho que poderia sê-lo 
ainda mais. Passei toda a minha vida 
tentando provar esse ponto. Ainda 
não estou onde quero estar, mas 
acho que meu blues e eu fizemos 
progresso. Mas e quanto às relações 
raciais? As pessoas estão sempre 
me perguntando – talvez por que 
eu seja velho e dê a impressão de 
que deveria saber algo – se eu vejo 

progresso nelas. Não tenho respostas 
fáceis, apenas algumas memórias.”

(página 207)
Em seu livro, B.B King relata 

a sua sofrida infância e juventude 
quando ao perder mãe e avó ainda 
garoto começa a morar sozinho na 
fazenda onde trabalhava na plantação 
de algodão e milho, e destaca todos os 
desafios que enfrentou para aprender 
a tocar guitarra e a começar a mostrar 
o seu talento nas primeiras rádios e 
casas de festa onde se apresentava.

Ao ler o livro, conhecemos 
mais sobre a vida de um artista e, 
sobretudo, aprendemos mais com as 
suas vivências e experiências de vida 
que muito nos ensinam.

Link oficial do livro: https://www.
editoraevora.com.br/bbking-uma-
vida-de-blues-bbking-e-david-ritz

* 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) 

B.B King – Uma vida de blues
Por Fernando 
Rebouças*

Por Cecília Mariano*

Unsplash

Equinócio de Outono e Stonehenge

Aqui na Inglaterra temos o privilégio de estar bem pertinho de um dos lugares sagrados 
do planeta: Stonehenge
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Áries 21/3 a 20/4
Planeta: Marte
Elemento: Lua
Ocasiões para oferecer seus 
planos a várias pessoas, mais 
de uma dirá que sim. Você terá 
sucesso no que propõe, aproveite 
esta oportunidade. 

Personagem: Keira Knightley, 
atriz.

Touro 21/04 
a 21/05
Planeta: Vênus
Elemento: Terra
Suas convicções o influenciarão 

se você falar sobre elas, 
portanto, faça-o abertamente. 
Seria bom que você fizesse 
novos contatos. Expresse seu 
entusiasmo com os outros.
Personagem: William 
Shakespeare, escritor.

Gêmeos 22/5
a 21/6
Planeta: Mercúrio
Elemento: Ar
Seu trabalho se tornará mais 
intenso e você trará à tona 
seus melhores talentos. Sua 
criatividade será um grande 
trunfo; aproveite ao máximo o 
momento presente.
Personagem: Jean Paul Sartre, 
filósofo.

Câncer 22/6
a 22/7
Planeta: Lua
Elemento: Água
Você terá a oportunidade 
de mostrar que tem mais 
liberdade do que pensava. 
Suas qualidades estratégicas lhe 
permitirão colocar seus projetos 
em andamento.
Personagem: Meryl Streep, atriz.

Leão 23/7 a 23/08
Planeta: Sol
Elemento: Fogo
Você tem uma imensa 
necessidade de se afastar de sua 
rotina diária, assumir o controle 
das coisas sem assumir riscos 
desnecessários. Confie em seu 
raciocínio para tomar decisões. 
Personagem: Barack Obama, 
Político.
 
Virgem 24/8
a 23/9
Planeta: Lua
Elemento: Terra
O encontro com novas pessoas 
está no horizonte, o que lhe trará 
boa sorte. Por outro lado, os 
velhos sentimentos ressurgirão e 
a oportunidade perfeita surgirá 
para superá-los de uma vez por 
todas.
Personagem: Sophia Loren, atriz.

Libra 24/09
a 22/10
Planeta: Vênus
Elemento: Ar 
Seu otimismo é muito claramente 
sentido por aqueles ao seu 
redor. Você fará o seu melhor 
para trabalhar mais de perto 
com seus colegas e com aqueles 
com quem você pode contar 
positivamente.
Personagem: Guillermo del Toro, 
diretor e ator.

Escorpião 23/01
a 22/11
Planeta: Plutão

Elemento: Água
Não mude seus planos no 
último minuto. Estão faltando 
aspectos essenciais. Você precisa 
desenvolver seus pensamentos de 
uma maneira mais madura. No 
trabalho, você verá os primeiros 
sinais de sucesso em seu projeto.
Personagem: José Saramago, 
escritor.

