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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

17 de março é o Dia de St Patrick, nascido no 
século V. É o santo padroeiro e apóstolo nacional 
da Irlanda, creditado por trazer o cristianismo 
para a Irlanda e provavelmente responsável em 
parte pela cristianização dos anglo-saxões. Ele 
é conhecido apenas por duas pequenas obras, 
o Confessio, uma autobiografia espiritual, e sua 
Carta a Coroticus, uma denúncia dos maus-tratos 
britânicos aos cristãos irlandeses.

A ofensiva militar russa contra a Ucrânia foi lançada em 24 de fevereiro de 2022. A 
imagem do bombardeio de um edifício em uma área residencial de Kiev correu o 
mundo no dia 26/02. A ONU estima que 12 milhões de pessoas dentro da Ucrânia 
precisarão de ajuda e proteção, enquanto mais de 4 milhões de refugiados ucranianos 
poderão precisar de assistência nos países vizinhos nos próximos meses.

UK NA HISTÓRIAImagem do mês

Invasão militar russa à Ucrânia
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O grupo juvenil Cultura Cabo 
Verde/UK  e a jovem cantora de 
origem cabo verdiana Miriam 
Monteiro se preparam para se 
apresentar em Rotterdam, durante o 
festival internacional “Cabo Verde 
num só voz”.

A apresentação tem data 
marcada. Será no dia 18 de junho. 
“Vamos em um grande grupo daqui”, 
conta Alda Lopes, fundadora da 
Casa Cabo Verde. “Será um grande 
momento para nossa comunidade.”

O festival é um tradicional 
concurso de canto, que reúne 
intérpretes de crioulo de várias 
partes do mundo. Miriam Monteiro, 
que já é conhecida na comunidade 
pelo talento vocal, vai participar do 

concurso.
“Ela já ganhou vários concursos 

de canto, mas precisou se dedicar 
mais aos estudos”, explica Alda. 
“Mas quando fomos convidados a 
indicar um candidato ao concurso 
de canto, logo pensei nela.”

Já o grupo de dança, formado 
por sete adolescentes e jovens, será 
uma das atrações da ocasião. Com a 
orientação da jovem coreógrafa Jaci 
da Silva, de apenas 17 anos, a turma 
ensaia no momento a uma dança 
tradicional do Dia da Independência. 
A primeira apresentação em 
público desta coreografia será em 
Rotterdam.

Todos os custos das viagens 
de cantora e grupo de dança serão 
financiados pela organização do 
evento, formada por empresários 
locais de Cabo Verde.

Grupo de Cultura Cabo Verde vai 
se apresentar em Rotterdam

Da Redação

Casa Cabo Verde UK

A cantora Miriam Monteiro e os jovens do grupo de dança participam 
do festival “Cabo Verde num só voz”, em junho
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Estamos constantemente 
querendo deixar o passado de lado 
e correr em direção ao futuro, rumo 
à modernidade e, para isso, em meio 
a tantas notícias vindas de todos os 
lados e a todas as horas, devemos 
estar muito atentos e ter muito, mas 
muito cuidado mesmo com as tais 
“fake news” que a cada dia são mais 
elaboradas e bem disfarçadas de 
verdades. 

O compartilhamento de 
informações fraudulentas tem 
grandes consequências, apesar de 
parecer inofensivo.

Um grande exemplo disso foi 
um vídeo que circulou nos grupos 
de Telegram, WhatsApp, Facebook, 
Instagram entre outros, nos Estados 
Unidos,  que se referiam a um 
protesto em favor do governo atual 
do Brasil que aconteceu em frente à 
Embaixada do Brasil em Londres.

Fui contactado por alguns 
parceiros de mídia e Youtubers 
concentrados nos EUA e, depois 
de analizar o vídeo, claramente 
detectei a não veracidade do mesmo, 
pois nestes mesmos dias em que 

o vídeo circulava, enfrentávamos 
temperaturas superbaixas e muita 
chuva por conta da “tempestade 
Eunice” e o video mostrava muitos 
brasileiros em um dia ensolarado, 
trajados com camisetas e short e 
vestidos com a bandeira brasileira. 

Algo impossível de ocorrer 
devido às questões já mencionadas 
e, mesmo assim, insistiam em passar 
para o maior número de pessoas 
possíveis, gerando confusão. 

Podemos ainda citar um caso 
famoso ocorrido no Brasil, em 2014. 
Fabiane Maria de Jesus tinha 33 
anos, era dona de casa, casada, mãe 
de duas crianças, e foi confundida 
com uma suposta sequestradora de 
crianças, cujo retrato falado, que 
havia sido feito dois anos antes, 
estava circulando nas redes sociais. 
A disseminação desta fake news 
provou uma verdadeira tragédia, 
resultando no  linchamento até a 
morte por moradores da cidade.

Títulos sensacionalistas ou 
milagrosos, data da publicação, 
fonte da informação, canal com 
credibilidade são alguns fatores 
que podem te proteger e até mesmo 
te livrar de situações ridículas e 
embaraçosas.

Consultar sites de verificação 
gratuitos é sempre a melhor opção. 
Repassar informações falsas, 

ainda mais se forem de grande 
complexidade, é perigoso. Não 
alimente as fake news.

Verifique sempre as 
informações recebidas e certifique-
se da veracidade da notícia antes 
de compartilhar. Na dúvida, não 
compartilhe.

A importância do voto e da 
transferência do título de 
eleitor

Uma sociedade só se faz justa 
quando todas as esferas atinjam 
condições igualitárias de vida. Muito 
mais do que uma escolha assertiva, o 
voto se traduz como um ato altruísta 

ao colocarmos os interesses coletivos 
de nosso pais acima de nossas 
vontades e desejos individuais.

Para você, residente no Reino 
Unido, o exercício da democracia 
através do voto se faz ainda mais 
necessário principalmente em um 
momento em que a polarização está  
tão presente.

Atente-se, conheça os 
candidatos, use o bom senso e não dê 
importância a notícias sensacionalista 
e muitas vezes mentirosas, analize as 
propostas, divulgue para os amigos 
e familiares dentro ou fora dos 
grupos apenas notícias verificadas 
e verdadeiras. Não seja um agente 
desconstrutivo.

Devemos acreditar em um Brasil 
novo, moderno, audaz, diverso, livre. 
Um lugar em que nossa cultura e 
orgulho nacional sejam valorizados 
sem odiar o que vem de fora mas 
também sem colocar em um pedestal.

Um Brasil que olhe para o mundo 
de igual para igual. Precisamos de um 
Brasil diferente, precisamos reverter 
esse momento de desmoralização. 
A realidade está dura, está dificil, 
mas não podemos perder nossa 
capacidade de sonhar, de acreditar 
em nossa imensa capacidade de criar 
um futuro moderno e novo. Temos 
que nos afastar deste estereótipo de 
que o Brasil tenta tenta mas nunca 
alcança, que somos o eterno país 
do futuro e nunca do presente. O 
Brasil está se fazendo agora, vamos 
trabalhar e acreditar. E isso somente 
é possível através do voto.

Transfira seu título de eleitor para 
o Reino Unido para assim exercitar 
sua cidadania. Lembre-se que todas 

as solicitações de serviços eleitorais 
deverão ser encaminhadas até a data 
limite de 4 de maio de 2022, pelo site 
oficial do Tribunal Superior Eleitoral 
https://www.tse.jus.br/eleitor/eleitor-
no-exterior.

O voto consciente é capaz 
de transformar uma  nação, e, 
consequentemente, a vida de todos 
que estão ali inseridos.

* Gilson Guimarães é 
coordenador do Fraternidade 
Sem Fronteiras no Reino Unido; 
ex-coordenador do Conselho de 
Cidadania do Reino Unido (CCRU).

Opinião: A importância de votar 
e as armadilhas das “fake news”

- Um vídeo que 
circulou nas rede 
sociais mostrava 
um protesto em 

favor do governo 
do Brasil que teria 

acontecido em 
frente à Embaixada 

do Brasil em 
Londres.

- Fui contactado 
por alguns 

parceiros de mídia e 
facilmente detectei 

a não veracidade do 
vídeo.

- Nos mesmos 
dias em que o 

vídeo circulava, 
enfrentávamos 
temperaturas 

baixas e muita 
chuva por conta 
da “tempestade 

Eunice”.

- O vídeo mostrava 
muitos brasileiros 

em um dia 
ensolarado, trajados 

com camisetas, 
shorts e vestidos 
com a bandeira 

brasileira.

Por Gilson 
Guimarães*

“O compartilhamento de informações fraudulentas tem grandes consequências, apesar de 
parecer inofensivo”

Unsplash
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DIRETO DO BRASIL PARA LONDRES

Com o anúncio pelo governo 
britânico do fim das restrições 
relativas à pandemia COVID-19, 
alguns consulentes perguntam 
se o Consulado voltou a atender 
presencialmente. A verdade é 
que o Consulado não parou em 
momento algum e os atendimentos 
têm ocorrido normalmente.

O que muitos ainda não 
sabem é que o atendimento é feito 
apenas com agendamento. Desde 
agosto de 2020, foi adotado um 
sistema de solicitação eletrônica 
de serviços, o e-consular, e todos 
os serviços devem ser solicitados 
online.

O solicitante deve submeter a 
documentação com antecedência 
para ser revisada antes de agendar 
o serviço. Mas fique atento! O 
agendamento é feito somente 
após a avaliação e validação da 
documentação pela nossa equipe.

Após esta etapa, você 
poderá acessar a agenda de 
vagas disponíveis e marcar seu 
atendimento na data desejada. 
No caso de serviços disponíveis 
por correio, como o passaporte 
para maiores de 18 anos, a 
documentação só deve ser enviada 
fisicamente após a validação no 
sistema.

Com isso, o atendimento 
no Consulado tornou-se mais 
rápido e confortável, e houve 
diminuição drástica no prazo 

para agendamento de serviços 
presenciais. Submetendo a 
documentação previamente, você 
evita ter seu serviço recusado 
por documentação incompleta ou 
incorreta na hora do atendimento; 
evita que você perca a viagem.

Vale a pena recordar as 
consultas mais comuns que temos 
recebido sobre o tema:

1) Enviei meu pedido pelo 
e-consular. Já posso comparecer 
ao Consulado? Não. É preciso 
aguardar a análise da solicitação. 
Se faltar alguma informação 
ou documento, você receberá 
uma notificação. Se estiver tudo 
correto, será autorizado a acessar 
o calendário de vagas para fazer o 
agendamento.

2) Já preenchi o formulário 
online de passaporte (RER) e 
ainda não recebi nenhum retorno. 
Por quê? 

O RER é apenas a primeira 

etapa. Para solicitar o serviço, é 
necessário enviar um requerimento 
no e-consular. São dois sistemas 
distintos. Só então seu pedido será 
analisado pela nossa equipe.

Setor de Passaporte
3) Vou solicitar meu passaporte 

pelo correio. Preciso fazer o 
requerimento no e-consular? 

Sim. Só processaremos 
pedidos previamente enviados 
pelo sistema e validados pela 
nossa equipe.

4) Vou casar-me no Brasil por 
procuração. Podemos fazer uma 
mesma solicitação para o casal no 
e-consular? 

Não. Cada requerente 
deverá fazer uma solicitação de 
procuração separada no sistema.

5) Preciso registrar meu 
casamento mas ainda não tenho 
todos os documentos exigidos. 
Posso adiantar a solicitação no 

e-consular mesmo assim? 
Não. A solicitação só deve 

ser feita pelo sistema quando 
estiver com todos os documentos 
obrigatórios.

6) Já enviei todos os 
documentos pelo e-consular e meu 
requerimento foi validado. Preciso 
apresentar os originais no dia do 
atendimento? 

Sim.
7) Posso solicitar mais de 

um serviço em um mesmo 
requerimento? 

Não. Cada requerimento é 
para solicitar apenas UM serviço/
documento.

Dúvidas adicionais poderão 
ser esclarecidas por e-mail (cg.
londres@itamaraty.gov.br) ou em 
nossas redes sociais (@cglondres). 
Essas e outras informações 
também estão disponíveis 
em nosso website: cglondres.
itamaraty.gov.br. Confira!

Atendimento com agendamento
Por Consulado-Geral do 
Brasil em Londres

- Para agendar uma consulta no 
consulado, é preciso submeter a 

documentação com antecedência para 
ser revisada antes de marcar a data do 

serviço. 

- O agendamento é feito somente 
após a avaliação e validação da 
documentação pela equipe do 

Consulado do Brasil em Londres

- Após esta etapa, você poderá 
acessar a agenda de vagas disponíveis 

e marcar seu atendimento na data 
desejada. 

- No caso de serviços disponíveis 
por correio, como o passaporte para 
maiores de 18 anos, a documentação 
só deve ser enviada fisicamente após 

a validação no sistema.

Unsplash

Desde agosto de 2020, foi adotado um sistema de solicitação eletrônica de serviços, 
o e-consular, e todos os serviços devem ser solicitados online
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O Pastor Natanael Gonçalves, 
um dos mais importantes líderes 
religiosos da comunidade brasileira 
no Reino Unido, se recupera em casa 
de um acidente vascular cerebral 
(AVC), ocorrido no dia 15/02 . 
O pastor da IBN – Igreja Batista 
das Nações, em Bournemouth, 
é também colunista deste jornal, 

para o qual escreve desde 2019 
sobre espiritualidade e leitura da 
Bíblia. Pastor Natanael passou dez 
dias hospitalizado e agora recebe 
tratamento especializado em casa, 
com terapias apropriadas para 
memória e conexões de linha de 
pensamento. Segundo a família, ele 
tem conseguido pequenas vitórias 
diárias nessa recuperação.

Também conhecido como 

derrame cerebral, o AVC é a 
interrupção do fluxo de sangue para 
alguma região do cérebro. Acontece 
por diversos motivos. As sequelas 
dependem da gravidade da lesão 
cerebral e do tratamento adequado. 
Por isso, é importante focar em 
terapias de reabilitação.

A família do Pastor Natanael 
agradece todo o carinho, torcida e 
orações da comunidade.

Comunidade

As notícias que chegam de 
Liverpool são assustadoras. 
Motoboys agora denunciam 
tentativas de roubo com o veículo 
em movimento. 

Como a maioria das motos agora 
tem travas (muitas distribuídas pela 
polícia de Liverpool), o que torna o 
roubo dela estacionada mais difícil, 

as gangues empurram ou chutam 
o condutor quando ele reduz a 
velocidade para achar um endereço, 
por exemplo.

“Dois caras de balaclava em 
uma scooter me perseguiram de 
Tuebrook até Kensington e o carona 
tentou chutar minha moto para me 
derrubar em movimento. Eu só 
consegui escapar porque estava 
sozinho e minha moto com menos 
peso que a deles correu mais rápido. 
Depois disso, eu estou evitando 
trabalhar em Liverpool.”

O relato faz parte de um 
formulário organizado pela 
categoria que motoboys estão sendo 
convidados a responder online. 

A reportagem do Notícias em 
Português teve acesso ao relatório, 
enviado por WhatsApp para grupos 
fechados de motoboys em Liverpool. 
As respostas serão traduzidas para o 
inglês e encaminhadas à polícia.

“Fui perseguido no centro de 
Liverpool por três indivíduos em 
uma moto, todos sem capacetes com 
rosto coberto e a moto sem placa”, 
descreve um dos 42 relatos.

