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e Príncipe

Guiné
Equatorial

MacauCabo VerdeGuiné-BissauTimor-Leste

UTILIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Previsão do tempo, Londres

No dia 01 de abril de 1578 nascia em Kent William 
Harvey, médico inglês que foi o primeiro a 
reconhecer a circulação total do sangue no corpo 
humano e a fornecer experimentos e argumentos 
para apoiar esta ideia. Harvey tinha sete irmãos 
e duas irmãs, e seu pai, Thomas Harvey, era 
fazendeiro e proprietário de terras. Harvey 
frequentou a King`s School em Canterbury, Kent, 
estudou artes e medicina no Gonville and Caius 
College, Cambridge.

No sábado (26/03), uma marcha e uma vigília no centro de Londres mandaram uma 
mensagem unificada de apoio ao povo ucraniano. “Londres está com a Ucrânia” 
começou com uma marcha a partir de Park Lane, alcançou a Piccadilly Circus e 
terminou com uma vigília em Trafalgar Square.

UK NA HISTÓRIAImagem do mês
Londres unificada em apoio à Ucrânia
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A próxima edição da festa Samba 
de Bamba UK, que acontece todos 
os meses no Maxilla Social Club 
(St Mark’s Road, W10 6RT), terá 
como homenageado Pixinguinha. 
A roda de samba será no dia 10/04. 
Durante o intervalo, acontecerá uma 
ocupação cultural com apresentação 
de chorinho pelo grupo de estudos 
do choro de Giovana Carloni, que 
acontece todas as segundas-feiras 
no Made in Brasil, em Camden, a 
partir das 19h. 

O samba parece ter conquistado 
seu público em Londres. A última 
edição da roda de samba comandada 
por Odila Giunta, no mês de março, 
teve público recorde de 413 pessoas. 
“Teve fila na porta”, conta Odila.

Aqui algumas imagens da festa.

Roda de samba em homenagem 
a Pixinguinha

Da Redação

Divulgação/Luiz Pereira
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O aumento da abstenção e 
dos votos nulos na repetição das 
eleições de 2022 para o círculo da 
Europa da Assembleia da República 
é uma expressão do protesto dos 
portugueses que viram o seu voto 
anulado em fevereiro.

A TSP (Também Somos 
Portugueses) – Associação Cívica 
pediu aos portugueses na Europa que 
se mobilizassem de novo e votarem 
nesta repetição das eleições, mas 
recolheu as posições contrárias de 
muitos eleitores, que declararam:

- não votar nesta repetição das 
eleições como forma de manifestar 
o seu protesto pelas leis eleitorais 
existentes, e pela anulação dos seus 
votos na primeira votação;

- insistir em não incluir a 
fotocópia do cartão de cidadão, 
entendida como uma ameaça à sua 
privacidade.

As consequências que todo 
este processo trouxe foram uma 
diminuição de 85.519 votantes, de 
195.701 em fevereiro para 110.182 

em março, tendo a participação 
eleitoral passado de 20% para 12%; 
e 33.656 de votos anulados, 30% do 
total de votantes.

Continuamos também com 
centenas de milhares de portugueses 
no estrangeiro a não receberem o 
seu boletim de voto, como admitiu 

a própria Ministra da Administração 
Interna.

A Associação TSP partilha a 
frustração dos muitos milhares de 
portugueses que se viram privados 
do seu direito de voto, votos 
esses contados precisamente no 
dia em que se comemorou a data 
em que o período de tempo em 
democracia ultrapassou o tempo 
passado em ditadura. A democracia 
plena ainda não chegou a todos os 
portugueses. Só chegará quando 
o exercício do direito de voto for 
completamente assegurado a todos, 
independentemente do lugar onde 
vivem. Para isso será necessário 
alterar as leis eleitorais e melhorar 
processos administrativos.

A TSP- Também somos 
portugueses – Associação Cívica 
publicará muito em breve o relatório 
que tem estado a preparar sobre 
as eleições legislativas de 2022, 
com o diagnóstico dos problemas 
e as recomendações para a sua 
resolução. Esperamos que todo 
este sobressalto eleitoral não seja 
esquecido, e os parlamentares e 

governantes que em breve tomarão 
posse tenham consciência das suas 
responsabilidades. Há um problema 
grave a a resolver, há uma ferida a 
sarar.

* A TSP - Também somos 
portugueses é uma Associação 
Cívica Internacional que defende os 
direitos dos milhões de portugueses 
residentes no estrangeiro.

Eleições portuguesas: Abstenção 
de protesto na repetição do voto da 

emigração
- Houve uma 

diminuição de 
85.519 votantes, de 

195.701 em fevereiro 
para 110.182 em 

março.

- A participação 
eleitoral passou de 

20% para 12%.

- 33.656 de votos 
foram anulados, o 

que representa 30% 
do total de votantes.

Unsplash

A Casa Cabo Verde é um 
importante evento que reúne a 
comunidade cabo-verdiana no Reino 
Unido. Os encontros presenciais 
acontecem uma vez por mês, 
programação apenas interrompida no 
início da pandemia, quando passou a 
acontecer online.

A próxima edição da Casa 
Cabo Verde será no sábado (02/04), 
entre 15h e 21h, na Girdlestone 
Community Centre, 151 Salisbury 
Walk, N19 5DX. O tema da 
ocasião será “Dia da Mulher Cabo-
verdiana”. 

Na programação. Música ao vivo 
com a cantora Miriam Monteiro. 

Dina Mendes e Cristina Cabral são 
outras convidadas especiais. 

Uma ótima oportunidade para 
interagir com os compatriotas. 
Claro, como os organizadores fazem 
questão de reforçar, não precisa ser 
cabo-verdiano para participar. Toda 
a comunidade falante de português 
no Reino Unido está convidada.

Grupo de malas prontas 
para Rotterdam

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.

Casa Cabo Verde em edição 
especial pelo Dia da Mulher

Cultura Cabo Verde

A Casa Cabo Verde será no sábado (02/04), entre 15h e 21h, na Girdlestone Community 
Centre

Da Redação

Por TSP*
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Termina dia 04/05 o prazo para 
resolver pendências eleitorais, em 
tempo para votar nas eleições para 
presidente do Brasil este ano. A data 
é estipulada pela Lei das Eleições, 
que prevê o fechamento do cadastro 
eleitoral 150 dias antes do pleito.

Após esta data, aqueles que 
estiverem com a situação eleitoral 
irregular não poderão votar e somente 
poderão regularizar a situação após 
as eleições.