Sagitário 23/11
a 21/12
Planeta: Júpiter
Elemento: Fogo
Seus níveis de energia estão 
melhorando; não cause estresse 
mental ao se envolver em 
discussões acaloradas. Sua 
abordagem realista permitirá que 
você evite cometer erros.
Personagem: Amália Rodrigues, 
cantora portuguesa.

Capricórnio 22/12
a 20/01
Planeta: Saturno
Elemento: Terra
Seu calor e humor estarão com 
você durante todo o mês. Você 
será tão eficiente que se superará 
a si mesmo. Você se concentrará 
nos pequenos detalhes e terá 
mais lucro.
Personagem: Sergio Paulinho, 
ciclista.

Aquarius 21/01
a 18/02
Planeta: Urano
Elemento: Ar
Suas ideias originais permitirão 
que você veja as coisas de um 
ângulo mais amplo e otimista. 
Você se sentirá tentado a gastar 
demais. Mantenha um senso de 
proporção.
Personagem: Robbie Williams, 
cantor britânico.

Peixes 19/02
a 20/03
Planeta: Neptuno
Elemento: Água
Você sentirá um desejo de 
manter sua agilidade mental 
com os outros em um equilíbrio 
maravilhoso no qual você pode 
usar sua inteligência.
Personagem: Nina Simone, 
cantora.

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

Horóscopo

Horóscopo do mês

Humor

Por Ángeles 
Montelongo*
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Ao longo de 12 dias repletos de 
ação, Tóquio 2020 viu mais países 
do que nunca ganharem medalhas 
em uma única edição dos Jogos 
Paralímpicos, com 86 dos 162 
Comitês Paralímpicos Nacionais 
participantes fazendo o pódio - 
superando os 83 do Rio em 2016.

Para algumas nações, o ouro 
veio pela primeira vez. Esse foi o 
caso da Etiópia. Com 21 anos de 
idade, o Tigista Gezahagn Mengistu 
ganhou o T3 feminino de 1500m em 
seu primeiro grande campeonato, 
e do Paquistão, com Haider Ali 
reivindicando o título no disco 
masculino F37 com um lançamento 
recorde paralímpico de 55,26.

Outros países que ganharam 
pela primeira vez uma medalha de 
ouro paralímpica foram Equador, 
com as irmãs Poleth e Anais Mendez 
reivindicando ouro e bronze na 
tacada feminina colocando F20 
respectivamente; Sri Lanka, 
com Dinesh Priyantha Herath 
Mudiyanselage quebrando o recorde 
mundial com um espantoso 4m 
no martelo masculino F46; Costa 
Rica, com Sherman Guity batendo 
um novo recorde paralímpico nos 
200m T64 masculinos; e Emirados 
Árabes Unidos, com o atirador 
Abdulla Sultan Alaryani ganhando 
o R7 - posições mistas de 50m da 
espingarda de ar SH1.

A australiana Paige Greco tornou-
se a primeira medalhista de ouro dos 
Jogos no evento de ciclismo de pista 
3000m de perseguição individual 
feminino. No final do primeiro 

dia, 20 países haviam conquistado 
medalhas e nove recordes mundiais 
foram batidos, o que daria o ritmo 
para os próximos dias. 

China termina no topo da 
contagem de medalhas

A China encabeçou a tabela 
pela quinta vez sucessiva, com 207 
medalhas (96 de ouro, 60 de prata e 
51 de bronze). Já no primeiro dia, a 
equipe chinesa mostrou sua força ao 
reivindicar uma varredura completa 
nas cercas para cadeiras de rodas, 
vencendo os eventos de estreia de 
sabre masculino e feminino das 
categorias A e B. No tiro com arco e 

flecha, o país ganhou oito medalhas, 
incluindo quatro de ouro.

Outro desempenho memorável 
veio de Guo Lingling, duas vezes 
campeão mundial de tiro com arco, 
que fez sua estreia paralímpica aos 
32 anos. Ela quebrou seu próprio 
recorde mundial duas vezes (109kg) 
nas mulheres de até 41kg. 

Ao atirar, Zhang Cuiping 
precisou do último tiro para se tornar 
um triplo campeão paralímpico em 
R8 (rifle feminino 50m 3 posições 
SH1). Foi a quarta medalha 
consecutiva de Zhang neste evento, 
somando ouro em Londres 2012 e 
Rio 2016, e bronze em Pequim 2008. 