“Já tentaram me derrubar da 
moto umas três vezes. Uma vez, 
conseguiram, em junho de 2021, 
estava chovendo e eu não estava 
vendo bem por causa da viseira do 
capacete embaçada. Conseguiram 
me derrubar, machuquei o joelho, 
fiquei quase 20 dias sem trabalhar (e 
o seguro da Uber não pagou nada) e 
só não levaram a moto porque tirei a 
chave quando cai.”

Duas prisões e travas
No início de janeiro, um 

protesto reuniu cerca de 60 pessoas 
que pediam mais atenção das 
autoridades no combate à violência 
contra motoqueiros. De lá para 
cá, a polícia prendeu três pessoas 
e distribuiu equipamentos de 
segurança, como travas e alarmes, 
mas o problema parece longe de ser 
solucionado.

As gangues não roubam só 
brasileiros. Roubam ingleses 

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

A Merseyside Police informa 
que mantém investigação e conta 
com a ajuda do time de policiais 
motoqueiros. Há também projetos 
de mais iluminação e câmeras de 
segurança nas ruas da cidade e 
distribuição de travas para motos. 

Mas, enquanto isso, o medo 
de ser o próximo nessa escalada 
da violência tem forçado mudança 
nos planos. “É muito triste, mas 
é a realidade. Estou saindo de 
Liverpool”, diz um dos profissionais. 

“Como ficou mais difícil roubar 
moto parada, eles agora empurram o 
motoqueiro. Aproveitam a noite, em 
ruas escuras, eles ficam escondidos 
e quando o motoqueiro começa a 
estacionar ou reduz a velocidade 
para encontrar um endereço, chegam 
em seis, com arma. Aconteceu 
comigo na semana passada, com 
outros quatro amigos no mesmo 
dia. Tem muita gente querendo sair 
daqui. Está impossível trabalhar de 
moto aqui.”

Escalada de violência: roubos com a 
moto em movimento, em Liverpool

“Dois caras de 
balaclava em 

uma scooter me 
perseguiram de 

Tuebrook até 
Kensington e o 
carona tentou 

chutar minha moto.”

“Fui perseguido no 
centro de Liverpool 
por três indivíduos 

em uma moto, todos 
sem capacetes com 

rosto coberto e a 
moto sem placa.”

“Tem muita gente 
querendo sair daqui. 

Está impossível 
trabalhar de moto 

aqui.”

NeP

Da Redação

Merseyside Police prendeu três pessoas e distribuiu travas para os motoqueiros

Da Redação

Pastor Natanael se recupera 
em casa de um AVC
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Por Rodrigo Correa

Samanta Bullock e o cônsul-geral em Londres Tarcísio Costa

Destaques 
sociais do Tio Rô

London Represents, organizado por Samanta Bullock, foi 
um desfile de moda inclusivo, que apostou na diversidade 
na indústria da moda. No último London Fashion 
Week, Samanta levou à passarela modelos de diversas 
representatividades, recebendo em sua plateia o cônsul-geral 
em Londres Tarcísio Costa. Samanta, pela sua SB Fashion, 
criou o Brazilian Fashion Week, que conta com apoio da 
instituição Shaw Trust que já a elegeu uma das pessoas com 
deficiência mais influentes do Reino Unido nos anos 2012, 
2020 e 2021.

MODA INCLUSIVA

A Top Chef Brasil Luciana Berry lançou em Londres sua linha de molhos, com evento no  dia 24 
de fevereiro contando com a presença de inúmeros amigos, apoiadores, empresários, influencers 
e também o embaixador do Brasil Fred Arruda. Os sabores do Brasil feitos no Reino unido trazem 
para a mesa a autenticidade de Luciana Berry, que também inaugura este mês o restaurante 
Mano, em Mayfair.

TEMPERO BAIANO

A chef Luciana Berry e o embaixador do Brasil Fred Arruda
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DJs Monica Lins e Yasmin lora no carnaval de Brighton 

Comunidade

A cidade de praia queridinha dos brasileiros, Brighton, realizou a 
grande festa de carnaval no dia 27 de fevereiro, produzido pela 
carioca Kamylla Alencastro e seu sócio George. A festa aconteceu 
de frente ao mar de Brighton com atrações diversas, como Ricardo 
Axe e sua banda de Samba Reggae, Beleza School of Samba, 
Quintal do Samba e as DJs Monica Lins e Yasmin lora. 
Já em Londres, no The Grand, em Clapham, o carnaval teve a London 
School of Samba, Samba London e apresentação de Neto Brazil, 
com a equipe da rádio Mais Brazil UK.

TEVE CARNAVAL NO REINO UNIDO

O Centro Cultural Brasileiro em Londres (CCBL) já realizou dois eventos na Casa do Brasil, em Londres, 
mais de 60 participantes em uma oportunidade de networking e troca cultural. O evento de estreia foi 
o Sarau Literário Palavras no Varal, que apresentou escritores brasileiros do Reino unido para troca de 
experiências e empoderamento da literatura. 
O segundo evento trouxe a visibilidade do empreendedorismo preto brasileiro. “Black Business Brazil UK“ 
teve a coprodução do grupo Encrespa Geral Londres, coordenado por Vera Jus, reunindo empresários, 
artistas e movimentadores culturais pretos brasileiro em UK.

CCBL EM AÇÃO

Escritores brasileiros reunidos em evento do Centro Cultural Brasileiro em LondresAo lado do Rodrigo, Vera Jus e Joelma Lisboa, no evento Black Business Brazil UK



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

Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 10 17 a 30 de março   

Já muita gente se manifestou 
a favor do voto eletrónico. As 
razões vão desde as dificuldades 
de deslocação aos consulados, aos 
inúmeros portugueses que não 
veem chegar os envelopes para voto 
por correspondência, até à eterna 
polémica da cópia do cartão de 
cidadão que levou à invalidação de 
mais de 157 mil votos. 

Felizmente, contrariada com a 
repetição das eleições, entretanto 
decidida pelo Tribunal Constitucional. 
Ainda agora na repetição voltamos a 
ter problemas com muitos eleitores 
a não receberem os envelopes 
(Alemanha, Suíça, França). Outros 
só estão a receber nestes dias (12 
de março 2022) quando deveriam 
estar a enviá-los para poderem 
chegar até 23 de março (França). 
Recentemente, recebemos relatos 
de votos que foram colocados no 
correio no Reino Unido e Alemanha. 
Voltaram para casa dos eleitores 
porque os correios não compreendiam 
a língua do envelope exterior, entre 
outras razões.

Esta semana realizámos um 
debate aberto sobre o “Voto 
Eletrónico dos Portugueses 
no Estrangeiro” (https://www.
f a c e b o o k . c o m / Vo l t P o r t u g a l /
v ideos /3216761468606377) . 
Convidámos um consultor de 
sistemas digitais, emigrante 
português na Estónia, o Miguel 
Melo. Como todos sabemos, 
a Estónia implementou o voto 
eletrónico há muitos anos. 

Introduziu o voto eletrónico em 2005 
(eleições municipais). Contudo, 
o voto por correspondência foi 
muito bem-vindo, porque Tallinn 
não tem representação diplomática 
portuguesa. O Miguel teria de 
ir a Helsínquia e, muito embora 
fosse agradável o passeio de 
barco, não deixaria de ser um dia 
quase inteiro para conseguir votar. 
Mesmo assim, a prática de voto por 
correspondência não existe para 
todas as eleições. “Nas presidenciais 
e europeias tive de me mover até 
Helsínquia”, desabafou o jovem 
consultor de sistemas digitais. 
No entanto, o voto por 
correspondência teve o problema 
do tamanho do envelope. E o nosso 

Comunidade

Votar por 
correspondência 
no paraíso do voto 
eletrónico

- Nas legislativas 
de 2019, 300.000 

portugueses 
ficaram 

inviabilizados 
de participar 

nas eleições por 
não receberem o 

boletim de voto por 
via postal. 

- 30.000 dos votos 
enviados foram 
considerados 

nulos por erros de 
processo ou por 

um zelo excessivo 
sobre a aplicação 
do processo de 

voto postal. 

Pixabay

Mas, para além de votar em Portugal nas 
eleições nacionais, o Miguel vota localmente 
para as eleições 
municipais em Tallinn, e, portanto, pode fazê-
lo eletronicamente. Sabemos que a Estónia já 
tem implementado o voto eletrónico há mais de 
15 anos. Sabemos que já foi inclusivamente 
“hackeada” pelos russos e que conseguiu 
proteger-se. Mas vamos ver alguns dados 
concretos recolhidos na Wikipédia:
Introduziu o voto eletrónico em 2005 (eleições 
municipais);
Em 2007, as eleições parlamentares foram por 
voto via Internet (1º caso no mundo);
• O sistema está construído em cima do ID 

card;
• O ID Card tem possibilidade de autenticação 

segura, remota, permitindo assinatura digital 
e suporta a infraestrutura da administração 
pública (semelhante ao nosso CC);

• O voto é permitido durante um período antes 
do dia das eleições (4 a 6 dias);

• Os votantes podem mudar os seus votos 

eletrónicos as vezes que entenderem. O 
último voto que foi submetido é o que conta 
no dia de eleições;

• A relação custo-eficiência do voto online 
é a melhor do sistema de votos da Estónia 
(comparado com o voto presencial e por 
correio);

• O princípio “um voto, uma pessoa” neste 
sistema foi contestado em tribunal em 2005, 
mas perdeu em tribunal supremo;

• Nas últimas eleições em 2021 (eleições 
locais), cerca de 50% dos eleitores votaram 
eletronicamente.

Miguel Melo relata: “É mais simples do que 
parece. O ID card já está ultrapassado. Ainda 
dá para usar, mas existe uma forma de votar com 
o telefone móvel, até por um telemóvel de velha 
geração, chamada Mobile-ID. Também existe 
uma smart-ID que é uma app de smartphone, 
mas não é um documento oficial do estado como 
as outras duas. A minha empresa fornece esses 
métodos ao estado.”

Como é a experiência do voto eletrónico na Estónia?
Por Pedro Malheiro*

Eleições portuguesas:

A Estónia implementou o voto eletrónico em 2005, mas a prática de voto por correspondência ainda existe e muito bem-vinda

Unsplash
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convidado tem a sorte de ter uma 
máquina fotocopiadora em casa para 
fotocopiar o cartão de cidadão. Algo 
que não acontece na grande maioria 
de eleitores e eleitoras por essa 
Europa fora. Duarte Costa (cabeça 
de Lista do Volt Portugal) passou 
4 dias na Suíça em campanha. 
Registrou que, naquela federação 
que realiza 6 a 8 atos eleitorais 

por ano, não é necessário juntar 
cópia de qualquer documento de 
identificação. Ninguém se queixou 
até hoje sobre eventuais fraudes 
ou violações do princípio de uma 
pessoa, um voto”.

* Pedro Malheiro é um 
português a residir em Bruxelas. É 
um dos fundadores da associação 
Também Somos Portugueses.

Assumindo que o voto eletrónico é uma 
ferramenta fiável, segura e facilmente (re) 
utilizável em diferentes eventos eleitorais como 
referendos, eleições locais regionais, nacionais 
e também eleições integradas em contextos 
internacionais, o que falta para aplicarmos 
no nosso país? Não é um “bicho de sete 
cabeças” do ponto de vista tecnológico 
e, inclusivamente Portugal já tem uma 
administração pública com um considerável 
grau de digitalização. Se para uma pessoa 
comum não é 
complicado fazer transferências bancárias 
online com códigos, com confirmação por 
mensagem telefónica, não será de certeza 
complicado votar da mesma forma. E já não 
estamos a falar só de jovens, estamos a incluir 
aqui também pessoas com mais de 60 anos 
habituadas a usufruir dos serviços digitalizados 
da administração pública e de privados.
Eu diria que a grande maioria dos partidos 
está a favor da introdução do voto eletrónico. 
Já temos em termos nacionais e europeus uma 

legislação de ferro em relação à proteção de 
dados pessoais e de todo o tipo de garantias 
de privacidade. Porém, é preciso vigilância 
constante dos sistemas, a sua atualização e 
devida regulação. Não é necessário votarem 
todos de forma digital. Haverá sempre outras 
formas de exercer o direito de votar, quer seja 
presencialmente ou por correio postal.
Pelo que o Volt já apurou, analisando os 
cadernos eleitorais eletrónicos, estimamos pela 
nossa amostra que centenas de milhares de 
moradas estão incompletas, desatualizadas, 
impedindo milhares de portugueses de votar. 
Por exemplo, algumas moradas na Europa, 
como no Reino Unido ou em França, estão 
assinaladas no Afeganistão no campo “país”. 
Sabe-se que nas legislativas de 2019, 
300.000 portugueses ficaram inviabilizados 
de participar nas eleições por não receberem 
o boletim de voto por via postal. 30.000 dos 
votos enviados foram considerados nulos por 
erros de processo ou por um zelo excessivo 
sobre a aplicação do processo de voto postal. 

O Volt quer dar voz aos cidadãos portugueses 
residentes na Europa, começando por 
reformar o sistema eleitoral de forma a 
incluir efetivamente a participação dos 
portugueses no estrangeiro. Isto começa por 
adotar o voto eletrónico à distância (e não 
presencial, como defende o PS) através de 
um sistema devidamente testado, seguro, 
anónimo e acessível. E também por promover 
alterações no sistema eleitoral que garantam 
um equilíbrio entre representatividade e 
proporcionalidade, à semelhança do modelo 
eleitoral alemão (e agora também do 
parlamento Europeu devido à reforma eleitoral 
recentemente aprovada).
O voto eletrónico deve ser enquadrado no 

contexto: não só facilita o acesso ao voto, 
como também se trata de uma oportunidade 
de renovação da experiência de 
participação na democracia e nos seus atos 
eleitorais. É preciso dar mais razões para as 
pessoas quererem ir votar, mas a experiência 
de votar não pode ser dispendiosa, 
complexa, confusa e ambígua. O voto 
eletrónico é indispensável numa população 
dispersa, já por si afastada dos assuntos do 
nosso país, mas sempre desejosa de manter 
os seus laços, 
que ama o seu país, que gosta muito de o 
visitar e de um dia, quem sabe, talvez voltar. 
Os portugueses (as) no estrangeiro gostam 
de ser acarinhados e merecem isso.

O que falta para Portugal lançar o voto eletrónico 
nos círculos da Emigração?

Com o voto eletrónico, isto nunca aconteceria!

A documentação eleitoral está sendo enviada para os eleitores 
recenseados pelo círculo da Europa e que votam por via 
postal para repetirem a votação na eleição da Assembleia 
da República. A referida documentação inclui um folheto com 
instruções sobre o processo de votação, o boletim de voto, 
um envelope verde e um envelope de retorno branco com 
indicação de porte pago. 
Sublinha-se que só serão considerados válidos os votos que 
sejam acompanhados por cópia do Cartão de Cidadão ou 
Bilhete de Identidade, colocada fora do envelope verde, que 
contém apenas o boletim de voto, e dentro do envelope branco 
de retorno.
Os boletins de voto devem ser remetidos com a maior 
brevidade possível. Somente serão considerados os votos 
recebidos em Portugal até ao dia 23 de março. Os eleitores 
podem acompanhar o percurso dos respetivos boletins de voto 
através do Portal euEleitor. Se não conseguirem identificar o 
número de registo da carta de envio, a mesma página online 
indica o número de contacto telefónico e o endereço de e-mail 
através dos quais podem contactar a Administração Eleitoral, 
da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.
Fonte: Ministério da Comunicação 

Só valem os votos recebidos em 
Portugal até 23/03 
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Israel Cassol é o 
primeiro brasileiro a 
ser capa de Playboy

Israel Cassol, o influencer 
brasileiro mais famoso em solo 
britânico, volta a ser assunto na 
mídia internacional. Depois de ficar 
conhecido como o “Birkin boy”, 
por ser dono da maior coleção de 
bolsas Birkin na Europa, e como 
“embaixador da andropausa”, Israel 
é o primeiro homem brasileiro a ser 
capa da revista Playboy da Suécia.