Dentro do prazo, porém, transferir 
o título é um processo fácil e rápido, 
além de conveniente já que pode ser 
feito totalmente pela internet. Desde 
o início da pandemia de COVID-19, 
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
autorizou, em caráter extraordinário, 
a solicitação dos serviços eleitorais 
exclusivamente online.

Não é preciso comparecer ao 
consulado para dar entrada nos 
serviços eleitorais. O processo todo 
é feito diretamente pelo Cartório 
Eleitoral do Exterior – CEE.

Como explicou o consulado 
em coluna publicada neste jornal: 
“Assim, se você reside no Reino 
Unido, é necessário, primeiro, 
solicitar a transferência do seu título 
de eleitor para Londres, diretamente 
na página do TSE: https://www.tse.
jus.br/eleitor/eleitor-no-exterior.”

Perguntas frequentes do 
eleitor respondidas pelo 
consulado-geral do Brasil 
em Londres
• Já transferi meu título. E agora? 

Se você já transferiu o título 
de eleitor indicando o local de 

votação em Londres, aguarde 
a divulgação das informações 
sobre o dia data votação, que será 
organizada pelo Consulado.

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

• Meu título de eleitor ainda está 
cadastrado em minha cidade no 
Brasil. O que devo fazer? O eleitor 
pode optar por manter o título 
registrado no Brasil e justificar 
eventuais ausências em eleições 
no prazo estabelecido. A maioria 
dos cartórios eleitorais brasileiros 
está exigindo o cadastramento 
biométrico e pode cancelar o 
título de quem não o fizer. A 

recomendação para quem pretende 
continuar morando no Reino 
Unido é a transferência (em 2022, 
somente até o dia 4/5), que dispensa 
o voto nas eleições municipais 
e estaduais e permite votar nas 
eleições presidenciais brasileiras 
organizadas pelo Consulado. 

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

determinou o fim da emissão de 
títulos físicos para o exterior. Assim, 

não é mais necessário ir ao consulado 
para coletar o documento. Você 
pode obter seus dados eleitorais, 
consultar sua situação eleitoral, 
comprovar quitação e saber em qual 
domicílio eleitoral está inscrito no 
site do Tribunal e no app e-Título, 
disponível para iOs e Android.

Comunidade

2022 é ano de eleições no Brasil. A votação em primeiro 
turno ocorrerá no dia 2 de outubro, e o segundo turno, se 
houver, em 30 de outubro. Os brasileiros residentes no Reino 
Unido – independentemente de sua situação migratória – 
terão a oportunidade de votar para Presidente da República. 
Para estarem aptos a votar, precisam solicitar a transferência 
de seu título para Londres, ou fazer seu alistamento eleitoral 
pela primeira vez no exterior. 27 mil brasileiros estão inscritos 
para votar no consulado de Londres, 2000 a mais que nas 
últimas eleições.

Eleições no Brasil

- Após 04/05, 
aqueles que 

estiverem com a 
situação eleitoral 
irregular somente 

poderão resolver as 
pendências após as 

eleições.

- O primeiro turno 
das eleições 

presidenciais do 
Brasil será dia 

02/10. Se houver 
segundo turno, será 

dia 30/10.

- 27 mil brasileiros 
estão inscritos para 
votar no consulado 
de Londres, 2000 
a mais que nas 

últimas eleições.

TSE

Brasil: prazo para transferir 
título de eleitor termina em 

04/05
Da Redação
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A escritora brasileira Nara 
Vidal, uma das vencedoras do 
prêmio Oceanos com o romance 
Sorte (2018) e finalista do Jabuti 
com o livro de contos Mapas para 
desaparecer (2020), se prepara para 
lançar Eva (editora Todavia, 112 
páginas). 

Residente no Reino Unido há 
20 anos, Nara fará lançamentos no 
Brasil do novo título, disponível 
para compra a partir de 07/04. Para 
o Notícias em Português, ela contou 
sobre o processo de criação do 
romance.

Primeira mulher convidada a 
participar da residência literária 
promovida pela Fundação Dom Luis 
I, de Portugal, a mineira de Guarani 
também fala como foi passar 
dois meses escrevendo na vila de 
Cascais. E o que essa aproximação 
profissional com Portugal tem 
mudado na sua vida. 

“Na minha cabeça, tenho três 
países para viver durante a minha 
vida. Vivi 25 anos no Brasil. Em 
cinco anos, terei vivido 25 anos na 
Inglaterra. Talvez os próximos 25 
sejam em Portugal”, conta.

Notícias em Português – 
Quando e como começou o 
processo de criação de Eva?

Nara Vidal - Eva começou a ser 
escrito em 2016. Naquele momento 
foram fragmentos, aspectos de 
uma possível ficção que eu ainda 

não sabia muito bem como poderia 
estruturar, mas que queria registrar 
para não perder elementos de vista.

A narrativa sempre se sustentou 
em duas bases: a relação da narradora 
com a mãe e a relação da narradora 
com um namorado. Ambas com 
fortes características abusivas, com 
elementos narcisistas. Eva, esse 
nome, surgiu muito mais tarde, mas 
fez completo sentido porque ela é esse 
território, esse campo de opressão, 
violência nas relações aparentemente 
delicadas, familiares e amorosas que 
valorizam um moralismo difícil de 
ser sustentado, mas que são relações 
que se fortalecem na vulnerabilidade 
e fragilidade da personagem. Eva, no 
entanto, está longe de ser um modelo 
de integridade: ela se contenta em 
abandonar o filho, é manipuladora, é 
consciente da suposta promiscuidade 
e as vantagens que isso proporciona 
a ela. Ou seja, esses relacionamentos 
desgastantes entre ela, a mãe e o 
namorado / amante são resultado da 
pré-disposição de cada um desses 
três sujeitos em entender como amor 
o que é de fato desacato, e no caso do 
amante, crime. 

Eva nasceu de algum episódio 
da sua vida?

A questão sobre os temas serem 
ou não autobiográficos é algo 
curioso. Eu acho que quase tudo em 
ficção é autobiográfico, com mais ou 
menos intensidade. Eva tem muitos 
elementos puxados de experiências 
minhas, algumas muito difíceis e 

complexas de serem entendidas 
mesmo por mim. Não falo isso de 
maneira gratuita. Na verdade, refleti 
muito sobre o que gostaria ou não 
de desenvolver e compartilhar em 
relação a esse tema partindo do livro. 
Mas, nesse caso específico, acredito 
que uma possível discussão que 
não seja literária, mas temática, ou 
seja, os desdobramentos possíveis 
nas leituras de um livro e suas 
discussões, podem ser importantes 
para muitos leitores e leitoras. 