O segundo lugar foi a Grã-
Bretanha, com 124 medalhas (41 
ouros, 38 pratas e 45 bronzes). A 
equipe britânica se saiu muito bem 
em esportes como ciclismo de pista, 
conquistando todas as três medalhas 
de ouro no último dia de competição 
no velódromo - marido e mulher Lora 
e Neil Fachie ganharam ouro em 16 
minutos um do outro. Em boccia, 
David Smith foi o único a manter seu 
título do Rio 2016 no BC1.

A espantosa atuação britânica 
se estendeu ao rúgbi em cadeira 
de rodas, pois eles se tornaram a 
primeira nação europeia a ganhar 
ouro nos Jogos Paralímpicos com 
uma vitória de 54-49 sobre os EUA.

O Comitê Paralímpico Russo 
terminou em terceiro lugar na 
contagem de medalhas, com 118 
(36 ouros, 33 pratas e 49 bronzes), 
enquanto os EUA tiveram um lanço 
de 104 (37 ouros, 36 pratas e 31 
bronzes). O Brasil foi o melhor da 
América do Sul, terminando com 72 
- 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes.

No remo, a norueguesa Birgit 
Skarstein finalmente reclamou o 
ouro paraolímpico para o qual ela 
estava treinando. Uma esquiadora 
nórdica que também competiu nos 
Jogos Paraolímpicos de Inverno 
PyeongChang 2018 e Sochi 2014, 
ela se viu no topo de um pódio 
paraolímpico, ganhando as esculturas 
individuais femininas (PR1W1x) de 
forma dominante.

Annika Zeyen foi a única que veio 
de um esporte de equipe para ganhar 
ouro no ciclismo de estrada feminino 
H1-3. A campeã de basquetebol em 
cadeira de rodas de Londres 2012 
surpreendeu a si mesma, nunca tendo 
conquistado o ouro em um grande 
campeonato até agora.  

No tiro com arco e flecha, o ex-
esquiador paraense Kevin Mather, 
dos EUA, comemorou o ouro na 
prova individual masculina. 

Multi medistas fazem 
história 

Rostos familiares estavam de 
volta ao topo do pódio paralímpico 
no Bebe Vio da Itália, Amalia Perez 
do México e Allysa Seely dos EUA, 
entre muitos outros.

A garota de ouro italiana Vio 
defendeu com sucesso sua coroa 
paraolímpica feminina de categoria 
B, comemorando depois de 
conquistar o ponto de vitória sobre 
seu oponente chinês Zhou Jingjing. 
Mais tarde, ela ajudaria os italianos a 
terminar com uma prata no evento de 
folha de alumínio da equipe.

A mexicana Amalia Perez levou 
o primeiro ouro de seu país em 
Tóquio com sua tentativa final de 
coletar seu quarto título paraolímpico 
consecutivo na categoria de mulheres 
até 61kg. Para Perez, o pódio em 
Tóquio 2020 foi o sexto de sua 
carreira. 

Seely repetiu seu sucesso no Rio 
2016, ganhando o evento de triatlo 
feminino PTS2 - algo que parecia 
quase impossível oito meses atrás, 
quando ela estava lutando por sua 
vida após ter sido diagnosticada 
com endocardite, uma infecção 
em seu coração com coágulos de 
sangue. 

Nas competições equestres, a 
holandesa Sanne Voets (Grau IV), 
a belga Michele George (Grau V), 
a britânica Lee Pearson (Grau II), a 
americana Roxanne Trunnell (Grau 
I) e a dinamarquesa Tobias Jorgensen 
concluíram Tóquio 2020 com um par 
de medalhas de ouro individuais. 

A cubana Omara Durand 
conquistou seu sexto ouro em dois 
Jogos, enquanto sua década de 
domínio continuava. A “rainha da 
velocidade” de 29 anos defendeu o 
ouro nos 100m, 200m e 400m T12 
das mulheres. Em sua carreira, ela 
tem oito ouros - também ganhou nos 
100m e 400m do T13 em Londres 
2012.