As fotos foram feitas em São 
Paulo pelo fotógrafo Glauber Bassi, 
com maquiagem de Hicaro Thales e 
stylist de John Fazzioli.

Ao jornal Notícias em Português, 
Israel explicou que o convite surgiu 

depois da campanha que ele começou 
no ano passado sobre a andropausa. 

Na época, o influencer com mais 
de 500 mil seguidores admitiu está 
sofrendo com as mudanças drásticas 
e dramáticas no corpo com a redução 
hormonal.

Israel diz que teve todos os 
clássicos sintomas da andropausa: 
ganhou peso, perdeu a libido e 
passou a se sentir constantemente 
cansado. Ele iniciou tratamento com 
aplicação de um creme/gel na região 
da virilha. 

“Meu post sobre o assunto 
viralizou no Daily Mail e depois por 
toda a Europa e EUA”, conta. 

“A capa é muito importante para o 

meu trabalho porque nunca houve um 
brasileiro homem na capa da Playboy, 
marcando uma representação da 
comunidade LGTBQ+. É muita 
responsabilidade agora fazer parte da 
história da revista. Estou muito feliz 
com a repercussão. É a primeira vez 
que eu saio na capa de uma revista. 
Comecei minha carreira de modelo 
com 19 anos de idade, já se vão 21 
anos de trabalho.”

Israel também celebra a 
mensagem por trás da capa. “A 
revista colocar um homem mais 
velho, de 40 anos de idade, também 
ajuda a eliminar o preconceito da 
nossa idade. 40 anos não é terceira 
idade”, diz. 

Da Redação

Playboy Sweden @playboymagsweden

Comunidade

O convite para a capa veio depois da campanha que Israel começou no ano passado 
sobre a andropausa
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Reino Unido

Formada em finanças, a 
brasileira Daiane Brambila Ferry 
está à frente da marca de biojoias 
Treasures of Brazil. Em mercados 
pop-up e estandes em shoppings 
londrinos, ela revende peças 
elaboradas com sementes, folhas 
de árvores e de bananeiras, capim 
dourado e muitas pedras. 

“Compro tudo diretamente das 
artesãs. Sei que na 25 de Março (rua 
de comércio popular em São Paulo) 
há revendedores de artesanato do 
norte, mas comprando direto das 
produtoras eu consigo pagar um 
preço justo”, conta Daiana.

“Quando resolvi abrir um 
negócio aqui, eu queria vender 
algo com significado”, explica a 
empresária, que lançou a marca em 
junho de 2020.

Por causa da pandemia, a atuação 
começou restrita ao mundo virtual, 
com vendas pelo site e pela conta 
de Instagram. Nessa época, Daiane 
passou a oferecer seus produtos em 
grupos de mães – ela própria mãe de 
Elijah (6 anos) e Beatrice (4).

Foi aí que a influencer 

inglesa Sophie Hinchliffe (@
mrshinchhome) repostou nos stories 
do Instagram uma publicação 
da Treasures of Brazil. Nas 24 
horas em que o post ficou no ar, 
alcançando um público de 4 milhões 
de pessoas, Daiane viu o número de 
fãs e consumidores disparar.

Há dois meses, ela experimentou 
o primeiro encontro presencial 
com os clientes. Atualmente, a 
participação em mercados, pop-
ups e exposição em corredores 
de shoppings representa 80% do 
faturamento da empresa da brasileira.

“Quase não dou conta das 
vendas pelo site porque meu estoque 
tem grande rotação”, diz. 

Matéria-prima nativa
Trazer material do Brasil para 

o Reino Unido não é tarefa fácil. 
Além da burocracia por trás de cada 
envio, Daiane compra de artesãs que 
trabalham por conta própria, não têm 
assessoria e quase sempre precisam 
de ajuda para completar as etapas 
de venda e envio internacional das 
mercadorias.

Daiane não produz as joias e 
bolsas que vende. O trabalho dela é 
de curadoria e logística. Ela acha as 
artesãs e as peças que deseja vender, 
entra em contato via WhatsApp e 
cuida para que a entrega chegue ao 
Reino Unido.

Tem material que vem do 
Jalapão, Fortaleza e peças com 
pedras vêm do Rio Grande do Sul.

São peças de média durabilidade. 
Uma joia feita de buriti ou capim 
dourado, com acabamento gold 
plated, pode durar de um a três anos, 

dependendo do uso. O contato com 
alguns produtos, como álcool gel, 
pode acelerar o processo de desgaste 
do material.

“Gosto de ter sempre peças 
de diferentes artesãos”, explica 
Daiane, cujos principais clientes 
são ingleses, asiáticos e árabes. 
“Minhas peças fazem muito sucesso 
entre as pessoas do Qatar, tenho 
inúmeros compradores de lá. Recebi 
uma proposta de representação do 
Kuwait e vou analisar.”

Clientes brasileiras? “Só quando 
minhas peças tiveram a aceitação 
dos ingleses percebi mais interesse 
da comunidade brasileira”, diz. 
“Acho que precisamos do aval de 
alguém de fora para acreditar no 
nosso produto. Uma pena.”

Casada com inglês e residente 
no Reino Unido desde 2010, Daiane 
comemora a boa fase da empresa, 
ainda que a inauguração tenha sido 
em plena pandemia.

“Agora tenho uma pessoa me 
ajudando e logo retomarei as vendas 
pelo website, além dos mercados 
pop-ups”, diz.

Nada mal para quem 
desembarcou em Londres com um 
plano de estudar inglês por seis 
meses e retornar para o Brasil, onde 
pretendia seguir a carreira na área de 
finanças.

“Renovei meu visto por mais 
um ano porque achei que ainda não 
era fluente em inglês e nesse ano 
eu conheci meu marido”, explica a 
mudança de planos. 

Para saber onde e quando será a 
próxima loja pop-up, acompanhe o 
Instagram (@treasuresofbrazil).

Daiane Ferry apresenta 
a biojoia brasileira ao 

Reino Unido

- Biojoias são as 
peças produzidas 

com sementes, 
folhas de árvores 
e de bananeiras, 
capim dourado e 
muitas pedras. 

- Tem material que 
vem do Jalapão, 
Fortaleza e peças 

com pedras do Rio 
Grande do Sul.

- Uma joia feita de 
buriti ou capim 
dourado, com 

acabamento gold 
plated, pode durar 
de um a três anos, 

dependendo do uso.

Londres têm agora a primeira 
paróquia com uma vigária 
latino-americana. A colombiana 
Ana Victoria Bastidas é agora 
uma sacerdotisa anglicana cuja 
nomeação deixou a comunidade 
orgulhosa. 

É um marco na história da 
comunidade e abre caminho para 
que outras mulheres aspirem a 
tal posição. Ela estará à frente de 
uma igreja na periferia da capital 
britânica com mais de 1.000 anos 
de história.

A seguir, Ana conta mais sobre 
esta conquista dentro da Igreja 
Anglicana Britânico-Italiana.

Notícias em Português - Que 
desafios esta posição lhe impõe?

Ana Victoria Bastidas - É 
muito solene e estou um pouco 
nervosa. É como pular no vazio, 
especialmente porque é uma 
comunidade totalmente britânica. 
Como toda a Inglaterra e toda 
Londres, tem um pouco de tudo, 
mas a maior parte é de origem 
inglesa, por isso dá um pouco 
de nervosismo, mas estou muito 
feliz e determinada. Alguém me 
perguntou no domingo, quando 
eu estava me despedindo em San 

Matteo: “Não seria mais fácil para 
você ir a uma comunidade latina?” 
e foi uma grande pergunta e eu lhes 
disse: “Bem, sim, seria mais fácil, 
mas eu acredito que por causa da 
minha fé, tenho que estar onde 
Deus abre as portas”. 

Em seu novo papel de vigária, 
o que espera do trabalho?

Ter sua paróquia significa que 
você tem que cuidar da vida que 
acontece na paróquia. Nas escolas 
primárias e secundárias, eu tenho o 
privilégio de ter uma universidade 
e um hospital. O que acontece 
na paróquia tem a ver comigo. 
Se as pessoas adoecem ou se têm 
dificuldades, mas também tem a 
ver com o desenvolvimento de 
programas sociais na área. Tive 
minha primeira reunião com a 
polícia responsável pela área para 
ver o que podemos fazer juntos. 
É tudo trabalho na comunidade 
para fazer as coisas acontecerem 
e também para entender um pouco 
da história do lugar onde estou. 
Também sou a primeira mulher a 
ser licenciada neste lugar, porque 
sempre foram os homens que foram 
licenciados neste lugar por mil 
anos, então agora é uma mulher e 
uma mulher latina, por isso muitos 
deles estão felizes.  

Igreja anglicana 
tem primeira 

sacerdote latino-
americana

Da Redação

Acervo pessoal

A colombiana Ana Victoria Bastidas estará à frente de uma igreja na periferia da capital 
britânica com mais de 1.000 anos de história

Da Redação

Divulgação

“Quando resolvi abrir um negócio aqui, eu queria vender algo com significado”, diz a 
brasileira
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A Transport for London (TfL) 
está pedindo que as pessoas dêem 
sua opinião sobre uma série de 
atualizações e melhorias na Nine 
Elms Lane e Battersea Park Road. 
As mudanças planejadas tornariam 
muito mais fácil e seguro para as 
pessoas caminhar e andar de bicicleta 
pela área.

Permitir que mais pessoas 
caminhem, andem de bicicleta e 
usem o transporte público é uma 
parte vital da regeneração da área, 
assim como a recuperação verde de 
Londres.

Em setembro, TfL, Battersea 
Power Station e Wandsworth 
Council completaram a primeira 
fase da transformação das estradas 
estratégicas na área dos Nine Elms. A 
TfL está agora pedindo a opinião das 
pessoas sobre as próximas fases de 
trabalho na área, com as mudanças 
propostas, inclusive:

– Ciclovias protegidas com 
segregação física.

– Um desvio de parada de ônibus 

no sentido leste para o cruzamento 
com a Queenstown Road.

– Um limite de velocidade de 

20mph ao longo de toda a Battersea 
Park Road.

– Melhorias nas passagens de 
pedestres nos cruzamentos com 
Queenstown Road e Prince of Wales 
Drive.

– Dois novos abrigos de ônibus 
com informações em tempo real para 
substituir as paradas relocadas que 
atualmente servem à estação de trem 
Battersea Park.

– Uma entrada só de ida na 
Meath Street a partir de Battersea 
Park Road.

Além destas propostas, haveria 
uma liberação antecipada em 
todos os braços do entroncamento 
Queenstown Road e do 

entroncamento Prince of Wales, para 
que os ciclistas pudessem sair antes 
do tráfego em geral, com ciclovias 
dedicadas guiando os ciclistas 
através do entroncamento indo tanto 
para leste quanto para oeste.

As mudanças planeadas seriam 
totalmente financiadas através das 
contribuições dos desenvolvedores 
da regeneração ao longo da Battersea 
Park Road e Nine Elms Lane e uma 
consulta pública sobre elas está 
aberta no tfl.gov.uk/Battersea-park-
road até domingo, 27 de março.

Sujeitas à consulta, as mudanças 
seriam introduzidas nas estradas 
locais durante os próximos três anos, 
coordenando com outras obras de 

desenvolvimento e construção na 
área.

A transformação das estradas na 
área apoia a regeneração mais ampla 
da área junto com a extensão da linha 
do Norte e verá o trecho de 2,5 km 
da Nine Elms Lane e Battersea Park 
Road completamente redesenhado 
para torná-lo mais atraente, acessível 
e amigável às pessoas.

Faz parte de um pacote de £1 
bilhão de investimento dedicado à 
infraestrutura para apoiar o tamanho 
e a escala do crescimento da área.

A área ao redor da Nine Elms 
está passando por uma regeneração 
significativa, com aproximadamente 
40 grandes locais de desenvolvimento 
construindo 20.000 novas casas e 
criando 25.000 novos empregos até 
2030.

A extensão da linha Norte entre 
Kennington e Battersea Power 
Station está melhorando as conexões 
de transporte nas áreas de Vauxhall, 
Nine Elms e Battersea, com tempos 
de viagem para a cidade e West End 
demorando menos de 15 minutos.

Fonte: TfL

Projeto da TfL pretende transformar área de 
Battersea Park Road

Da Redação*

María Victoria Cristancho

- Em setembro 
foi concluída a 

primeira fase da 
transformação da 
área de Nine Elms. 

- A segunda fase 
inclui ciclovias 

protegidas, limite 
de velocidade 
de 20mph ao 

longo de toda a 
Battersea Park 

Road e melhorias 
nas passagens 

de pedestres nos 
cruzamentos com 
Queenstown Road 
e Prince of Wales 

Drive.

Wikipedia

Os trabalhadores em Londres 
deveriam pedir um salário justo de 
11,50 libras esterlinas, disse José 
Vallejo, representante do Unite 
The Union, um dos sindicatos mais 
fortes do Reino Unido. O momento 
é delicado: a crise devido ao alto 
custo de vida tem projetado a 
inflação acima de 7% para este ano. 

Em entrevista exclusiva ao 
Notícias em Português, Vallejo 
explicou que “em Londres, em 
2015, fizemos a campanha ‘Justice 
for Cleaners’, conseguimos que o 
governo regional falasse sobre algo 
chamado ‘London living wage’, um 
salário justo em Londres, porque 
é uma das cidades mais caras do 
mundo. Há sete anos, o salário-
mínimo era de £ 4,80”.  

A organização sindical exigiu 
que a “London living wage” 

fosse de £6,70, após várias ações 
sindicais. Desde então, a cada ano, o 
chamado “salário de vida londrino” 
tem aumentado a uma taxa mais alta 
do que o salário-mínimo. Este ano, 
o salário-mínimo nacional passará 
a £ 9,50 a hora e o salário real de 
Londres será aumentado de £ 10,85 
para £ 11,05. 

Segundo Vallejo, é aqui que 
surge “o verdadeiro problema”, 
pois este aumento no salário de 
10,85 para 11,05 libras significa um 
aumento de 1,8%, será insuficiente, 
se levarmos em conta, como 
reconhece o governo, que a inflação 
aumentará 5,5% em abril e deverá 
crescer 7% até o final do ano. 

 “Portanto, 1,8% não é 
suficiente, por isso escrevemos 
petições às empresas pedindo-lhes 
para aumentar o salário de vida em 
Londres de 10,85 para 11,50. Nesse 
caso, estaríamos recebendo um 
pouco de justiça, mas obviamente 

as empresas querem pagar o salário 
de Londres e nós queremos negociar 
com elas”, explicou o líder do 
sindicato.