Pode citar um exemplo?
A questão da violência entre 

amantes / namorados, por exemplo, 
me interessa muito porque se repete 
ininterruptamente e não há um perfil 
de mulher que sofra esse tipo de 
crime. Ela pode ser qualquer uma de 
nós. O que é interessante notar é que 
essas teias crescem e se aprofundam 
pautadas numa fragilidade da vítima. 
Mas nem sempre essa fragilidade 
é identificada. Combinado a isso, 
a manipulação e insegurança dos 
abusadores para garantir o controle 
e a posse são também características 
claras para a manutenção dessa 
dependência, desgaste, abuso. 

A relação entre mãe e 
filha também me interessa 

profundamente. Uma relação 
totalmente erguida em nome da boa 
intenção e do amor incondicional, 
mas que cria uma insegurança e 
dependência que se arrastam pela 
vida e pelos relacionamentos da 
filha, às vezes, como delírios e 
obsessões.

São temas que me são 
familiares. Não é exatamente um 
registro da minha experiência, 
mas são temas que eu conheço. 

Como foi a sua experiência de 
ser escritora bolsista em Portugal?

A experiência em Portugal, 
durante a residência literária, foi 
incrível. Ter um lugar para criar 
livremente foi um privilégio. Ainda 
é difícil acreditar que pude viver 
aquele momento de valorização 
do meu trabalho. Há nessas ofertas 
de bolsas e residências algo muito 
importante para os escritores: o 
respeito e o incentivo ao trabalho 
criativo. Isso é cada vez mais raro. 
Portanto, iniciativas assim são 
cruciais para manter a liberdade de 
criação. E a liberdade de criação na 
literatura nunca pode ser negociada. 

O que essa aproximação 
profissional com Portugal tem 

mudado na sua vida?
Na minha cabeça, tenho três 

países para viver durante a minha 
vida. Vivi 25 anos no Brasil. Em 
cinco anos, terei vivido 25 anos 
na Inglaterra. Talvez os próximos 
25 sejam em Portugal. Vem sendo 
uma ideia pensada e amadurecida 
e é bem possível que aconteça. 
Claro, sem perder de vista o que se 
passou. É óbvio que falo aqui em 
especulações, mas são irresistíveis. 
Para mim, a aproximação da língua 
como elemento dentro da rotina, 
como elemento essencial é algo 
muito sedutor. Há muito tempo 
que a língua portuguesa que eu 
falo é só minha nesse território 
que eu atravesso entre a minha 
identidade e a minha escrita. Sinto 
um desejo crescente de explorá-la 
de forma mais cotidiana, ainda que 
o meu português tenha o nome de 
brasileiro, imagina. Então, essa 
minha inserção paulatina no país 
coincide com relações que vão se 
formando. Por exemplo, este ano 
sai meu primeiro livro de contos 
publicado em Portugal. Fico 
feliz por ser, para mim, um elo 
significativo de inclusão. Ainda que 
ínfimo e, talvez, até imaginário.

A escritora brasileira Nara Vidal lança 
o romance Eva 

Divulgação/Bruna Casotti

Da Redação
Um romance 
ao mesmo 

tempo delicado e 
incômodo sobre 

mães e filhas, 
perdas e a busca 
pela liberdade”.

- Nara foi a primeira 
mulher convidada 

a participar da 
residência literária 

promovida pela 
Fundação Dom Luis 

I, de Portugal.

- Após passas 2 
meses escrevendo 
na vila de Cascais, 
ela agora até pensa 

em morar em 
Portugal.
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Comunidade

Por Rodrigo Correa

Thaìs Altgot e Gigi Jones

Destaques 
sociais do Tio Rô

PAPO DE MULHER

A partir da esq., Adriana Bell, Sueli Lopes e Marina Duarte

Pessoas (eventos e lugares) que acontecem na comunidade brasileira

Foi no dia 20/03, em Willesden Green NW2, esse encontro 
de mulheres empreendedoras e artistas da comunidade brasileira 
em UK. Este foi o quinto encontro do grupo e primeiro após a 
pandemia. Reuniu mais de 40 mulheres e já tem data para o 
próximo: dia 02 de outubro. O evento e o canal na web foram 
fundados por Marina Duarte e Adriana Bell.

Mulheres boas de papo reunidas em um restaurante italiano em Londres

EXPOSIÇÃO AMAZÔNIA, DE 
SEBASTIÃO SALGADO

A partir da esq., Odila Giunta, Rodrigo Corrêa e Ana Lívia Karagian

O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado foi destaque no Science 
Museum. A exposição, que relata em imagens a dor e a beleza da 
floresta amazônica, esteve em turnê por Londres até 20/03.



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

31 de março a 13 de abril Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 9

O livro traz relatos de 22 mulheres – 11 delas estiveram no lançamento em Londres
A produtora carioca residente em Portugal 
Catarina Coelho e Rodrigo

Comunidade

A produtora carioca residente em Portugal Catarina Coelho lançou 
em Londres o livro de empoderamento feminino “Somos f*das”. A 
publicação apresenta 22 relatos de vidas repletas de superação, 
tendo como protagonistas brasileiras residentes em diversas cidades 
do Brasil e migrantes pela Europa - 11 delas vieram a Londres, após 
realizarem festas de lançamento no Porto e em Lisboa.
Participaram do lançamento londrino, além da própria Catarina, 
Taliane Bernardinelli, Tania Jackson, Helena Guitter, Rhayanne 
Louback, Alecia Rocha, Débora Prates, Patricia Castro, Leia Oliver, 
Letícia Bergamo e Renata Aaron.

LANÇAMENTO DO LIVRO “SOMOS F*DAS”

O evento “As Religiões de Matriz Africana e suas influências culturais” foi produzido pelo babalorixá Tulio 
Aguiar, que também é pesquisador de cultura afro-brasileira e coordenador do Centro Cultural Afro Brasil, 
sediado na Alemanha.
Aqui teve o apoio cultural do CCBL e da Casa do Brasil e aconteceu no dia 05/03. Além das palestras, 
o público testemunhou várias expressões culturais e artísticas. Passaram pelo evento mais de 50 pessoas 
entre artistas, ativistas e pessoas da vizinhança.