Esporte / Desporto

Jogos Paralímpicos de Tóquio: limites à prova
Por Paralympic.org

Paralympics.org

Jogos Paralímpicos de Tóquio

Colocação País Medalhas 
de ouro

Medalhas 
de prata

Medalhas 
de bronze Total

1 China 96 60 51 207

2 UK 41 38 45 124

3 EUA 37 36 31 104

4 Atletas da 
Rússia

36 33 49 118

5 Holanda 25 17 17 59

6 Ucrânia 24 47 27 98

7 Brasil 22 20 30 72

77 Portugal 0 0 2 2

Veronika Vadovicova (ouro), da Eslováquia; Anna de Normann (prata), Suécia; e Juan Antonio Saavedra (bronze), da Espanha, em R6 - rifle 
misto de 50m
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O futebol brasileiro celebra 
o centenário de uma lenda 
eterna. Em 14 de setembro de 
2021, Zizinho completaria 100 anos 
de vida. Oportunidade de exaltar 
a memória de um craque, um dos 
maiores jogadores da história 
da Seleção Brasileira, que serviu de 
inspiração para o Rei.
Além dos grandes feitos dentro de 
campo, Zizinho é conhecido também 
por ter sido a grande referência 
de ninguém menos do que Pelé. 
Quando ainda era jovem, o pequeno 
Edson se inspirava no Mestre Ziza 
para ser jogador de futebol. Era o 
jogador favorito do Rei e de todo o 
povo brasileiro.
Natural de São Gonçalo (RJ), 
Zizinho passou a primeira década 
de sua carreira como jogador 
do Flamengo. No Rubro-negro, 
foi a principal referência no time 
que se imortalizou por conquistar 
o primeiro tricampeonato carioca 
da história do Fla. Virou ídolo da 
torcida, que até hoje tem no “Mestre 
Ziza” um dos maiores jogadores que 
já atuaram no clube.

Graças ao bom desempenho com a 
camisa do Flamengo, conquistou sua 
primeira oportunidade na Seleção 
Brasileira, no início da década 
de 40. Foi pilar fundamental da 
Canarinho, em uma época que, por 
conta da Segunda Guerra Mundial, 
duas edições de Copa do Mundo não 
foram realizadas. Nesse meio tempo, 
conquistou a Copa Rocca (1945) e o 
Sul-Americano (1949).

No início de 1950, já estabelecido 
como um dos grandes craques 
do futebol brasileiro, Zizinho se 
transferiu para o Bangu. Como 
jogador do time de Moça Bonita, foi 
convocado para a disputa da Copa do 
Mundo de 1950, no Brasil. Ele não 
atuou nos dois primeiros jogo, mas 
fez valer a espera por sua estreia. 
Marcou dois gols na competição e 
foi eleito o melhor jogador da Copa 

do Mundo.
Sua atuação de maior destaque 
foi na goleada por 6 a 1 sobre a 
Espanha. Mesmo com um jogador a 
menos, a Seleção Brasileira se impôs 
sobre a Fúria e demonstrou porque 
era uma das favoritas ao título na 
Copa. O triunfo sobre os espanhóis 
foi embalada por uma marchinha de 
carnaval, que é popular até os dias 
de hoje nas ruas do Rio de Janeiro. 

Enquanto a Seleção goleava, o 
Maracanã lotado cantava: “Eu fui 
às touradas em Madri, parara-tim-
bum”.
Depois do vice-campeonato 
mundial, Zizinho ainda venceu a 
Copa Rio Branco, o Campeonato 
Pan-Amaericano, a Taça Bernardo 
O’Higgins, a Taça Oswaldo Cruz e 
a Taça do Atlântico com a Seleção 
Brasileira. O meia-atacante defendeu 
o Bangu até 1957, quando migrou 
para o São Paulo, onde se tornaria 
ídolo também.
Antes de pendurar as chuteiras, 
Zizinho também vestiu as camisas 
de Uberaba e Audax Italiano. Após a 
aposentadoria, voltou a se encontrar 
com a história da Seleção Brasileira 
em 1975. Naquele ano, treinou a 
Amarelinha na conquista do ouro 
dos Jogos Pan-Americanos de 1975, 
na Cidade do México.
No dia em que Zizinho completaria 
100 anos de idade, a CBF manifestou 
a imensa gratidão que todo o futebol 
brasileiro tem por um de nossos 
maiores craques. O Mestre Ziza 
estará, para sempre, no altar do nosso 
futebol, um cidadão ilustre no reinado 
de seu maior fã. Obrigado, Zizinho!
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100 anos de Zizinho, o craque que foi ídolo do Rei
Por Equipe CBF