Ele reconheceu que durante 
a pandemia os trabalhadores 
desfrutaram do benefício da licença 
do governo ou do esquema de 
proteção ao emprego. “Mas agora 
o que estamos enfrentando é um 
futuro de pobreza incrível”, advertiu 
Vallejo, comentando que, enquanto 
vidas foram perdidas durante a crise 
de saúde, “agora o que estaria perdido 
é praticamente o modo de vida neste 
país”. 

“É por isso que estamos 
exigindo que as empresas deixem 
a pandemia no passado e trabalhem 
para o futuro.”

O representante dos trabalhadores 
acredita que o próprio governo está 
nos dizendo que a partir do primeiro 
de abril, as contas de eletricidade 
e gás subirão 50% e eles mesmos 

propuseram maneiras de levantar 
algum dinheiro, mas a realidade é 
que se não tomarmos medidas agora, 
isso não será possível.

Quando perguntado qual seria 
a próxima ação, caso as empresas 
não respondessem adequadamente 
ao pedido de aumento salarial, o 
porta-voz do sindicato indicou que 

“as empresas não disseram sim ao 
aumento para £11,50, mas também 
não disseram não”. 

“Isso é um bom sinal, mas temos 
que colocar um pouco mais de 
pressão. Temos que fazer com que 
todos os trabalhadores exijam e que 
as empresas exijam que o salário 
seja aumentado para £ 11,50.”

Salário justo para a capital seria de £ 11,50 
por hora, diz Unite 

José Vallejo, representante do sindicato 
Unite The Union, explicou que o aumento 

salarial de £10,85 para £11,05 será 
insuficiente.

É necessário um aumento de 6% no 
salário real em Londres para se aproximar 

do aumento da inflação.

Previsão de aumento de 50% nas contas 
de eletricidade e gás a partir de abril.

Londres
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O Reino Unido foi o primeiro 
país do mundo a autorizar o uso 
das vacinas Pfizer e Oxford-
AstraZeneca, o primeiro país 
europeu a vacinar 50% da sua 
população e tem o programa de 
reforço mais rápido da Europa.

Embora o começo da pandemia foi 
tratada com desdém e as respostas do 
governo demoraram e causaram mais 
mortes, a verdade é que hoje mais de 
31 milhões de doses de reforço foram 
administradas em toda a Inglaterra e 
quase 38 milhões no Reino Unido, 
ajudando a quebrar a ligação entre 
infecções e hospitalizações. 

Na Inglaterra, o número de casos, 
hospitalizações e mortes continua a 
diminuir e está muito abaixo dos 
níveis das ondas anteriores.

“Graças ao programa de 
vacinação bem-sucedido, à 
imunidade construída na população 
e aos novos instrumentos antivirais 
e terapêuticos, o Reino Unido 
encontra-se na posição mais forte 
possível para aprender a viver 
com a Covid e acabar com a 
regulamentação governamental”, 
garante o governo.

“Para salvar vidas e proteger o 
NHS, foram tomadas medidas sem 
precedentes a uma escala global 
que interferiram com a vida e a 
subsistência das pessoas. Bilhões 
de libras foram gastas no apoio a 
uma economia fechada, enquanto o 
público permanecia em casa.” 

O primeiro-ministro tem 
sido claro que as restrições não 
permaneceriam por período mais 
longo do que o necessário.

O Plano, publicado em 21/02, 
estabelece como as vacinas e 
outras intervenções farmacêuticas 
continuarão a formar a primeira 
linha de defesa. O governo aceitou a 
recomendação do JCVI de oferecer 
um reforço adicional a todos os 
adultos com mais de 75 anos, a todos 
os residentes em lares de idosos, e 
a todos os maiores de 12 anos que 
estejam imunossuprimidos.

Um programa de reforço anual 
de Outono está a ser considerado, 
sujeito a conselhos adicionais. Mais 
pormenores sobre a implementação 
do programa de reforço na Primavera 

serão oportunamente definidos. O 
governo continuará a ser orientado 

pelo JCVI sobre futuros programas 
de vacinas.

O que muda com o plano do 
governo de vida pós-pandemia

– Eliminação das restrições domésticas e incentivo a 
comportamentos mais seguros através de conselhos de saúde 
pública, em comum com formas de gestão de outras doenças 
infecciosas de longa data.
– Proteger os vulneráveis através de intervenções e testes 
farmacêuticos, em linha com outros vírus.
– Manter a resistência contra futuras variantes, incluindo através 
de vigilância contínua, planos de contingência e a capacidade 
de reintroduzir capacidades chave como a vacinação e testes 
em massa numa emergência.
– Assegurar as inovações e oportunidades da resposta 
COVID-19, incluindo o investimento nas ciências da vida.
O público é encorajado a continuar a seguir os conselhos 
de saúde pública, como acontece com todas as doenças 
infecciosas como a gripe, para minimizar a hipótese de apanhar 
Covid e ajudar a proteger a família e os amigos. 
Isto inclui deixar entrar ar fresco quando se encontra dentro 
de casa, usar uma cobertura facial em espaços fechados 
e apinhados onde se entra em contacto com pessoas que 
normalmente não se encontram, e lavar as mãos.

O plano cobre quatro pilares principais:

Desde 24 de fevereiro, a Covid passou a ser tratada como 
outras doenças infecciosas, tais como a gripe. Isto significa que 
as restantes restrições domésticas em Inglaterra foram eliminadas. 
A exigência legal de autoisolamento terminou. 
Até 1 de abril, o governo continua a aconselhar as pessoas 
que apresentem resultados positivos a permanecerem em 
casa. Adultos e crianças que apresentem resultados positivos 
são aconselhados a permanecer em casa e evitar o contacto 
com outras pessoas durante pelo menos cinco dias completos 
e depois continuar a seguir as orientações até que tenham 
recebido dois resultados negativos nos dias consecutivos.
A partir de abril, o governo atualizará as orientações, 
estabelecendo as medidas em curso que as pessoas com 
COVID-19 devem tomar para serem cuidadosas e atenciosas 
com os outros, à semelhança dos conselhos sobre outras doenças 
infecciosas. Isto irá alinhar-se com as alterações dos testes.

Fim de apoios financeiros
Os pagamentos de apoio ao autoisolamento, o financiamento 
nacional para apoio prático e o serviço de entrega de 
medicamentos deixarão de estar disponíveis.
Termina o rastreio de contatos de rotina, incluindo os check-ins 
no local de ensaio na aplicação COVID-19 do NHS.
Os adultos totalmente vacinados e os menores de 18 anos que 
tenham contatos próximos já não são aconselhados a fazer 
testes diários durante sete dias e será removido o requisito legal 
de contatos próximos que não estejam totalmente vacinados 
contra o autoisolamento.
O programa de testes tem sido uma parte crucial da resposta 
ao vírus. Mais de 2 bilhões de testes de fluxo lateral foram 
fornecidos em todo o Reino Unido desde 2020, assegurando 
que as pessoas pudessem permanecer seguras e encontrar 
familiares e amigos sabendo que estavam livres do vírus.
Como estabelecido no Plano de Outono e Inverno, o 
fornecimento gratuito universal de testes terminará à medida que 
a resposta ao vírus mudar. 
A partir do início de abril, o governo acabará com os testes 
sintomáticos e assintomáticos gratuitos para o público em geral. 
Os testes sintomáticos limitados estarão disponíveis para um 
pequeno número de grupos de risco, e em breve apresentaremos 
mais pormenores sobre quais os grupos serão elegíveis. Os 
testes sintomáticos gratuitos continuarão também disponíveis para 
o pessoal da assistência social.
“Estamos a trabalhar com os retalhistas para assegurar que todos 
os que queiram comprar um teste possam fazê-lo”, garante o 
governo em comunicado oficial.
O programa Test & Trace custou £ 15,7 bilhões em 2021/22. 
Com a Omicron, agora a variante dominante e menos severa, 
níveis de imunidade elevada em todo o país e uma gama 
de estratégias em vigor, incluindo vacinas, tratamentos e 
conhecimentos de saúde pública, o governo espera gastar 
menos dinheiro. 
Os testes gratuitos devem ser corretamente centrados nos grupos 
de risco.
A partir de 1 de abril, o governo irá eliminar as actuais 
orientações sobre a certificação voluntária do estatuto da COVID 
em ambientes domésticos e deixará de recomendar que certos 
locais utilizem o Passe COVID do NHS.
Eliminará a exigência de saúde e segurança para que cada 
empregador considere explicitamente a COVID-19 nas suas 
avaliações de risco.
Fonte: Gov.uk

Mais uma doença infecciosa

Reino Unido

Unsplash

Mais de 31 milhões de doses de reforço foram administradas em toda a Inglaterra

Da Redação*
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Três semanas de guerra na 
Ucrânia, após a invasão das tropas 
russas em seu território, levaram 
milhares de pessoas a tentar fugir dos 
bombardeios; dezenas de estruturas 
e casas destruídas e centenas, ao que 
parece, de mortos e feridos. 

É uma guerra que sensibilizou 
muitas pessoas em todo o mundo, 
incluindo as comunidades de 
língua portuguesa e espanhola. 
No momento do fechamento desta 
edição, três brasileiros, entre eles o 
influencer Roney Lopes (@roney.
london no Instagram) cruza a Europa 
em um vã cheia de mantimentos, 
comida e roupas, que serão doados 
aos refugiados na fronteira da 
Polônia.

A comunidade latino e espanhola 
de UK conseguiu unir forças para 
enviar o primeiro carregamento de 
ajuda humanitária para a região de 
Lviv, na Ucrânia, liderada por Oca 
Community Kitchen e pelo diretor 
José Luis García. 

“A Ucrânia precisa de nós, a 
Ucrânia precisa de nossa ajuda. E 
podemos dizer com orgulho que 
a Cozinha Comunitária de Oca 
conseguiu transportar um caminhão 
com 20 toneladas de ajuda com 
alimentos e bens de primeira 
necessidade para nossos irmãos 
ucranianos”, disse Garcia, referindo-
se ao carregamento que atravessou 
para a cidade de Lviv, onde um dos 
campos de refugiados foi instalado 
com milhares de pessoas de todo o 

país ucraniano. 
“Nós conseguimos, nós 

conseguimos. Chegamos sãos e salvos 
com o comboio”, disse o diretor da 
organização Oca, anunciando novos 
dias de coleta de doações para uma 
segunda remessa em breve.  

“Na Oca Community Kitchen 
começamos a ajudar, mas estamos 
abrindo fronteiras, levando 
alimentos, artigos de higiene pessoal 
e roupas pessoais para a Polônia 
e Ucrânia. Precisamos que você 
faça a sua parte, precisamos do seu 
apoio. É muito importante, porque 
sem você não poderemos fazer este 
trabalho”, enfatizou Garcia, em 
um novo chamado à comunidade 
latina no Reino Unido para doar e 
compartilhar com o povo ucraniano, 

que viveu a guerra.
A equipe de voluntários da 

Oca se encarregou de receber e 
reembalar as doações, que vão 
desde kits de primeiros socorros, 
roupas e alimentos não perecíveis até 
cobertores térmicos, sacos de dormir, 
roupa de cama, colchões, colchões 
militares ou colchões infláveis em 
boas condições. Também cobertores 
impermeáveis, travesseiros e 
produtos de higiene pessoal, entre 
outros. 

O centro de coleta está localizado 
no Wandsworth Southside Shopping 
Centre em Londres SW18 4TF. Lá, 
na sexta-feira (18/03), entre 15h e 
20h; e no sábado (19/03), das 14h às 
19h, todos os suprimentos, alimentos 
e roupas serão recolhidos. 

A renda dos britânicos está 
afundando ao nível mais baixo dos 
últimos oito anos em meio a uma 
crise sem precedentes de altos custos 
de vida e na esteira da invasão russa 
à Ucrânia, iniciada em fevereiro. 

De acordo com o Escritório 
de Estatísticas Nacionais (ONS), 
o crescimento anual dos salários 
regulares, excluindo bônus, caiu 1% 

nos três meses até janeiro, depois de 
ajustar para a medida de inflação - a 
maior queda desde julho de 2014.

A remuneração média total, 
incluindo bônus, aumentou 
ligeiramente em 0,1% em meio a 
uma estação de choque de bônus no 
setor financeiro.

Em um cenário de contas de 
gás e eletricidade aumentando 
mais de 50% e o custo semanal 
das commodities em alta, a última 
avaliação do escritório de estatísticas 

mostrou que uma recuperação 
constante no mercado de trabalho 
após a pandemia de Covid-19 foi 
atingida por altas taxas de inflação. 
Isso será agravado pelo aumento dos 
preços da energia após a invasão 
russa da Ucrânia, advertem os 
especialistas.

A queda do poder aquisitivo 
dos assalariados está ocorrendo, 
apesar das estatísticas mostrarem 
um sinal positivo para o mercado de 
trabalho, depois que o desemprego 

voltou a cair abaixo dos níveis pré-
pandêmicos pela primeira vez. 

A taxa de desemprego caiu para 
3,9% nos três meses até janeiro, de 
4,1% nos três meses até dezembro, 
caindo abaixo da taxa de 4% em 
fevereiro de 2020, antes da pandemia 
se instalar no Reino Unido.

O emprego continuou a 
aumentar durante o período, embora 
a taxa de emprego oficial tenha 
permanecido um ponto percentual 
abaixo dos níveis pré-pandêmicos 

em meio a um declínio no número 
de trabalhadores autônomos e de 
funcionários mais velhos deixando a 
força de trabalho.

Esperava-se que o Banco da 
Inglaterra aumentasse novamente 
as taxas de juros em resposta ao 
aumento da inflação, estimada em 
mais de 7%. Os salários médios, 
incluindo bônus, subiram a uma taxa 
anual de 4,8%, um aumento de 4,6% 
nos três meses até dezembro - maior 
do que o esperado pelos economistas.

Guerra

Por Maria Victoria Cristancho 
e Astrid Lopez 

O governo britânico lançou um 
programa, no qual paga £350 às 
pessoas que se oferecem para levar 
refugiados ucranianos para suas casas no 
Reino Unido.
Esta foi uma proposta do secretário 
Michael Gove. A ideia é que os 
patrocinadores poderiam trazer qualquer 
ucraniano para o Reino Unido para 
morar em sua casa por um mínimo de 
seis meses, pelo qual receberiam um 
pagamento mensal de £350.
O esquema governamental visa permitir 
aos refugiados viver e trabalhar no Reino 
Unido por até três anos e receber acesso 
pleno e irrestrito a benefícios, saúde, 
emprego e outros apoios.
O esquema de patrocínio entrou em 
vigor na segunda-feira (14/03) e, dentro 

de 24 horas de sua implementação, 
pelo menos 100.000 pessoas haviam 
oferecido casas a refugiados ucranianos. 
O site para registrar o interesse no 
esquema falhou por um curto período de 
tempo devido aos números que ofereciam 
ajuda. 
Na terça-feira à tarde, o Departamento 
de Normas, Habitação e Comunidades 
publicou no Tweet: “Graças à 
generosidade do público britânico, 
recebemos até agora mais de 100.000 
manifestações de interesse de indivíduos 
e organizações em nosso programa 
Homes for Ukraine”.
O Ministro das Relações Exteriores 
James Cleverly disse, por sua vez, que 
“10.000 pessoas a cada hora” estavam 
se inscrevendo.