EVENTO SOBRE RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA

O músico, fotógrafo, dançarino de cultura afro Ricardo Axé veio de Brighton prestigiar o evento e rever seus colegas de projetos de 
empoderamento preto em Londres

A partir da esq., Vitória Nabas, Tulio, o cônsul Tarcísio Costa e Vera Jus, coordenadora do 
grupo Afro ID UK

Entre as atrações, teve apresentação de capoeira com o grupo Senzala

O cantor Charlles Junior fez sua colaboração interpretando cantigas de candomblé

O babalorixá Tulio Aguiar ao centro com parte do público no dia 05/03
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A comunidade brasileira 
continua empenhada em ajudar os 
refugiados ucranianos. O mesmo 
grupo que enviou uma van cheia 
de doações em meados de março 
organiza agora um comboio de ajuda 
humanitária. “Vamos em quatro 
vans”, anuncia Edvaldo Harger, 
que está organizando as doações. 
“Estamos arrecadando ainda, por 
enquanto tem pouco.”

No dia 15/03, Roney Lopes, 
Adriano Borges e Hallan Scarabelli 
partiram de Londres com destino à 
Polônia. Em Varsóvia, Adriano se 
juntou a outros dois brasileiros (Katia 
Bacchiega, do canal @entrebrasucas, 
e Fábio Prezinhas). Roney e Hallan 
seguiram viagem para a Ucrânia (leia 
mais no próximo artigo).

Adriano, Katia e Hallan 
trabalharam em um acampamento 
em Zosin, um vilarejo a 50 metros da 
fronteira com a Ucrânia. “Enquanto 
estivemos lá, ajudávamos a fazer 
sopa, lavar as panelas e tentamos 
dar conforto para aquelas pessoas 
que chegam muito assustadas”, 
conta Adriano, que em Londres já 
atua na área de assistência social e 
estuda social work na Canterbury 
University.

“É um trabalho muito delicado. 
Chega gente toda hora, algumas vezes 
os ônibus param, mas as pessoas não 
podiam descer, então entregávamos 
os sanduíches ao motorista. Alguns 
chegavam andando. Vi um numa 
cadeira de rodas”, conta.

Adriano explica que aquela 
região é extremamente rural. Não 
tem transporte público ou táxi e 

muita gente precisa esperar nos 
acampamentos por caronas. A cidade 
mais próxima está a 40 quilômetros 
de distância. O que mais as pessoas 
sentem falta por lá é transporte.

“Eu gostaria de fazer um 
alerta: brasileiros, não entrem na 
empolgação de pegar um carro e 
ir, claro que pode dar certo, mas é 
muito arriscado. Se o carro quebrar 
em uma estrada, por exemplo, não há 
nada por perto. Não tem um posto de 
gasolina, um hotel, nada. E dormir 
no carro não dá porque faz muito 
frio”, diz Adriano.

Por sorte, os três brasileiros 
conseguiram hospedagem em uma 
casa de família a 50 quilômetros do 
acampamento. 

O Itamaraty, via consulado do 
Brasil, desaconselha deslocamentos 
de brasileiros à Ucrânia, enquanto 
não houver condições de segurança 
suficientes no país (leia box).

Do que precisam os 
ucranianos

De volta à sua casa em Londres, 
Adriano diz que a experiência de ter 
passado uma semana em zona de 
guerra o modificou como pessoa. 
“Antes de ir, estava achando que 
as coisas não estavam funcionando 
bem. Voltei mais motivado a 
trabalhar por mim e por minha 
família.”

A decisão de ser voluntário em 
um acampamento de refugiados não 
foi fácil. Adriano precisou superar a 
reação da filha Vitória, de 15 anos, 
que chorou quando ele deu a notícia 
da viagem. “Preferi nem avisar à 
família no Brasil.”

Se a guerra se prolongar, Adriano 
não descarta a possibilidade de voltar 

lá. Mas, da próxima vez, ele pensa 
em se inscrever para trabalhar com 
a Polska Akcja Humanitarna (pah.
org.pl). “Você paga seus custos e eles 
facilitam a questão da hospedagem, 
você trabalha com expedientes e 
tem o suporte de pessoas de lá, que 
conhecem a região.”

Bisneto de poloneses, Adriano 
guardará na memória imagens como 
a que registrou em vídeo: uma garota 
tocando seu violino no acampamento. 
“Ela havia chegado naquele dia com 
sua mãe. Trazia uma mochila e seu 
violino. O pai e o irmão ficaram na 
guerra”, recorda. 

Há várias maneiras de ajudar 
os ucranianos nesse momento. 

Councils e centros comunitários 
estão organizando campanhas de 
arrecadação de donativos, assim 
como igrejas, escolas. Para contribuir 

com a campanha de arrecadação 
da comunidade brasileira, entre em 
contato com Edvaldo Harger no 
telefone +07465802228. 

Comunidade

Brasileiros planejam nova jornada 
de ajuda humanitária

A ida de brasileiros por conta própria para a 
Ucrânia é desaconselhada pelo Itamaraty, como 
confirma nota enviada pelo consulado-geral do 
Brasil em Londres. Leia abaixo.
“O governo brasileiro tem envidado muitos 
esforços para apoiar o povo ucraniano, bem 
como os brasileiros que vivem no país.
No início do mês de março, foi enviada 
uma doação em caráter de cooperação 
humanitária e emergencial, que incluiu 
nove toneladas de alimentos e meia tonelada 
de insumos essenciais e itens médicos, que 
totalizam aproximadamente 20 mil itens 
doados pelo Ministério da Saúde. Além 
disso, foi regulamentada a concessão de visto 
temporário e autorização de residência para 
nacionais ucranianos e apátridas que tenham 
sido afetados ou deslocados pelos eventos 
no território ucraniano.
Para assistir aos brasileiros na região, o 

Itamaraty estabeleceu uma força-tarefa, que já 
organizou com o Ministério da Defesa um voo de 
repatriação, e abriu dois postos de atendimento 
consular: na cidade de Lviv, localidade próxima 
à fronteira com a Polônia para onde se tem 
dirigido grande fluxo de nacionais brasileiros; 
e em Chisinau, capital da Moldávia, a fim de 
facilitar a assistência a brasileiros que buscam 
a saída da Ucrânia via Romênia. Os postos de 
atendimento em Lviv e Chisinau complementam 
as medidas já em curso de apoio aos brasileiros, 
de confecção de documentos de viagem e de 
retirada, ordenada e segura, de nacionais do 
território ucraniano. 
Recomenda-se aos brasileiros remanescentes na 
Ucrânia contatarem o escritório consular em Lviv 
pelo telefone +380 95 8767664. A Embaixada 
em Kiev continua transmitindo orientações por 
meio de mensagens em grupo do aplicativo 
Telegram (https://t.me/s/embaixadabrasilkiev).”