Arsène Wenger, chefe do 
desenvolvimento global da 
FIFA, forneceu suas perspectivas 
sobre o “futebol de amanhã” 
numa apresentação detalhada 
que destacou não só as questões 
existentes com o calendário de 
jogos internacionais, mas também 
as oportunidades que o futebol 
global tem com uma reorganização 
para além de 2024. 
Wenger falou numa conferência 
de imprensa digital envolvendo 
profissionais de todo o mundo, que 
se seguiu a uma reunião de dois 
dias do Grupo Técnico Consultivo 
da FIFA sobre o futuro do futebol 
masculino, na qual participou um 
grupo de estrelas do futebol em 
Doha, no Qatar. 
“A nossa missão é planear e moldar 
o futebol de amanhã, e melhorar a 

competição do futebol global”, disse 
Arsène Wenger ao delinear o seu 
plano, o qual sublinhou a necessidade 
de colocar jogadores e adeptos 
em primeiro lugar. “Temos tido 
muitas queixas de que tivemos uma 
maratona de jogos, o que significa 
que jogamos demasiados jogos. 
Queremos jogos com significado, e 
queremos jogar ao mais alto nível 
e não criar a quantidade, mas sim a 
qualidade dos jogos”.
O antigo director do Arsenal declarou 
que ao reduzir a actual natureza 
“stop-and-go” dos jogos da selecção 
nacional que são apimentados ao 
longo da época de futebol do clube, 
existia a oportunidade de menos 
viagens para os jogadores, uma 
redução do cansaço dos jogadores 
e a possibilidade de jogos mais 
significativos. 
“Não pretendemos aumentar o 
número de jogos, e estamos muito 

conscientes disso”, afirmou. “O 
que é mais importante para mim 
são jogos mais significativos”. 
Queremos dar aos fãs o que os fãs 
exigem hoje em dia, e isso são jogos 
com mais significado. Queremos 
responder a essa expectativa”.
Mas o Chefe do Desenvolvimento 
Global do Futebol da FIFA 
também referiu a necessidade 
de o calendário abordar o fosso 
crescente entre confederações 
onde as fases eliminatórias do 
Campeonato Mundial da FIFA estão 
centralizadas em equipas de uma ou 
duas regiões geográficas. “Muitas 
confederações não têm acesso 
aos jogos de alto nível e, desta 
forma, não têm qualquer hipótese 
de colmatar o fosso entre elas e as 
grandes confederações”, disse ele. 
“Eu pessoalmente luto com a noção 
de que trabalho para o futebol, 
mas a situação existe quando um 

rapaz que nasceu algures não tem 
a mesma oportunidade que outro 
rapaz que nasceu num país que é 
dotado de futebol estruturado e 
desenvolvimento de talentos. Quero 
dar uma oportunidade a todos os 
talentos e, desta forma, também 
penso pessoalmente que o actual 
calendário de jogos internacionais 
está desactualizado”.
Os seus pensamentos foram 
também partilhados com um grupo 
de jogadores estrela, que inclui 
o Grupo Consultivo Técnico da 
FIFA sobre o futuro do futebol 
masculino, e que forneceram um 
feedback detalhado aos planos de 
Wenger. “Tem 20% de futebol da 
equipa nacional e 80% de futebol de 
clubes, e nós queremos manter esse 
equilíbrio, mas queremos apenas 
reorganizá-lo de uma forma mais 
eficiente”, acrescentou Wenger. 
“Isto significa reagrupar e reduzir 

as eliminatórias no futebol da 
selecção nacional, criando períodos 
mais longos para os jogadores 
permanecerem nos seus clubes, e 
estabelecer um período de descanso 
garantido para os jogadores todos 
os anos”.
A proposta procura reagrupar 
os torneios globais e regionais 
das equipas nacionais de forma 
estruturada. “O que vejo com um 
calendário revisto é a opção de 
organizar um Campeonato do Mundo 
da FIFA em 2026, e depois, em 2027, 
poderia reagrupar novamente os 
torneios da confederação, e depois, 
em 2028, realizar o Campeonato do 
Mundo da FIFA”, declarou ele. “Tem 
havido uma evolução constante do 
Campeonato do Mundo da FIFA 
desde o seu início com 13 equipas 
em 1930, até à situação que em 
2026, quando teremos 48 equipas no 
torneio final”.

O futuro do futebol
Por Equipe Fifa

Arquivo CBF

Na Copa do Mundo de 1950, Zizinho não atuou nos dois primeiros jogo, mas fez valer a espera e foi eleito o melhor jogador da competição
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