Um porta-voz disse que o site Homes for 
Ukraine “chegou a um impasse temporário” 
depois que entrou em funcionamento na 
segunda-feira à tarde, devido à “enorme 
generosidade do público britânico”. 
Ele disse que o número total de ofertas 
continuava a aumentar, com as ofertas 
dobrando em questão de horas.
Cerca de 3 milhões de pessoas fugiram 
da Ucrânia desde a invasão russa, com 
mais deslocados dentro do país à medida 
que as cidades são bombardeadas. 
O governo do primeiro-ministro Boris 
Johnson havia sido criticado por 
dificultar a entrada dos refugiados e 
por permitir apenas aos ucranianos com 
vínculos familiares com o Reino Unido 
a solicitação de vistos com acesso ao 
trabalho e a benefícios.

£ 350 para receber ucranianos

Como a guerra (combinada a uma inflação já 
em alta) afetará seu bolso

Da Redação

Oca Community Kitchen

A invasão russa à Ucrânia e 
a comunidade mobilizada

Comunidade latina arrecadou um caminhão com 20 toneladas de alimentos e bens de 
primeira necessidade
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Independe da avaliação 
normal que os imóveis ganham no 
Reino Unido (dependendo de sua 
localização, idade, uso, tamanho 
e qualidade), os proprietários 
podem aumentar o valor de seus 
imóveis através de renovações. 
Enquanto algumas pessoas fazem 
essas reformas simplesmente para 
melhorar sua qualidade de vida, 
outras as fazem para obter ganhos 
financeiros.

Existem bons e variados produtos 
financeiros para aqueles que não 
têm recursos e estão em processo de 
renovação de seus imóveis ou para 
aqueles que ainda não decidiram. 
Em qualquer caso, o conselho é 
considerar esta uma decisão de 
investimento, o que requer a análise 
da relação custo-benefício, levando 
em conta o efeito que o custo desta 
renovação teria sobre o valor do 
imóvel.

Para este fim, é aconselhável ter 
informações sobre vários aspectos 
fundamentais ao tomar a decisão de 
renovação e assim escolher a opção 
mais apropriada.

O que fazer?
Estas reformas podem ser de dois 

tipos: reformas leves ou reformas 
pesadas e cada uma tem, entre outras, 
as seguintes características:

1. Reformas leves: neste tipo 
de reforma, o trabalho chamado 
“cosmético” é realizado porque 
é simples, não estrutural, razão 
pela qual algumas pessoas optam 
por realizá-lo sem a ajuda de um 
profissional.

Estes trabalhos incluem 
mudanças em: cozinhas, banheiros, 
pintura das paredes, portas e pisos da 
propriedade. Geralmente estas obras 
podem durar de 4 a 12 semanas e 
gerar aumentos de até 15% do valor 
do imóvel. 

2. Reformas pesadas: Este tipo 
de reforma inclui obras estruturais 
como adições e ampliações de salas, 
demolição de paredes, mudanças de 

telhados, conversões de propriedades 
comerciais em residenciais, criação 
de novas unidades (conversão de uma 
casa em vários apartamentos), entre 
outras. Este tipo de trabalho pode 
levar de 6 a 18 meses, na maioria dos 
casos requer autorizações especiais 
das autoridades locais e requer a 
colaboração de profissionais como 
arquitetos, encanadores, eletricistas 
e outros. Dependendo do tipo de 
trabalho realizado, é gerado um 
aumento no valor do imóvel, que 
pode estar entre 25% e 50%.

Licenças e cumprimento 
de leis

Um aspecto fundamental antes 
de iniciar qualquer processo de 
renovação, é saber se são necessárias 
autorizações das autoridades locais e 
quais são os documentos necessários. 
Cada localidade tem regras 
diferentes em relação a extensões, 
mudanças de uso de propriedades, 
tipos de conversões aceitas, seguros 

e certificados exigidos, entre outros. 
As reformas leves geralmente não 
requerem qualquer tipo de licença, 
porém é necessário certificar-se de 
que este seja o caso, pois quaisquer 
alterações feitas sem as licenças 
exigidas podem resultar em multas 
para os proprietários, bem como 
ser obrigado a remover quaisquer 
alterações feitas em um imóvel.

Deixa para os profissionais
Algumas reformas simples não 

requerem ajuda profissional, no 
entanto, é sempre sugerido ter uma 
opinião de especialista para evitar 
problemas sérios de propriedade. No 
caso de reformas pesadas, é essencial 
ter uma equipe confiável executando 
o projeto de acordo com os planos 
aprovados pelas autoridades locais, 

garantindo que sejam obtidos os 
certificados corretos e os seguros 
necessários.

Isto é especialmente importante 
quando a renovação é feita com o 
propósito de vender o imóvel ou 
obter um empréstimo bancário, 
porque não ter a documentação 
correta pode atrasar os processos 
de venda e hipoteca, o que também 
afetaria os lucros esperados.

Quanto lhe custa?
Este aspecto é particularmente 

importante para aqueles que procuram 
obter um ganho financeiro com a 
renovação de seu imóvel, caso em 
que os custos devem ser analisados 
em detalhes e, sempre que possível, 
mantidos relativamente baixos em 
relação ao aumento esperado do valor 
do imóvel. Surpreendentemente, 
este nem sempre é o caso, pois 
alguns proprietários empreendem 
estes projetos para melhorar sua 
qualidade de vida e conforto e não 
necessariamente o fazem com fins 
lucrativos.

Empréstimos em aberto
Este aspecto se aplica aos 

proprietários que desejam fazer 
reformas pesadas que modificam 
estruturalmente a propriedade ou 
mudam seu uso. Neste caso, a 
maioria dos bancos exige que, antes 
de iniciar os projetos, os proprietários 
obtenham sua aprovação, pois devem 
concordar com as mudanças no 
imóvel e o uso que ele terá durante 
o período de duração do empréstimo. 
A exigência é tão rigorosa que se os 
bancos não forem informados, eles 
podem exigir que os empréstimos 
sejam reembolsados imediatamente.

De tudo isso, fica claro que 
renovar um imóvel é uma excelente 
decisão porque geralmente aumenta 
o valor do imóvel, quer as renovações 
sejam feitas apenas com o objetivo de 
embelezar o imóvel para uma melhor 
qualidade de vida ou porque se 
espera obter um benefício econômico 
com ele. E para todos eles existem 
produtos nos bancos para financiar 
estes projetos, o que permite obter 
uma boa relação custo-benefício na 
valorização das propriedades.

 * Laura Rodríguez é uma 
especialista em produtos financeiros.

Por Laura Rodríguez*

Como ter certeza de que a 
reforma vai valorizar o imóvel

Finanças

- O valor do imóvel que passa por 
pequenas reformas de casa, que duram de 

4 a 12 semanas, aumenta cerca de 15%

- Já um imóvel que passa por uma 
renovação profunda valoriza de 25% a 

50%.

- Algumas reformas simples não requerem 
ajuda profissional, no entanto, é sempre 
sugerido ter uma opinião de especialista.

Unsplash
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Uma das obrigações mais 
recorrentes para aposentados e 
pensionistas mudou em fevereiro. 
Desde o dia 02/02, a prova de vida 
para os segurados do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) 
deixou de ser presencial e passou a 
basear-se no cruzamento de outras 
bases de dados do governo.

No caso de brasileiros 
expatriados, essa comprovação de 
vida era feita via consulado.

As regras foram alteradas por 
portaria publicada no Diário Oficial 
da União. A principal novidade foi a 
inversão da lógica de comprovação. 
Em vez de o aposentado ou 
pensionista provar que está vivo, 
caberá ao INSS certificar-se de que o 
segurado não morreu.

Antes, o segurado precisava ir a 
uma agência bancária ou consulado 
(no caso dos expatriados). Segurados 
com biometria facial registrada no 
Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran) ou no Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) podiam fazer a 
prova de vida digital no aplicativo 
Meu INSS. Idosos a partir de 80 
anos ou pessoas com dificuldade de 
locomoção podiam pedir visita em 
domicílio, agendando horário pelo 

telefone 135 ou pelo app Meu INSS.
Agora, a ida ao banco será 

opcional e usada apenas como 
último recurso. O INSS terá acesso 
a dados como votação em eleições; 
registro de transferências de bens; 
vacinação; consultas pelo Sistema 
Único de Saúde; ou renovação de 
documentos como RG, carteira de 
motorista ou passaporte. Se alguma 
movimentação tiver acontecido nos 
dez meses posteriores ao aniversário 
do segurado, o INSS considerará o 
beneficiário vivo.

Caso não haja registro de 
movimento nesse período, o 
próprio órgão fará outras formas 
de comprovação de vida, a serem 
definidas no futuro. Ao anunciar 
as novas regras, o INSS informou 
que estuda soluções como a 
generalização da prova de vida 
digital, com um sistema de envio 
de fotos por aplicativo a partir de 

2023, ou a manutenção do envio 
de servidores públicos para a coleta 
de dados biométricos na casa do 
aposentado ou pensionista, no caso 
dos residentes no Brasil. 

Segundo o INSS, o novo processo 
será implementado gradualmente até 
31 de dezembro.

O mês de aniversário do segurado 
como data para a prova de vida não 
mudou. As novas regras já valem para 
todos que fazem aniversário após 2 
de fevereiro, data de publicação da 
portaria. 

Atualmente, cerca de 35 milhões 
de aposentados e pensionistas 
precisam provar, todos os anos, que 
estão vivos, segundo o Ministério do 
Trabalho e Previdência. De acordo 
com o INSS, as mudanças ocorreram 
para evitar ao máximo que idosos 
precisem sair de casa e reduzir 
dificuldades para segurados com 
problemas de saúde.

Brasil

Prova de vida de brasileiros pensionistas 
do INSS deixa de ser presencial

NeP

Da Redação
Por EBC – Agência Brasil

Brasileiros não precisaram se deslocar ao consulado de Londres para fazer a comprovação 
anual de vida
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 No texto desta edição, quero 
compartilhar com os leitores um dos 
maiores segredos do meu sucesso. 
Atuando há mais de 20 anos no setor 
de alimentos e bebidas, diretamente 
com o consumidor final em bares, 
restaurantes, hotéis, coffee shops 
e cigar lounges, pude aprender, 
aprimorar e me apaixonar pela arte 
de servir e descobri que a magia 
acontece na excelência do bom 
atendimento.

Hoje o que mais me fascina é 
perceber a alegria e satisfação gerada 
aos clientes através do meu trabalho. 
Servir uma refeição, uma taça de 
vinho ou até preparar um charuto é 
excepcional e me sinto privilegiada 
de poder realizar este serviço.

Da mesma forma que preparamos 
com carinho um jantar para a pessoa 
amada, um almoço para a família ou 
até uma festa em casa para os amigos, 
nos estabelecimentos também 
existe a preparação técnica, o 
cuidado profissional e todos os 
detalhes pensados para o receber os 
convidados.

Esse exercício diário é algo que 
eu levo muito a sério e alimento 
com uma paixão inabalável. 
Todas as vezes que eu sirvo, 
independentemente de ser em um 

dos meus estabelecimentos, um 
evento pontual ou em qualquer país 
em que eu atue, a sensação que me 
motiva é de tratar a todos como se eu 
estivesse recebendo a realeza na sala 
da minha casa.

E indo além da minha vivência 
de duas décadas neste setor, a 
origem da história do serviço inglês 
contribui com essa visão; “O serviço 
inglês é tradicionalmente conhecido 
como ‘serviço de anfitrião’, surgiu 
nos lares aristocráticos britânicos 
com o objetivo de ser mais íntimo e 
pessoal, demonstrando hospitalidade 
por parte do anfitrião para com os 
convidados.” E é assim que me 
sinto, uma grande anfitriã, que busca 
nos detalhes, incluindo a técnica 
e atenção para criar um ambiente 
confortável e agradável.

Por trás de todo profissionalismo 

e dedicação, adicionei um elemento 
único, que torna meu trabalho 
mágico: o atendimento guiado! 
Guio a experiência do cliente desde 
a chegada, com uma calorosa boas-
vindas na recepção, até o acolhimento 
à mesa, atenta aos desejos e vontades 
do convidado, para fazer uma 
sugestão coerente e surpreendente, 
indicando harmonizações para 

potencializar a experiência e tornar o 
momento único, me importando com 
cada detalhe e pessoa presente.

Cuidando de tudo ao redor para 
criar uma atmosfera envolvente: a 
intensidade da luz, o aroma sútil e 
constante, o volume e a qualidade 
do som, a limpeza do ambiente, cada 
detalhe posto à mesa. Antecipando 
os desejos e necessidades, vou 
construindo uma história com 
início, meio, auge e fim de forma 
personalizada para cada cliente, onde 
convido o mesmo apenas a relaxar e 
apreciar o momento presente.

Quem acompanha ou já visitou 
meus projetos, sabe que já faz parte da 
minha assinatura criar uma atmosfera 
multissensorial, com detalhes que 
fazem a diferença na experiência, 
como: um aroma específico criado 
por mim, músicas envolventes com 
frequências baseadas em estudos 
científicos, cardápios que conversam 
com o cliente e facilitam a escolha 
e harmonizações imbatíveis onde 
guio o cliente em uma jornada no 
mundo das bebidas, charutos e 
comidas potencializando a vivência. 
Tudo para que cada movimento se 
torne sincronizado e até premeditado, 
gerando um conforto único.

É na atenção aos detalhes que 
a magia acontece!  É um jogo sutil 
e pontual. Um ballet profissional 
feito com bandejas ao invés de 
sapatilhas. Existe sincronia, cadência 
e frequência.

E para essa realização, é preciso 
ir além da parte técnica, é necessário 
a experiência de ter bons anos de 
vivência neste setor para aprimorar 
a sutileza de saber o momento 
de fazer uma indicação, sendo 
objetiva para o próximo movimento, 
compreendendo as necessidades 
do momento para surpreender as 
expectativas do convidado e sempre 
se portando como uma grande 
hostess.

Quando o profissional tem 
todo esse repertório é nítido a 
qualidade e excelência do serviço. 

Eu amo executar e observar um bom 
profissional trabalhando, eu respeito e 
admiro a todos que atuam neste setor! 
Pois só quem conhece os bastidores, 
compreende a magia de transformar 
a intensidade, brutalidade e trabalho 
árduo em gentileza e simpatia.

Em tempos de excesso de 
informações e possibilidades, a 
atenção, o olho-no-olho, a real 
preocupação e o carinho nos atos, 
se tornou a maior riqueza. Hoje, 
a magia que propicio acontece no 
ambiente físico, na atitude real e na 
dedicação a cada cliente!

Para mim, existe um grande 
prêmio para todo esse serviço e 
dedicação: o sorriso, a alegria e a 
satisfação de cada cliente encantado. 

Hoje meu trabalho é reconhecido 
internacionalmente, justamente por 
unir todas minhas especializações, 
experiências e serviço de alto nível 
de forma única. Tenho, além dos 
anos vividos nessa área, a coleção 
de diversas ocasiões inesquecíveis 
que pude criar e participar na vida 
de milhares de pessoas. Para mim é 
ouro.

Desejo um dia poder atender a 
cada um de vocês e provarmos juntos 
de um momento memorável.