Itamaraty desaconselha ida de brasileiros

Vamos em quatro vans”, anuncia 
Edvaldo Harger, que está 

organizando as doações.

- Adriano Borges, que esteve em um 
acampamento na Polônia, alerta para os 

riscos de ir por conta própria.

- O Itamaraty desaconselha 
deslocamentos de brasileiros à Ucrânia.

Adriano Borges

Garota ucraniana toca seu violino no acampamento: pai e irmão ficaram na guerra

Acampamento em Zosin, vilarejo a 50 metros da fronteira com a Ucrânia

Marta Stephens
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Os brasileiros Roney Lopes, 
Adriano Borges e Hallan Scarabelli 
partiram de Londres no dia 15/03 
em uma van carregada de doações 
arrecadadas entre brasileiros. 

O plano era levar tudo até 
Varsóvia, capital da Polônia, a 
1.700 quilômetros de distância. 
“Dias antes começamos uma 
campanha de arrecadação entre 
amigos. Recebemos muitas roupas e 
mantimentos, completamos a carga 
com comida”, conta Roney, já de 
volta à Londres onde trabalha como 
motorista.

Ao chegar em Varsóvia, Roney 
conta que viu refugiados sendo bem 
tratados e acolhidos pelos poloneses. 
“Prometemos que não cruzaríamos 
para a Ucrânia, mas decidimos nos 
aproximar mais da fronteira”, diz. 
Nesta etapa, Adriano continuou em 
Varsóvia. Roney e Hallan seguiram 
pela estrada que leva à Ucrânia.

O plano não era atravessar a 
fronteira, mas quando os amigos 
brasileiros perceberam, já estavam 
diante do cruzamento e sem chance 
de retorno. Ao entrar na Ucrânia, 
foram avisados que não poderiam 
dirigir após às 21h. Eram 19h. 
“Achamos que o melhor a fazer 
era encontrar um lugar seguro para 
passar a noite. Encontramos um 
posto de gasolina e ali estacionamos, 
para dormir na van.”

Naquela noite, a temperatura era 
de -4 graus. O aquecimento do carro 
não era suficiente. “Passamos muito 
frio nessa noite. Para não passar 
ainda mais frio, resolvemos separar 
as doações em sacolas. Montamos 
mini cestas com dois enlatados, 
dois garfos de madeira, duas águas, 
uma bolacha e um pacote de pão. 
Montamos cerca de 400 dessas.”

Na manhã seguinte, Roney 
e Hallan notaram uma senhora 
bastante comunicativa. “A gente 
se aproximou e perguntou se ela 
sabia onde estavam os refugiados 
de guerra, ela disse que ali eles não 
estavam, era apenas um lugar de 
passagem, mas se ofereceu a nos 
ajudar.”

Nathalia foi a ucraniana que 
guiou os brasileiros nessa jornada. 
Ela entrou em contato com um 

coronel do exército, que mais 
tarde foi apresentado à dupla. A 
seguir, o relato de Roney sobre essa 
experiência:

“Fomos encontrar o coronel do 
exército na primeira barreira militar, 
que fica no meio da cidade. Fomos 
até bem próximo a Belarus, onde 
encontramos muitos refugiados 
precisando de ajuda. Foi onde 
deixamos mais roupas, mantimentos 
e comida. De lá, encontramos com 
o coronel. O coronel foi na frente, 
nós o seguimos. Tinha um orfanato 
onde só a polícia podia entrar. Um 
orfanato apenas para rapazes de 12, 
13, 14 anos. Saindo de lá, fomos no 
quartel do exército. Creio que neste 
local estavam presos pessoas que 
não queriam participar da guerra. 
Não posso te garantir, mas foi 
essa a impressão que tive daquele 

lugar, onde deixamos muitos 
mantimentos. De lá fomos para a 
Cruz Vermelha, onde tinha muita 
gente na porta pedindo comida. 
Eles abriam a sacola na sua frente e 
comiam. Deixamos ali cerca de 150 
sacolas. E, por último, fomos a uma 
delegacia e deixamos o restante. 
Mas o mais interessante foi na volta, 
quando a gente saiu da Ucrânia e 
fomos para um hotel ali perto, mas 
já na Polônia. De manhã, vimos 
que no saguão do hotel e na sala de 
eventos tinha muita gente, somente 
mulheres e crianças. Aí aconteceu 
algo muito bonito. Nós entramos em 
contato aqui na Inglaterra, as pessoas 
mandaram mais dinheiro, fomos no 
supermercado e compramos tudo 
que elas precisavam.”

Depois disso, os amigos 
brasileiros dirigiram todo o percurso 

de volta, mais 1.700 quilômetros de 
estrada (28 horas na ida e 25 horas 
no retorno).

“Agora de volta fico me 
sentindo impotente. A gente foi lá 
e fez um trabalho, mas penso que 
nem devia ter saído de lá. Aquelas 
pessoas estão precisando muito. Se 
eu pudesse eu voltaria hoje e ficaria 
lá até isso tudo acabar.” 

Comunidade

Uma jornada de Londres à Ucrânia 
para entregar doações a refugiados

Prometemos 
que não 

cruzaríamos para 
a Ucrânia, mas 
decidimos nos 

aproximar mais da 
fronteira.”

- Com temperatura 
de -4 graus,  o 

aquecimento do 
carro não era 

suficiente.

- “Passamos muito 
frio nessa noite. 
Para não passar 
ainda mais frio, 

resolvemos separar 
as doações em 

sacolas.”

Da Redação

Distribuição de mantimentos em frente à Cruz Vermelha, em solo ucraniano

No saguão do hotel onde a dupla de hospedou na volta, na Polônia: ajuda extra dos amigos em UK

Roney Lopes
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Procura-se projetos de artistas 
latinos sobre Elephant and Castle

Artistas da comunidade latino-
americana estão sendo convidados a 
apresentar suas ideias para projetos 
artísticos “socialmente engajados” 
em Elephant and Castle.

Dois artistas latino-americanos 
residentes no Reino Unido terão 
a oportunidade de produzir um 
projeto com o Latin Elephant, 
South London Gallery e Gasworks 
no final de junho e julho.

O objetivo da iniciativa é 
criar “intercâmbio artístico” e 
“experimentação”, com tópicos 
focados em como habitar áreas 
transformadas, a relação entre lugar 
e identidade, a política do espaço, 

reimaginando o espaço urbano, e 
um sentido de pertencimento.

Todos os projetos devem tomar 
como caso e ponto de partida 
Elephant and Castle.

Artistas de todas as idades e 
em todas as etapas de sua carreira 
são convidados a se candidatarem 
ao projeto, que é apoiado por uma 
bolsa da Arts Council England 
National Lottery.

Um dos principais objetivos 
do projeto é criar oportunidades 
para os artistas interagirem e 
participarem da comunidade local, 
ao mesmo tempo em que se busca 
arte baseada em pesquisa.

“Estamos à procura de 
projetos de arte e ideias que sejam 
impulsionados por uma abordagem 

crítica, baseada na pesquisa social”, 
explicam os organizadores.

“Estas duas oportunidades 
encorajam os artistas que trabalham 
em arte colaborativa, participativa 
e socialmente engajada a explorar, 
pesquisar e experimentar com suas 
práticas e com as comunidades de 
Elephant and Castle.”

Os candidatos aprovados 
receberão uma bolsa artística 
de £1.500 e um orçamento de 
materiais de £300, além do apoio 
e assistência da Latin Elephant, 
Gasworks e da South London 
Gallery.

Os artistas também terão acesso 
ao equipamento da South London 
Gallery e da Gasworks.

Um workshop, peça escrita 

e ensaio visual deverão ser 
publicados como parte do projeto, 
e haverá uma oportunidade para o 
artista realizar uma palestra pública 
sobre seu trabalho.

Os candidatos poderão viver 
em qualquer parte do Reino Unido, 
mas precisarão cobrir suas próprias 
viagens e acomodações em 
Londres, caso sejam selecionados.

As inscrições de duos ou 
coletivos também são aceitas.

Aproximadamente 10% da 
população do bairro de Southwark 
é latino-americana e a maioria 
desta comunidade está sediada em 
Elephant and Castle.

Para se candidatar ao programa, 
envie um e-mail para: info@
latinelephant.org.

São aceitas aplicações em texto, 
vídeo ou som onde as seguintes 
informações sejam fornecidas:
• Declaração artística (300 

palavras);
• Informações de contato e 

endereço;
• 10 imagens, links de vídeo ou 

clipes de áudio de trabalhos 
recentes;

• CV;
• Uma ideia do que você 

gostaria de explorar, pesquisar 
e abordar na área de Elephant 
and Castle (350 palavras).

A data limite é 13 de abril. 
Os projetos aprovados serão 
informados no dia 25 de abril de 
2022.

Londres

Da Redação
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Reino Unido

Centenas de milhares de pessoas 
serão convidadas a reservar um 
reforço da vacina de covid nesta 
primavera, agora que o programa 
de vacinação do NHS entra em uma 
nova fase.

Os grupos elegíveis para o 
programa de reforço de primavera 
incluem residentes de lares para 
adultos mais velhos, pessoas com 
75 anos ou mais e aqueles que são 
imunossuprimidos com 12 anos ou 
mais.

De acordo com os novos 
conselhos do Comitê Conjunto 
de Vacinação e Imunização, o 
programa de vacinação covid-19 
do NHS entrará em contato com 
as pessoas quando for a sua vez de 
serem vacinadas.

Uma vez convidado pelo 
NHS, as pessoas poderão marcar 
sua consulta através do Sistema 
Nacional de Reservas, seja online 
ou ligando para o NHS 119.

Cerca de 600.000 pessoas serão 
convidadas a reservar na primeira 
semana. Além disso, as equipes 
locais do NHS também oferecerão 

vacinas em lares para adultos mais 
velhos com mais centenas de visitas 
planejadas nas próximas semanas.

No total, cerca de cinco milhões 
de pessoas poderão receber uma 
dose de reforço de primavera.

Anunciando o lançamento da 
primavera, a chefe executiva do 
NHS Amanda Pritchard disse: “O 
programa de vacinação do NHS não 
parou em seus esforços para proteger 
as pessoas contra o coronavírus - 
cerca de cinco milhões das pessoas 
mais vulneráveis serão elegíveis 
para uma dose da primavera e, a 
partir de amanhã, começaremos 
a dar aos grupos elegíveis seu 
complemento adicional de proteção.

“Não há necessidade de entrar 
em contato com o NHS - quando 
você for elegível para seu ‘impulso 
de proteção de primavera’, 
estaremos em contato para que você 
possa marcar sua consulta em um 
dos centenas de locais de vacinação 
em todo o país.”

Pesquisas da UKHSA estimam 
que desde meados de dezembro 
cerca de 157.000 hospitalizações 
foram evitadas por meio de doses de 
reforço.

Um relatório do mês passado 
do Escritório Nacional de Auditoria 
(NAO) constatou que o programa 
de vacinação contra o coronavírus 
do NHS atingiu “metas sem 
precedentes”, pois ajudou a salvar 
vidas e reduzir as admissões 
hospitalares - tudo ao mesmo tempo 
em que fez uso efetivo do dinheiro 
público.

O NHS fez história quando 
Maggie Keenan recebeu a primeira 
vacina covid fora de um ensaio 
clínico, em dezembro de 2020.

Desde então, o pessoal e os 
voluntários do NHS entregaram 
mais de 118 milhões de vacinações 
no total, incluindo 32 milhões 
de doses de reforço desde que o 
lançamento do reforço começou em 
setembro.

Os adultos elegíveis receberão 
a vacina Pfizer ou Moderna, e 
qualquer pessoa elegível com idade 
entre 12 e 18 anos receberá a vacina 
Pfizer.

O NHS também continua a 
oferecer a primeira, segunda e 
terceira doses para aqueles que 
ainda não se apresentaram para a 
vacina.

NHS começa 
vacinações de reforço 

de primavera
Após o sucesso do Latino Life 

Christmas Fest, agora será a vez 
de ocupar o megacomplexo Fire-
Lightbox no sul de Londres com 
outra festa sazonal: o primeiro 
Festival de Páscoa, no domingo 17 
de abril (feriado bancário).

Uma oportunidade para 
celebrar a Páscoa em estilo latino 
com música ao vivo desde a tarde, 
seguida de uma festa noturna 
com os melhores DJs latinos com 
duração de sete horas, até as 5 da 
manhã.

Mais uma vez, a experiência 
musical ao vivo será organizada 
pela LatinoLife, com arenas 
internas com o Dorance Lorza 
e o Sexteto Café, vencedores de 
vários prêmios da Cali, que trarão 
suas famosas ‘salsa con vibes’ 
diretamente da capital da salsa. 