* 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

É um jogo sutil e 
pontual. Um ballet 
profissional feito 
com bandejas ao 

invés de sapatilhas. 
Existe sincronia, 

cadência e 
frequência.Para essa 

realização, é 
preciso ir além 

da parte técnica, 
é necessário a 
experiência de 

ter bons anos de 
vivência neste setor 

para aprimorar a 
sutileza de saber.

Apaixonados pela 
arte de servir 
sabem que a 

magia acontece na 
excelência do bom 

atendimento.

A magia do atendimento guiado

Comportamento

Por Mikaela Paim*

Unsplash

Acervo pessoal
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Depois de conquistar milhões de corações no Brasil, ganhar três categorias do Prêmio 
Multishow de Música Brasileira e ser indicada para duas categorias do WME Awards, a 
cantora vinda de Taiobeiras, no interior de Minas Gerais, se apresenta em Londres pela 
primeira vez.

“Me Toca”, o primeiro single do álbum solo De Primeira, foi lançado pelo selo 
Quadrilha, do rapper Djonga, e seu videoclipe rapidamente alcançou mais de um milhão 
de visualizações no YouTube. Marina Sena alcançou o primeiro lugar na playlist Top 50 
Viral Global do Spotify com o hit Por Supuesto, que foi listado entre as cinco músicas mais 
tocadas no Spotify Brasil. 

Atualmente, ela tem quatro milhões de escutas por mês no Spotify e é uma das estrelas 
do cenário pop atual do Brasil.

O show de Marina Sena acontece no Lafayette, 11 Goods Way, N1C 4DP às 19h. Os 
ingressos custam £24 pelo site https://www.lafayettelondon.com/ .

Em sua 10ª edição, Londres recebe mais uma vez o Forró London Festival. Aulas de 
dança para todos os níveis, oficinas de percussão, música ao vivo, bandas brasileiras e 
muito mais!

Mais informações com a programação e os valores das atividades estão disponíveis no 
site https://forrostore.com/ .

A agenda cultural da comunidade 

falante de português no Reino Unido

Por Osvaldo Lélis

MARINA SENA – 11 de abril 
(segunda-feira)

FORRÓ LONDON FESTIVAL 
31 de março a 4 de abril

PROGRAME-SE

O La Linea – London Latin Music Festival está de volta em abril/maio de 2022 com shows 
espalhados por diversas casas de espetáculos no centro de Londres.

Alguns dos shows que não puderam acontecer em 2020 estarão na programação da edição 
de 2022, juntamente com novos artistas. Todos os bilhetes emitidos permanecem válidos e 
novos bilhetes estão disponíveis.

O festival é realizado pela Como No, que ao longo dos anos tem promovido a música latina 
no Reino Unido.

Essa edição tem na programação nomes como o da fadista portuguesa Sara Correia, que 
faz sua estreia no Reino Unido. Com ingressos custando £20, Sara se apresenta no dia 28 de 
abril às 19h no Union Chapel, Compton Terrace, N1 2UN. 

Além de Sara, grandes nomes da música latina também vão passar pelo festival como o 
pianista cubano Roberto Fonseca, a cantora chilena Ana Tijoux, o grupo de cumbia Malphino 
e muito mais. Para conferir toda a programação e outras informações acesse o site https://
www.comono.co.uk/la-linea/ .

SARA CORREIA NO LA LINEA – LONDON 
LATIN MUSIC FESTIVAL – 21 de abril a 

2 de maio

Divulgação

REVEILLON TROPICAL

Divulgação
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CINEMA BRASILEIRO NO FESTIVAL BFI FLARE

NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS INDICA

Divulgação

REVEILLON TROPICAL

A VIDA INVISÍVEL DE EURÍDICE 
GUSMÃO

Vencedor do prêmio Un Certain Regard no Festival de Cannes 2019 e candidato brasileiro 
no Oscar de 2020, A Vida Invisível de Euridice Gusmão entrou para o catálogo de streaming 
MUBI.

Dirigido por Karim Ainouz e inspirado no romance homônimo de Martha Batalha (2015), 
A Vida Invisível de Eurídice Gusmão conta a história de duas irmãs que são mantidas à parte 
pelos homens que as cercam.

No elenco estão nomes como Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier, Antônio 
Fonseca, Cristina Pereira e Fernanda Montenegro.

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

Estreou no mês passado a segunda temporada do podcast Além do 
meme, do jornalista Chico Felitti, autor dos livros Ricardo e Vânia, A Casa e 
Elke: Mulher Maravilha.

O podcast que é exclusivo do Spotify, conta com produção dos integrantes 
do também podcast Um milkshake chamado Wanda. Chico, mais uma 
vez, foi em busca das histórias de pessoas que viraram meme misturando 
jornalismo e entretenimento.

Essa nova temporada vai contar com 15 episódios ao todo e, até o 
fechamento desta edição, era possível ouvir os episódios com Narcisa 
Tamborindeguy, Andrea Mello, Magali Frita e os responsáveis pela dancinha 
do impeachment.

Os episódios são disponibilizados todas as segundas no Spotify e são 
gratuitos.

ALÉM DO MEME

Reprodução/Instragram

O BFI Flare: London LGBTIQ + Film 
Festival é o maior festival de cinema LGBTIQ + 
da Europa e é produzido British Film Institute 
(BFI).

A edição de 2022, que acontece entre os 
dias 16 e 27 de março, conta com três longa-
metragens e dois curta-metragens do Brasil na 
programação. 

O Brasil vem representado pelo clássico de 
Karim Ainouz Madame Satã (2002); Deserto 
Particular (2021) do diretor Aly Muritiba. O 
destaque fica com Os primeiros soldados de 
Rodrigo de Oliveira, que teve sua estreia em 
festival na Alemanha esse ano e que aborda 
o início da epidemia de HIV/Aids. No elenco 
nomes como Johnny Massaro, Renata Carvalho 
e Vitor Camilo. 

Os curtas Uma paciência selvagem me 
trouxe até aqui de Érica Sarmet e Fotos 
Privadas de Marcelo Grabowsky também estão 
presentes na mostra.

Informações sobre o horário, datas e preços 
das sessões podem ser encontradas pelo site 
https://whatson.bfi.org.uk/flare/Online/default.
asp .

Felipe Amarelo
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Muita gente vive como se 
fosse imune aos problemas que 
nos afligem e atingem a todos. 
Por exemplo, ninguém que tenha 
água com fartura pensa ou procura 
entender que ela não é um recurso 
natural perene e pode acabar da 
“noite para o dia”. Portanto, usa-
se água potável por mangueiras até 
como vassoura para varrer a calçada, 
em um desperdício absurdo, em vez 
de se usar uma de verdade e um 
mínimo de água. O ser humano 
desperdiça os recursos naturais que 
temos no Planeta e depois reclama 
da sorte com Deus.

Conforme  artigo do site https://
piaui.folha.uol.com.br/materia/o-
lixo-da-inglaterra-e-nosso/, “O lixo 
da Inglaterra é nosso!”, publicado em  
agosto de 2009, Marcos Sá Corrêa 
nos diz que chegou ao Brasil em 
contêineres imundos a última palavra 
em comércio globalizado: muito lixo 
que saiu do Reino Unido. What? Da 
Inglaterra? Quem achar interessante 
se aprofundar na questão da “máfia 
do lixo” no mundo, este é um dos que 
denunciam o que há de mais sórdido 
com esse tipo de comércio pautado 
no consumo excessivo, não só pelas 
pessoas, mas pelas empresas como 
Tesco, Iceland, entre outras, que 
embalam seus produtos em materiais 
muitas vezes não recicláveis e 
péssimos para o meio ambiente.

Um estudo feito pelo 
departamento de Meio Ambiente, 
Alimentos e Assuntos Rurais 
(DEFRA, sigla em inglês) revelou 
que a Inglaterra usa 1,1 bilhão de 
pratos descartáveis e 4,25 bilhões 
de itens de talheres descartáveis a 
cada ano, com apenas 10% sendo 
reciclados, embora haja bastante 
incentivo para que se participe da 
“seleção” do lixo. Portanto, para 
minimizar os danos ao ecossistema 
planetário, o país está com intenção 

de reduzir o uso desses materiais 
agora em 2022, o que me parece um 
tanto acertado.

Você tem necessidades?
Mas a ideia aqui não é falar de 

lixo, meio ambiente ou essas coisas 
e sim falar sobre como o ser humano 
em pleno século XXl ainda insiste em 
viver como se as necessidades dos 
outros não existissem. Acontece mais 
ou menos assim: digamos que numa 
determinada casa compartilhada 
(shared house), termo bastante usual 
em Londres e lugar comum por aqui 
para se abrigar, morassem pessoas 
que decidissem criar uma lista de 
regras para um bom convívio. Assim, 
os moradores redigiriam uma ATA 
com horários a serem cumpridos de 
serviço de entregas, de encomendas, 
fast food, algo do gênero, que não 
fosse feito antes das 7 horas da manhã 
e depois de meia-noite. E digamos 
ainda que na reunião algumas 
pessoas se rebelassem dizendo não 
serem viáveis tais regras. 

Até aqui nossa história 
prosseguiu normalmente. Agora 

vamos criar uma situação para se 
pensar. Eventualmente, algumas 
pessoas nessa casa começam a 
descumprir o acordo, e os horários 
até excedem a meia-noite. A pessoa 
A é a mais incomodada porque o 
seu quarto é térreo e fica de frente 
para a porta principal do flat. Então, 
eventualmente, reclama com um 
ou outro sobre esse problema, mas 
as pessoas não estão nem aí, não 
é? Cada um preocupado com sua 
única e exclusiva necessidade. A 
pessoa A começa a se irritar com a 
incompreensão dos colegas de casa 
e, um belo dia, resolve parar de se 
preocupar com o bem-estar de todos, 
de quando fazia silêncio mesmo fora 
dos horários combinados. Uma noite, 
com a chegada de uma entrega para 
o morador B, por  exemplo, a pessoa 
A resolveu gritar para chamá-lo no 
andar de cima. Digamos que fosse 
23:45  − dentro do horário, certo?  
Daí a pessoa C, apareceu no alto da 
escada e reclamou, “nossa, eu estava 
dormindo! Quando você grita assim, 
você me afeta!”. E os outros ficaram 
parados olhando. Qual você acha que 

deveria ser a reação do morador A?
Na história acima, a situação 

não aconteceu de verdade, mas 
existem episódios parecidos com 
esse, ou não? Já deu para ficar claro 
que enquanto um problema não 
atinge alguém, as pessoas não se 
preocupam com as outras, não é? Isso 
é um pouco do que ocorre em termos 
mundiais. É o que acontece com o 
lixo, o que acontece quando quem 
não é nosso filho é obrigado a ir à 
guerra, como no caso entre Rússia e 
Ucrânia, ou quando fazemos barulho 
que incomoda o vizinho, mas não 
queremos ser incomodados.

Até quando nós iremos olhar 
para o outro e só ver a resolução de 
nossas necessidades? Até quando 
iremos às Igrejas, aos Templos, 
às Sinagogas, às Mesquitas, aos 
Terreiros, para aprender a amar 
o próximo, se não vemos nosso 
próximo que está tão perto e não nos 
relacionamos com ele com menos 
egoísmo e/ ou amor de verdade?

Talvez possamos então começar 
a pensar neste ditado de modo a 
entender que se “pimenta no olho 

alheio é refresco”, como seria senti-
la no meu? 

* Janice Mansur é escritora, 
professora, revisora de tradução,  
criadora de conteúdo e 
psicoterapeuta  (atendendo online). 
Canal do Youtube: BETTER & 
Happier Instagram: @janice_
mansur.

“Enquanto o 
problema não atinge 
alguém, as pessoas 
não se preocupam 
com as outras, não 
é? Isso é um pouco 
do que ocorre em 
termos mundiais. 
É o que acontece 
com o lixo, o que 
acontece quando 

quem não é nosso 
filho é obrigado a ir 

à guerra.”

Pimenta nos olhos 
do outro

Cotidianices

Por Janice Mansur*
@janice_mansur

Unsplash

“Até quando nós iremos olhar para o outro e só ver a resolução de nossas necessidades?”
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Surdos silenciados, pararam as 
escolas de samba. Num momento 
atípico em que famílias inteiras 
estavam de luto por conta da 
pandemia, foram as agremiações 
que resolveram se unir e cuidar 
daquelas pessoas que sofreram danos 
substanciais ao longo de mais de um 
ano sem ter a renda gerada pela festa.

E assim que o samba, não só 
escolas de samba, mas rodas de 
samba, blocos carnavalescos e outras 
instituições viram suas rendas se 
esvair de repente. E em respeito às 
vidas, foram elas que cuidaram de 
alguma forma do povo, respeitando 

as medidas sanitárias.
Seguindo as premissas do 

matriarcado ancestral de como nasceu 
as escolas de samba, são as mulheres 
que irão cuidar das comunidades. 
E a AMEBRAS (Associação de 
Mulheres Empreendedoras do 
Brasil), criada em 1998, presidida 
por Célia Domingues e mais 17 
mulheres, é que vai gerar, em um 
momento crítico em que a Covid-19 
dizimava a população, uma rede de 
apoio para seguir trabalhando.

Em meio ao caos, elas se 
debruçaram para entender onde 
poderiam colocar sua mão de obra 
em ação e, nos primeiros 15 dias, 
elas não tinham ideia de que aquela 
situação se perduraria. “Vamos fingir 
que estamos de férias por 30 dias e 
depois vamos ver onde vão precisar 
da gente”, relatou Célia.

Nessa construção, segundo Célia, 
“a gente partiu primeiro para fazer 
máscaras, fizemos um levantamento 
para saber quantas mulheres tinham 
máquinas em casa, para quem não 
tinha, pegamos nossas máquinas no 
ateliê e emprestamos e começamos 
a arrecadar tecido nos barracões, nos 
ateliês, para fazer máscara e doar”.

Célia, que é diretora comercial 
da Mangueira, onde ela nasceu e 
foi criada, viu naquela comunidade 
um potencial de empreendedorismo. 
“A indústria do carnaval funciona 
o ano inteiro e a cadeia produtiva é 
muito ampla de oportunidades, dá 
dignidade para muitos profissionais 
estarem trabalhando e sustentando 
esse país. Então, tem que ser um 
trabalho mais respeitado”, defende.

Vale lembrar que mesmo em um 
momento que tudo parou, foi na escola 
de samba que nasceu essa iniciativa de 
ajudar. “E, ainda assim, sofremos com 
o apagamento sistemático de uma 
processo endêmico de uma sociedade 
que não acredita no potencial das 
classes que ainda são tratadas como 
uma categoria de subemprego. E isso 
faz parte de um preconceito enraizado 
e apagamento de narrativas pretas, 
dos nossos quilombos criados como 
forma de resistência de um povo”. 

Não fazer uma leitura para a 
questão escravocrata do nosso país 
é legitimar as microagressões diárias 
que a festa mais popular do mundo 
sofre, sendo oriunda do povo preto, 
pobre e periférico.

Medidas impositivas, não 

sanitárias, se assim o fosse não 
teríamos visto tantos eventos 
ocorrendo de norte a sul do país, 
calaram as agremiações. Mas não 
podem tirar das mulheres que 
construíram e constroem diariamente 
esses ambientes. O desfile é uma 
parte do processo, não irão acabar 
com a continuidade histórica desses 
lugares, pois o pavilhão é o legado.