Além disso, haverá apresentação 
dos DJs Javier La Rosa e Will.

Na Sala Reggaeton, alguns 
dos atos latinos urbanos mais 
emocionantes do Reino Unido: 
Tatto, MC Lolo & Phillipsman, 
Fluffy Original, Johan, Sachellys, 
Niela, El Gangsta, Chriss Ross + 
Dj Cano e convidados, trazendo o 
melhor do Reggaeton e dos ritmos 
latinos urbanos. A Casa Arena 
receberá os DJs convidados Nenê 
Duque e Enrico Chirchiello.

Barracas de comida 
latina

Aproveite a deliciosa comida 
da estação festiva latino-americana 
antes do início da festa. Ou 
simplesmente apareça quando 
você pode parar de dançar para 
recarregar.

Vai ser na Vauxhall Arches 
Lambeth Place, Londres SW8 1SP.

Festa da Páscoa 
latina terá 7 

horas de música
Da Redação

Ra.co

Da Redação

Unsplash

O megacomplexo no sul de Londres abrigará a festa no dia 17/04
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Até agora, em março de 2022, 
um aumento inesperado dos 
casos de coronavírus nos países 
mais populosos do mundo tem a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) em alerta.

China, Alemanha, Espanha e 
Austrália estão entre os países onde 
parece que vestígios da variante 
ômicron e suas subvariantes BA.1 e 
BA.2 deram origem a novos surtos 
do coronavírus.

O levantamento das restrições 
domésticas nesses países, como a 
abertura de aeroportos sem maiores 
exigências para os viajantes, 
abre uma porta importante para a 
reativação de infecções, com o risco 
latente de um possível aumento do 
número de mortes.

A variante ômicron da covid-19 
continua a circular no mundo inteiro 
e é responsável pelo aumento das 
infecções no Reino Unido, Alemanha, 
Holanda e grande parte da Europa, 
bem como na Ásia Ocidental, e a 
variante BA.2, conhecida como 
“ômicron silencioso”, tem deslocado 
seus antecessores, respondendo 
por 86% dos casos testados em 
laboratório, de acordo com a OMS.

1 em cada 16 pessoas está 
infectada

Os casos de covid aumentaram 
em um milhão em uma semana no 

Reino Unido, revelam os dados do 
Office for National Statistics.

Os testes com swab sugerem que 
cerca de uma em cada 16 pessoas está 
infectada, pois a variante contagiosa 
do Omicron BA.2 continua a se 
espalhar. Isso é um pouco menos de 
4,3 milhões de pessoas, contra 3,3 
milhões na semana anterior.

Acredita-se que os números da 
semana que termina em 19 de março 
reflitam com mais precisão o que 
está acontecendo com o vírus na 
comunidade.
• Novo recorde, pois um em cada 

11 escoceses teve o vírus na 

semana passada.
• As taxas subiram na Inglaterra 

e no País de Gales, com a 
Escócia atingindo um novo 
patamar. Entretanto, as infecções 
começaram a diminuir na Irlanda 
do Norte.

As taxas em todas as nações 
eram:
• Inglaterra: 6,4%, acima dos 4,9% 

da semana passada, cerca de uma 
em cada 16 pessoas.

• País de Gales: 6,4%, acima dos 
4,1% da semana passada, cerca 
de uma em cada 16 pessoas.

• Irlanda do Norte: 5,9%, abaixo 
dos 7,1% da semana passada, 
cerca de uma em cada 17 pessoas

• Escócia: 9%, abaixo dos 7,15% 
da semana passada, cerca de uma 
em cada 11 pessoas.

Um grande número de infecções 
significa que o Reino Unido também 
pode esperar que as hospitalizações 
por covid aumentem, embora as 
vacinas ainda estejam ajudando a 
deter muitos casos graves, dizem os 
especialistas.

De acordo com os últimos 
números, 17.440 pacientes foram 

hospitalizados com o vírus em 24 
de março. Cerca da metade terá sido 
admitida para outra coisa, ao invés 
do covid, mas o teste deu positivo.

Pouco mais de 300 deles 
precisavam de uma cama de terapia 
intensiva com um ventilador para 
ajudá-los a respirar.

O professor Sir Chris Whitty disse 
que, embora o vírus estivesse causando 
pressão sobre o NHS, felizmente 
as altas taxas de transmissão não 
estavam resultando em muitos casos 
de cuidados intensivos e mortes.

As ausências de pessoal nos 
hospitais do NHS na Inglaterra 
devido a covid aumentaram em 31% 
na semana até 13 de março.

Cerca de 23.127 funcionários de 
hospital na Inglaterra, 2% da força de 
trabalho total, estavam ausentes, seja 
porque estavam doentes com o vírus 
ou porque se isolaram.

Pessoas com mais de 75 anos 
e os imunocomprometidos podem 
reservar uma vacina de reforço para 
aumentar sua proteção contra a 
Covid.

Reino Unido

Por Astrid Lopez Arias, 
de Express News

Nova onda de covid preocupa 
autoridades de saúde

86%  dos casos 
analisados em 

laboratório 
correspondem 
à subvariante 

BA.2 conhecida 
como o “ômicron 

silencioso”

As subvariantes 
do ômicron e o fim 
das restrições em 
todo o mundo são 
o terreno fértil para 

um aumento das 
infecções, com o 

risco de uma nova 
onda de mortes pelo 

coronavírus.

1 em cada 16 
pessoas está 
infectada na 
Inglaterra.

Unsplash

Desde o surgimento da SARS-CoV-2 até hoje, existem quase 50 variantes com diferentes locais de origem