Gratidão às mulheres que 
resistem, sambistas, aqueles que 
abriram caminho. À AMEBRAS, 

na figura de Célia Domingues, que 
seguem contribuindo para que a 
cultura do samba se mantenha viva e 
que alcance o patamar que merece de 
respeitabilidade e que faz o trabalho 
de inclusão socioeconômica.

Laroyê, Exu! Senhor dos 
caminhos.

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

- Em meio ao caos 
da pandemia, as 

mulheres do samba 
se dedicaram a 
entender onde 

poderiam colocar 
sua mão de obra em 

ação.

-“Fizemos um 
levantamento para 

saber quantas 
mulheres tinham 

máquinas em casa. 
Para quem não 

tinha, emprestamos 
e começamos a 
arrecadar tecido 

nos barracões e nos 
ateliês.”

Samba de Bamba UK

Por Lílian Bragança*

O silenciamento do samba

Samba de Bamba UK

Célia Domingues, uma das 18 diretoras da Associação de Mulheres Empreendedoras do 
Brasil, organizou a produção de máscaras para doação
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Classificados

Serviços

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

Ajudante Ajudante de cozinhade cozinha

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

Terapeuta Terapeuta profissional profissional 
de quiromassagemde quiromassagem

Emprego

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

Professora Professora DDee  
PPortuguêsortuguês

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

Passador Passador de Carnede Carne

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

Vaga Vaga mulhermulher

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

Vaga Vaga CleanerCleaner

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

Vaga Vaga substituiçãosubstituição

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

Cleaner Cleaner escola brixtonescola brixton

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

porteiro porteiro de cozinhade cozinha

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

Vaga Vaga mulhermulher

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

Vaga Vaga mulher mulher 
liverpool St Stationliverpool St Station

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

Vaga Vaga varejovarejo

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

CleanerCleaner

Equipe Equipe prapra  limpar limpar 
as cadeirasas cadeiras

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

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

CleanerCleaner
Pessoal de limpeza para uma escola de 
segunda a sexta das 15h30 às 18h30 o 
trabalho está localizado neste endereço 
Código postal N101NE.  Contato:  Contato:  
0730572556407305725564

Kitchen Porter na área de Brixton com 
possibilidade contrato permanente, 
início imediato: £ 11,05 / hora  contato: contato: 
0739847517707398475177

Hotel na zona 1 de Londres £ 10 por 
hora - pagamento semanal - contrato 
permanente Disponibilidade Full time 
Contato: +447932644143Contato: +447932644143

Vaga Mulheres, full time em Paddington 
e Stratford... ligue para 07506995267ligue para 07506995267

Preciso de 2 pessoas para começar 
imediatamente das 5h às 8h. Bank 
Station... é necessário falar inglês   
£11,05 Contato: 07506444362Contato: 07506444362

CafeteriaCafeteria
Cafeteira portuguesa Covent Garden, 
estamos contratando para atendimento 
ao cliente, é necessário falar inglês. 
Entrar em contato com este número Entrar em contato com este número 
+44 7856920984+44 7856920984

HotelHotel
Hotel 2 pessoas para trabalho de 
Housekeeper. Horária das 8am.  as 
2.30pm, 5 dias por semana, £10ph. 
Trabalho é permanente. Contacte Contacte 
07427624141.07427624141.

MecanicoMecanico
Estamos contratando mecânico, na área 
de Canning Town. Segunda a sexta : 9:00 
às 18:30 
Sábado: 09:00 às 16:30  Salário FIXO . 

Contato: 07491 039473Contato: 07491 039473

Detalhes Detalhes para todas para todas 
as ocasiõesas ocasiões

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

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

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

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

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

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

Precisa-se de pessoa para trabalhar na 
limpeza de escritório 9 horas por dia, 
próximo à estação Green Park. Das 5h 
às 8h e das 10h às 16h (total de 9 horas 
por dia) de segunda a sexta £9,50 p/h. 
Interessados   enviar mensagem para Interessados   enviar mensagem para 
07540 622676.07540 622676.
Oferta de estagiário para trabalhar em 
uma casa de família espanhola. Na área 
de Chiswick. Casa de 3 andares com 2 
crianças (2 anos e um bebê de 6m) e 
um cachorrinho. Lançamento final de 
semana. Interessados   enviar WhatsApp Interessados   enviar WhatsApp 
+34  671559011- +34 671558887+34  671559011- +34 671558887

Salgadinho Salgadinho Brasileirão Brasileirão 
Vontade de comer algo gostoso e diferente?. 
Salgadinho Brasileirão.  Seu pedido 2 dias de 
antecedência contamos com Delivery e pode 
retirar no local. Contato +44 7883 751223Contato +44 7883 751223

Conta Conta UberUber
Alugo uma conta de Uber chamar 07927 chamar 07927 
371983.371983.

BELEZABELEZA
CabeleireiroCabeleireiro

Para aquelas e aqueles que precisam de um 
bom cabeleireiro, barbeiro brasileiro, deixo a 
disposição meu contato:v+44 07873693989 
EN87JA

Progressiva Progressiva e outros e outros 
serviços de belezaserviços de beleza

Mulheres que gostam de ficar lindas com o 
cabelo bem alinhado estarei em Londres em 
Abril e Maio e vou aproveitar para atender 
com a progressiva brasileira.
+55 31975610341
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Acomodação

Classificados

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

Casa Casa 3 quartos3 quartos

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

Alugo Alugo apartamentoapartamento

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

Casa Casa 4 quartos 4 quartos 
em Sherringhamem Sherringham

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

Casa Casa 4 quartos4 quartos

ALUGUEL ALUGUEL DE CASA/DE CASA/
APARTAMENTOAPARTAMENTO

Casa Casa ddee T Trêsrês  
QQuartosuartos E Emm E Enfildnfild

Furnished London , EN3 5HU £1850p/m 
excluding bills 
1 month rent + 1 month deposit . 
Contato:  07984603878 WhatsApp Contato:  07984603878 WhatsApp 
0798460287807984602878

Aluguel 1 apartamento em East Croydon 
£1100pmestrada de Sydenham CR0 2EF
Mais Mais informação : 07950816386informação : 07950816386

QuartoQuarto
Quarto solteiro ou casal disponível 
TW32EU Hounslow £130 (solteiro) 
£150 casal 
+44 +44 7956 7620977956 762097

2 quartos duplos para alugar em 
Thornton Heath. CR78RH
INTERESSADOS INTERESSADOS Entrar em contato no Entrar em contato no 
privado. 07842485139privado. 07842485139

Quarto duplo disponível no dia 25/03.  
214 Old Kent Road  SE1 5TY
0756872555807568725558

Um quarto duplo para alugar para 
um casal em Camberwell, disponível 
a partir de 20 de março, ligue ligue 
07533310082.07533310082.

Studio Studio FFlatlat
Flat com 4 quartos, dois banheiros, 
sala ampla £2.300, benefícios aceitos. 
Ideal para família e amigos. Chamar. 
07402496502
Flat  com 2 quartos em Edmonton mais 
sala £ 1450, para mais informações para mais informações 
0740249650207402496502.

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

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

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

QUARTOSQUARTOS

Quarto individual para alugar perto 
de Elephan, £470. Disponível em 16 
de fevereiro. Para mais informações Para mais informações 
ligue 07402496502ligue 07402496502

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

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

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

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

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

 
Quarto duplo com cama de solteiro, 
casa de família com crianças, amplo 
jardim, sem festas ou fumantes. Perto 
da estação Canning Town e Estação 
Plaistow. £ 165 por semana. Duas 

semanas de depósito. Disponível em 1º 
de fevereiro. Relatórios 07805884581Relatórios 07805884581

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

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

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

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

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

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

STUDIO STUDIO FLATFLAT

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

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

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

Áries 21/3 a 20/4
É um momento propício 
para desfrutar com 
seus entes queridos, 
você precisa de calma para 
pensar em seu futuro e em suas 
reais aspirações. Na questão 
econômica, você será capaz 
de superar uma situação difícil, 

graças à capacidade de manter 
a calma.
Personalidade: Sofia Vergara
 
Touro 21/04 a 
21/05
Você tem tanta energia 
que será capaz de transmiti-la 
para as pessoas ao seu redor. É 

melhor tomar decisões importantes 
em momentos de calma, não 
fazer despesas desnecessárias. 
De qualquer forma, você fará o 
que tem que fazer. 
Personalidade: Penelope 
Cruz
 
Gêmeos 22/5 a 21/6

Use o diálogo fundamentado 
para evitar conflitos. Suas 
palavras podem ferir mais do que 
você pensa. Você deve acalmar 
sua atitude e, mesmo que você 
esteja certo, moderar seus modos. 
É possível que você aceite alguma 
ajuda para resolver um problema 
financeiro. Tudo estará bem.
Personalidade: Novak Djokovic

Câncer 22/6 a 
22/7
Modere suas ações 
impulsivas, pois pode levá-lo a 
um erro. Um pouco de calma 
e serenidade o ajudará nas 
decisões complexas. Você 
flutua entre alegrias e tristezas, 
isto o esgota e confunde. Tente 
encontrar um meio-termo, você se 
estabilizará.
Personalidade: Lady Di

Leão 23/7 a 
23/08
Coloque em ordem 
seus documentos e isso lhe trará 
segurança. Bom tempo para 
empreender novos projetos. Você 
poderá ter que negociar melhores 
condições com seu banco, um 
apoio sólido que você tem no 
trabalho lhe dará suporte.
Personalidade: Antonio Banderas
 
Virgem 24/8 a 23/9
Você tem que ser 
mais realista sobre 
sua capacidade de 
realizar atividades, 
caso contrário você ficará 
sobrecarregado, porém o 
ambiente onde você se desloca é 
cada vez mais agradável. Graças 
ao seu caráter, no trabalho 
você será capaz de fazer uma 
boa análise da situação e agir 
efetivamente.
Personalidade: Leticia Ortiz
 
Libra 24/09 a 
22/10
A influência das 
estrelas vai deixá-lo 
um pouco tenso. Você 
precisa de mais espaço e tempo 
para seus próprios assuntos, para 
expressar-se livremente. Você está 
chegando ao fim de uma etapa 
- a partir de agora tudo vai ficar 
melhor.
Personalidade: Pablo Iglesias

Escorpião 23/01 a 
22/11
Não esconda suas 
emoções, elas não serão 
percebidas como fraqueza.  

Mantenha seus pés no chão 
e aceite seus limites físicos e 
mentais. Ultimamente, você tem 
raciocinado e refletido sobre suas 
ideias e você as têm mais claras. 
Paciência e constância serão 
seus aliados.
Personalidade: Winona Ryder
 
Sagitário 23/11 a 
21/12
Você está deixando 
de lado assuntos 
importantes para atender a 
pequenas questões do dia a 
dia, refletir e colocar em ordem 
seus planos e prioridades na 
vida. Não deixe seu futuro 
ser condicionado à situação 
financeira, estabeleça uma 
estratégia de longo prazo.
Personalidade: Papa Francisco
 
Capricórnio 
22/12 a 20/01
Não tente fazer 
várias coisas ao 
mesmo tempo. Concentre-
se e termine cada tarefa 
definitivamente antes de 
empreender a próxima. Você 
tem claro o que quer, alguns 
medos o estão levando a 
identificá-los e enfrentá-los 
e isso fará com que eles 
desapareçam.
Personalidade: Jim Carrey
 
Aquarius 21/01 a 
18/02
A tradição, ou o que 
já está estabelecido, 
está segurando suas aspirações. 
Você não poderá mudar tudo, 
mas poderá escolher outros 
caminhos mais estimulantes. 
Não deixe que seus medos o 
paralisem e administrem sua 
vida, percebendo que isto o fará 
sentir-se mais livre.
Personalidade: Cristiano Ronaldo
 
Peixes 19/02 a 
20/03
Você é um grande 
lutador e essa atitude 
lhe permite resolver todos os 
problemas que surgem. Você está 
fazendo ações sem medo das 
consequências, felizmente você 
tem uma atitude muito boa.
Personalidade: Eva Longoria

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

Horóscopo do mês

Humor

Por Ángeles 
Montelongo*
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Astrologia + Artigo

Nas últimas três décadas, com 
a digitalização da informação, 
enxergamos uma revolução 
tecnológica de alto nível na 
história recente da humanidade. A 
digitalização do acesso à informação 
está mudando os hábitos dos seres 
humanos, ampliando o hábito de 
leitura e ameaçando a tradicional 
indústria de conteúdo baseada no 
papel.

A codificação digital causou a 
anulação ou o reposicionamento de 
mídias que foram predominantes no 
século XX, como a televisão, o rádio, 
a música presencial, o cinema, os 
jornais, as revistas e o livro impresso.

Sim, o nosso querido livro 
impresso do qual não abrimos mão 
também passou por novos processos 
de produção e impressão e, ao mesmo 
tempo, começou a conviver com uma 
nova versão de seus conteúdos, o livro 

digital ou e-book.
Para analisar o avanço dessa nova 

indústria editorial, o sociólogo John B. 
Thompson, que atua na Universidade 
de Cambridge, lança no Brasil através 
da editora Unesp o livro “As Guerras 
do Livro”. Vale lembrar que ele 
também é autor de outra obra célebre 
no meio editorial, sendo o livro 
“Mercadores de Cultura” também 
lançado pela editora Unesp em 2013.

Em relação ao novo lançamento, 
“As Guerras do Livro” analisa o 
desenvolvimento da nova indústria 
do livro digital nos EUA e em outras 
regiões do mundo.

Na página 66, o autor destaca 
o seguinte raciocínio: “Mas, se 
estamos de acordo que o livro 
digital é um novo formato, como 
acredito que seja, então também é 
importante perceber que esse novo 
formato traz consigo um conjunto de 
características especiais, algumas das 
quais são realmente vantajosas para 
as editoras. Primeiramente, é muito 
mais barato vender livros digitais 
que livros impressos, porque não 

é preciso imprimir nem armazenar 
nada, e também não existe custo de 
envio. Igualmente importante, não 
existe devolução (…). Os preços 
dos livros digitais normalmente são 
mais baixos e os direitos autorais 
normalmente são mais altos, mas as 
economias compensam com sobra 
isso, resultando no aumento de 
lucratividade das editoras.”

A editora Unesp também lança 
outra obra cujo título “Símbolos 
Naturais” é de autoria de Mary 
Douglas, antropóloga britânica 
falecida em 2007 e conhecida pelos 
seus trabalhos relativos à antropologia 
social. 

Na página 159 do livro “Símbolos 
Naturais” destacamos o seguinte 
trecho: “O corpo social limita o modo 
como o corpo físico é percebido. A 
experiência física do corpo, sempre 
modificada pelas categorias sociais 
por meio das quais ele é conhecido 
sustenta uma visão específica de 
sociedade. Há uma troca contínua 
de significados entre dois tipos de 
experiência corporal, de modo que 

cada um reforça as categorias da 
outra.”

As duas obras estão 
disponíveis no site da editora 
Unesp.

* 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).

As guerras do livro
Por Fernando 
Rebouças*

Quem nunca se valeu da 
máxima de que o ano só começa 
mesmo depois do carnaval que 
atire a primeira pedra! Em terras 
tupiniquins, o verão pede um pouco 
mais de tempo para o lazer e o feriado 
do carnaval se encaixa como uma 
luva para deixarmos o encerramento 
do clima de férias lá para a Quarta-
feira de Cinzas. 

Mesmo estando fora do Brasil, 
a natureza se encarrega de criar esta 
sensação de que ainda precisamos de 
mais um tempinho antes de darmos 
boas-vindas a um novo ano (dá para 
apertar o snooze só mais uma vez?!). 

Nas terras da rainha, o inverno 
ainda nos deixa mais recolhidos, 
economizando energia para quando 
as temperaturas ficarem mais 

convidativas.
Muito desta sensação de que 

ainda não estamos prontos para 
começar vem da influência dos 
planetas. Durante os primeiros 
meses do ano, o Sol ainda está 
finalizando a sua trajetória pelo 
zodíaco e ele visita o último signo, 
Peixes, apenas no terceiro mês do 
ano. Somente quando ele entra em 
Áries é que seu passeio pela roda 
zodiacal recomeça. 

Por isso, em astrologia, dizemos 
que o ano se inicia apenas no final 
de março, no momento exato em 
que o Sol ingressa em Áries. Em 
2022, isso vai acontecer logo mais, 
no dia 20 de março, marcando 
também o Equinócio de primavera 
no hemisfério norte e de outono no 
hemisfério sul, ou seja, quando o dia 
e a noite têm a mesma duração.

É isso mesmo! Quando 
pensávamos que já estávamos 
encaminhados em 2022, vem a 
astrologia e nos diz que, na verdade, 

o ano está mesmo é começando 
agora! 

Polêmicas e discussões em 
relação à adoção de calendários 
diferentes ao longo dos séculos à 
parte, este desencontro de datas 
provocado pela diferença entre 
sistemas de medição de tempo pode 
ser encarado como uma segunda 
chance, um bônus, uma grande 
oportunidade de recomeçarmos o 
ano da melhor maneira possível.

Por isso, caso ainda tenha alguma 
pendência relativa à 2021 que você 
queira resolver, use os últimos dias 

do Sol em Peixes (integrando 
uma grande comitiva de 
planetas neste signo ao lado 
de Mercúrio, Júpiter e Netuno 
que também estão lá) para 
mergulhar nas águas profundas 
do seu subconsciente e explorar 
as infinitas possibilidades de cura, 
conexão e perdão. 

Ainda dá tempo de se entregar 
a esta busca, mas não demore 
muito não! Áries tem pressa e 
muito em breve será preciso voltar 
à superfície, retomar o fôlego e agir! 
Deixe as mágoas todas no ano velho 
e se prepare para seguir renovada.

 Assim que a força ariana 
chegar, receberemos uma injeção 
de motivação para começar! Áries é 
o primeiro signo do zodíaco e não à 
toa ele gosta de chegar na frente, ir 
aonde ninguém chegou, desbravar. 
É o pioneiro que sai por aí abrindo 
picadas na mata virgem e seguindo, 
seguindo, seguindo... Sempre 
disposto a conquistar a próxima meta!

Então, se prepare, aproveite mais 
esta chance e abra caminho para um 
novo ciclo!

Feliz Ano Novo, de novo! Até a 
próxima.

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

Ano Novo de novo?!
Em astrologia, 
dizemos que 

o ano se inicia 
apenas no final de 

março, no momento 
exato em que o Sol 
ingressa em Áries.”

Por Cecília Mariano*

Divulgação

Divulgação
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O Flamengo anunciou nesta 
segunda-feira (14/02) a contratação 
do zagueiro Pablo. O jogador de 
30 anos, que estava no Lokomotiv 
Moscou (Rússia), assinou até o final 
de 2025.

“O Flamengo é um time europeu 
no Brasil, pois tem toda a estrutura 
e elenco com muita qualidade. Com 
certeza vamos brigar por todos os 
títulos do ano. Estrutura impecável, 
não deixa a desejar para nenhum 
time na Europa”, declarou Pablo em 
entrevista à Fla TV.

Segundo o atleta, a invasão da 
Ucrânia pela Rússia influenciou na 
sua decisão de mudar de equipe: 
“Situação bem difícil de guerra 
entre dois países, dificulta muito a 
nossa situação fora do país. Com 
as sanções à Rússia, dificulta muito 
para mandar dinheiro para o Brasil. 
Tem muita gente que precisa dessa 
parte financeira dos jogadores”.

Outra equipe a anunciar, no 
mesmo dia, um defensor que estava 
na Rússia foi o Atlético-MG. O 
Galo chegou a um acordo com o 

Krasnodar (Rússia) para repatriar o 
paraguaio Junior Alonso.

O zagueiro foi peça importante 

nas últimas temporadas do Galo, 
disputando 89 jogos e conquistando 
títulos como o Brasileirão 

(2021), a Copa do Brasil (2021) 
e o Campeonato Mineiro (2020 e 
2021).

Esporte / Desporto

Flamengo e Atlético Mineiro repatriam 
jogadores que estavam na Rússia

Por EBC – Agência Brasil

A FIFA recebeu uma delegação 
da Anistia Internacional (AI) na sede 
da FIFA em Zurique para discutir a 
situação dos trabalhadores migrantes 
no Qatar em conexão com a Copa do 
Mundo da FIFA 2022™. 

A reunião proporcionou à 
Anistia a oportunidade de entregar 
uma petição pedindo à FIFA para 
tratar deste assunto, seguida por 
uma discussão com especialistas 
da FIFA e seu parceiro local no 
Qatar para analisar os progressos 
alcançados até agora e os desafios 
que ainda restam. 

“Acolhemos com muito agrado o 
envolvimento contínuo com a Anistia 
Internacional e estamos sempre 
abertos a discutir e abordar de forma 
transparente e construtiva quaisquer 
preocupações que nossas partes 
interessadas possam ter. Continuamos 
plenamente comprometidos em 
garantir a proteção dos trabalhadores 
envolvidos na realização da Copa 
do Mundo e estamos confiantes de 

que o torneio também servirá como 
um catalisador para uma mudança 
positiva e duradoura mais ampla em 
todo o país anfitrião”, disse Joyce 
Cook, diretora de Responsabilidade 
Social e Educação da FIFA. 

O presidente da FIFA Gianni 
Infantino e S.E. Hassan Al Thawadi 
participaram de uma reunião virtual 
organizada para discutir as reformas 
do bem-estar dos trabalhadores e 

os direitos humanos mais amplos. 
Estiveram presentes representantes de 
associações membros interessados, 
assim como especialistas da indústria 
de organizações internacionais 
independentes, organizações de 
direitos humanos e sindicatos de 
trabalhadores (Anistia Internacional, 
BWI, OIT, ITUC1).

“Como amplamente reconhecido 
por organizações internacionais de 

especialistas, a Copa do Mundo já 
contribuiu significativamente para 
melhorar as condições de trabalho 
na região e é claro que o Qatar está 
no caminho certo, tendo introduzido 
amplas reformas trabalhistas e 
fazendo progressos substanciais, no 
que tem sido um período de tempo 
comparativamente muito curto”. 

Como amplamente reconhecido 
pela OIT, ITUC, BWI e outras 
organizações internacionais 
especializadas, a Copa do Mundo da 
FIFA já contribuiu significativamente 
para uma melhoria das condições 
de trabalho no Qatar, com padrões 
mais elevados estabelecidos pelos 
organizadores locais da Copa do 
Mundo, e uma mudança legislativa 
mais ampla introduzida na área dos 
direitos dos trabalhadores.

A reunião com AI e especialistas 
trabalhistas analisou a situação atual 
dessas reformas e o trabalho contínuo 
que resta para que essas mudanças 
sejam plenamente implementadas 
em todo o mercado de trabalho. 

Após os recentes intercâmbios 
com a IA, a discussão se concentrará 

especialmente na situação dos 
trabalhadores do setor de serviços, 
particularmente no setor de 
hospitalidade. 

Com a aproximação do torneio 
e a escala do trabalho de construção 
decrescendo gradualmente, os 
esforços dos trabalhadores da FIFA e 
de seus parceiros locais relacionados 
ao bem-estar têm se deslocado 
cada vez mais para esta área, que 
desempenhará um papel fundamental 
durante a competição. 

Isto envolveu o desenvolvimento 
de um programa de auditoria 
e inspeção para o setor de 
hospitalidade, bem como medidas 
de due diligence para empresas de 
serviços implantadas em locais de 
competição da FIFA. 

O intercâmbio com AI e 
especialistas trabalhistas permitirá 
discutir essas iniciativas em detalhes 
como parte do compromisso contínuo 
da FIFA com as organizações de 
direitos humanos e trabalhistas antes 
da Copa do Mundo da FIFA no Qatar 
2022™.

* Com informações de FIFA.

Anistia Internacional pede que FIFA investigue 
restrições a direitos laborais no Qatar

FIFA

Organização do mundial garante ter introduzido amplas reformas trabalhistas e feito 
progressos substanciais nas relações laborais

Da Redação*

- O Flamengo 
anuncia o zagueiro 
Pablo, que estava 

na Rússia. 

- Atlético-MG 
repatria o defensor 
paraguaio Junior 

Alonso.

“Situação bem difícil de guerra entre dois países, dificulta muito a nossa situação fora do país”, explica Pablo

Marcelo Cortes/Flamengo
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Uma nuvem de incerteza e 
dúvida paira sobre a equipe do 
Chelsea. Seus fãs fiéis temem que, 
diante da situação de “bloqueio” 
do proprietário da equipe, Roman 
Arkadyevich Abramovich, por suas 
ligações com o presidente russo 
Vladimir Putin, a crise possa levar 
ao desaparecimento da equipe. 

Em 10 de março, quando a 
equipe icônica celebrou seu 117º 
aniversário, a atenção da mídia 
não estava voltada para a meritória 
celebração da criação de uma das 
equipes mais importantes do futebol 
mundial, mas sim para a decisão 
do governo britânico de sancionar 
seu proprietário, deixando o clube 
londrino sem dono.

Desde então, os torcedores do 
time azul estão passeando pelo 
estádio da Fulham Road, esperando 
ver movimento, sessões de 
treinamento, jogadores chegando e 
indo, algo que indique que a medida 
política e econômica não afeta os 
interesses esportivos da equipe. 

A medida que afeta diretamente 

Abramovich se estende a suas contas 
bancárias, que foram congeladas e 
as fontes de renda de Chelsea foram 
automaticamente bloqueadas. 

Internamente, foi relatado 
que alguns cartões corporativos 
se tornaram inúteis e os recursos 
econômicos sem qualquer 
movimento, deixando a equipe sem 

a possibilidade de pagar salários, 
custos de viagem e outras despesas 
administrativas e esportivas 
necessárias no dia a dia. 

Com notícias como esta, o rumor 
entre torcedores, técnicos, jogadores 
de outras equipes e, é claro, amantes 
do esporte ao redor do mundo é que 
a equipe poderia fechar suas portas 

e deixar para a história não um 
capítulo, mas toda uma enciclopédia 
de façanhas, prêmios, campeonatos e 
jogos nos quais a equipe conquistou 
o primeiro lugar. 

O ‘golpe’ dos 
patrocinadores  

Escusado será dizer que o veto 
de Abramóvich é um dano à imagem 
da equipe, pois calcula-se que a 
equipe recebe cerca de 47 milhões 
de euros por ano em patrocínios, 
que hoje poderiam ser reduzidos ao 
mínimo, pois as marcas não querem 
ser associadas a nada ou a ninguém 
que hoje apoie o regime russo e sua 
decisão de invadir e atacar a Ucrânia.

E não é fácil de entender para os 
torcedores do time e até mesmo para 
os jogadores e toda a organização 
por trás do amado Chelsea, uma 

instituição merecida e admirável 
em Londres, que a origem e as 
relações pessoais de seu proprietário 
devem ter impacto no desempenho, 
qualidade e valor esportivo da 
equipe. 

Agora, a participação do clube 
na Liga dos Campeões pode estar 
em dúvida, não por causa do 
nível do time, mas por causa de 
suas chances de participar. Tomas 
Tuchel, o gerente inglês do clube, 
disse, de maneira brincalhona, mas 
determinada, que se ele não for 
autorizado a viajar de avião para os 
jogos, é capaz de dirigir - ele mesmo 
- uma van e chegar com seus rapazes 
para jogar nas oitavas de final. 

Na situação atual, a equipe está 
agora à venda e espera que um líder 
ou um grupo econômico poderoso 
a retire desta crise de mídia em 
que o Chelsea foi mergulhado e, 
com ela, continue a colher triunfos 
e a aparecer nos pódios do futebol 
mundial.

Esporte / Desporto

Chelsea joga seu destino fora dos 
gramados

Da Redação*
- A equipe ganha 

cerca de 47 milhões 
de euros por ano 

em patrocínio. 

- Tomas Tuchel, 
diretor técnico do 

clube, disse que se 
ele não pode viajar 

de avião para os 
jogos, é capaz de 
dirigir ele mesmo 

uma van.
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O dono do Chelsea FC Roman Abramovich 
foi sancionado pelo governo britânico como 
parte da resposta à invasão russa da Ucrânia. 
Ele e outros sete oligarcas receberam sanções, 
incluindo o congelamento de bens e a 
proibição de viagens.
O Chelsea Football Club recebeu uma licença 
para continuar operando após a sanção 
do governo inglês a todo patrimônio do 
proprietário do time, Roman Abramovich.
A licença permitirá que o clube realize uma 
série de atividades relacionadas ao futebol, 
o que significa que as instalações, pessoal e 
custos de funcionamento poderão ser pagos, 
e assim os portadores de ingressos existentes 
para os jogos do Chelsea poderão assistir aos 
jogos.
A licença é uma rede de segurança para 
proteger o esporte, a Premier League, a 
pirâmide mais ampla do futebol até o jogo 
de base, torcedores fiéis e outros clubes. Ela 
privará o Sr. Abramovich de se beneficiar de 
sua propriedade do clube e significará que 
ele não pode contornar as sanções do Reino 
Unido.
O governo diz que manterá a licença sob 
constante revisão e trabalhará em estreita 
colaboração com as autoridades de futebol 

relevantes e com o clube para protegê-lo 
de danos irreparáveis que o impediriam de 
competir.
Ambramovich teve os bens congelados nesta 
quinta (10/03) como parte de um conjunto 
de novas sanções contra indivíduos ligados ao 
regime russo. O congelamento de seus bens 
significa que ele não pode se beneficiar de sua 
propriedade e ganhar dinheiro com o Chelsea.
O Tesouro, através do Escritório de 
Implementação de Sanções Financeiras (OFSI), 
emitiu a licença geral que estabelece quais 
atividades são permitidas para continuar.
A medida foi introduzida para permitir que 
o clube continue as operações necessárias e 
pode ser modificada se necessário. Como com 
outras sanções, a licença não foi discutida com 
aqueles afetados antes que uma designação 
fosse feita.
O OFSI é responsável pela aplicação das 
condições da licença e é uma ofensa criminal 
o não cumprimento das exigências e proibições 
estabelecidas.
Além de permitir o pagamento dos custos para 
os jogadores e funcionários viajarem para os 
jogos fora de casa, a licença permite que o 
clube receba os jogos programados em seu 
estádio.

Governo britânico congelou bens de 7 oligarcas russos, 
entre eles Abramovich

O bloqueio das contas, a retirada das marcas de patrocínio e a incerteza que envolve os jogadores poderiam causar muitos danos