A partir de 1º de abril na Inglaterra, a 
maioria das pessoas que desejam fazer um 
teste de fluxo lateral para verificar se tem 
covid terá que comprar um. Faz parte do 
plano “viver com covid” do governo.
Na verdade, já quem precisou de 
testes gratuitos nas últimas semanas teve 
dificuldade de encontrar nas farmácias, 
cujos estoques estavam esgotados, sem 
reposição.
Perguntado sobre o fim dos testes gratuitos 
para o público, o médico-chefe do governo 
professor Sir Chris Whitty disse que foi um 
“compromisso entre as disparidades, porque 
os efeitos dos testes gratuitos provavelmente 
serão diferenciais em toda a sociedade, e 
[há] somas que, de outra forma, entrariam 

em outros problemas de saúde pública”.
Entretanto, ele disse que os testes para o 
pessoal dentro dos ambientes de saúde 
e assistência social eram “ligeiramente 
diferentes”, pois os riscos para as pessoas 
são maiores e aqueles nos hospitais ou 
casas de repouso são mais vulneráveis.
Apesar do fim dos testes gratuitos, Sir Chris 
disse que o Reino Unido manteria uma 
“capacidade residual significativa” para 
detectar variantes.
Aumento das hospitalizações por covid
As hospitalizações causadas por covid 
continuarão a aumentar por pelo menos 
duas semanas, advertiu o médico-chefe do 
governo.
O professor Sir Chris Whitty disse a uma 

conferência da Associação de Governos 
Locais que a crise da Covid-19 “não 
estava terminada” e que novas variantes 
da doença poderiam surgir a qualquer 
momento.
Ele apontou os últimos dados mostrando 
que o número de pessoas com covid nos 
hospitais tem aumentado e disse que isto 
provavelmente continuará por pelo menos 
duas semanas.
O médico-chefe disse que o aumento 
atual dos casos “está sendo impulsionado 
atualmente pela ômicron e não por novas 
variantes”. Ele disse que, felizmente, as 
taxas de mortalidade ainda eram baixas, 
mas a hospitalização significava que ainda 
havia pressão sobre o NHS.

Testes de covid serão vendidos a partir de 01/04
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A Declaração da Primavera 
anunciada pelo Chanceler Rishi 
Sunak é um paliativo para enfrentar 
a pior crise de custo de vida do 
Reino Unido, disse William Pineda, 
diretor da Global P&G, ao analisar o 
escopo das medidas, que envolvem 
uma mistura de cortes de impostos. 
O limiar no qual os trabalhadores 
começam a pagar impostos será 
aumentado a partir de julho e houve 
também um corte de 5p por litro no 
imposto sobre combustíveis, que 
começou a ser aplicado na semana 
passada.

Notícias em Português – Como 
o aumento do limite fiscal beneficia 
o trabalhador? 

William Pineda - O limite 
fiscal é o valor acima do qual as 
contribuições fiscais de cada pessoa 
começam a ser feitas. Quando uma 
pessoa ganha menos de £9.568 em 
um ano, ela ainda não começa a 
pagar o Imposto de Seguro Nacional. 
A medida do governo foi aumentar 

o limite de £9.568 para £12.570 e 
alinhá-lo com a base sobre a qual 
seremos tributados. Isto significa que 
todas aquelas pessoas que ganham 
menos de £12.570 a partir de julho 
não pagarão tanto a mais quanto o 
aumento do limite.

Isso significa que mais e mais 
pessoas de baixa renda terão que 
pagar?

Quando Rishi Sunak diz que 
vai congelar, isso significa que 
nos próximos anos ele vai se ater 

ao limite de £12.570. Os salários 
estão subindo de qualquer forma. 
Isso significa que as pessoas muito 
provavelmente verão os salários 
aumentar de £12.000 para £13.000 
ou £14.000. Se assim for, eles já vão 
começar a pagar. O que procuramos 
aqui é que pessoas com renda abaixo 
de £35.000 se beneficiem. Como eles 
se beneficiam? Porque ao aumentar 
o limite, menos pessoas vão pagar. 
Todas aquelas pessoas que ganham 
menos de £35.000 pagarão menos no 
imposto de seguro nacional.

Agora, 6,3% de aumento 
salarial não cobre a expectativa de 
inflação de 9% este ano.

No momento, temos o maior 
aumento no custo de vida em 
décadas, por causa da pandemia, 
do conflito na Ucrânia e de todo o 
contexto nacional e internacional em 
que estamos vivendo. No momento, 
o custo de vida deveria ter aumentado 
6,2% de acordo com o Escritório 
Nacional de Estatísticas. Portanto, o 
governo está aumentando o salário 
em 6,6%. Isso significa que estamos 
um pouco acima da porcentagem. Se 
fizermos uma projeção para o resto 
do ano, como você diz, espera-se 
que atinjamos 9%, se aumentarmos 
6,6%, é claro que estamos abaixo. 
Muito provavelmente teríamos essa 
diferença para o ano seguinte no 
aumento progressivo do salário-
mínimo.

Como os autônomos seriam 
afetados? 

Para as contribuições do Seguro 
Nacional, enquanto anteriormente 
um funcionário pagava 12% e agora 
vai ser aumentado em 1,25%, eles 

não pagarão mais 13,25%. Isso é o 
que o empregador paga. Com todas 
essas medidas, o que o governo está 
tentando fazer é usar esses 1,25% 
para ajudar o NHS. Nós esperávamos 
e sabíamos que isso iria acontecer em 
algum momento.

E as pensões?
Na verdade, os pensionistas estão 

em um grande debate sobre isso 
porque dizem que o custo de vida 
subiu 6,2%, enquanto as pensões 
subiram 3,1%. Penso que todos os 
pensionistas estão sendo afetados.

O chanceler Rishi Sunak 
emitiu na quarta-feira (23/03) 
uma declaração de primavera que 
coloca bilhões de libras de volta 
nos bolsos das pessoas, revelando 
um novo plano fiscal para aliviar o 
aumento do custo de vida e entregar 
o maior corte de impostos pessoais 
em um quarto de século.

Sunak anuncia reduções 
fiscais para quase 30 milhões de 
trabalhadores britânicos através 
do aumento dos limites nacionais 
de seguro, economizando ao 

empregado típico mais de £330 no 
ano a partir de julho.

Rishi Sunak, que introduziu um 
plano fiscal para dar às famílias 
mais ajuda com o custo de vida, 
reduz o imposto sobre combustível 
na gasolina e no diesel em 5p por 
litro para o próximo ano, e anuncia 
um corte de imposto de renda de £5 
bilhões a partir de 2024.

O Spring Statement também 
estabelece medidas para 
impulsionar o investimento, a 
inovação e o crescimento, incluindo 
um aumento de £1.000 no subsídio 
de emprego para beneficiar cerca 
de meio milhão de pequenas e 

médias empresas.
Sunak anunciou que os limites 

iniciais do seguro nacional subirão 
para £12.570 a partir de julho, o que 
significa que os trabalhadores em 
todo o Reino Unido manterão mais 
do que ganham antes de começarem 
a pagar impostos pessoais.

O corte, no valor de mais de 
£6 bilhões, beneficiará quase 30 
milhões de trabalhadores, com um 
empregado típico economizando 
mais de £330 no ano a partir de 
julho. Isto significa que o Reino 
Unido tem agora alguns dos mais 
generosos limiares fiscais do 
mundo.

Todas aquelas 
pessoas que 

ganham menos de 
£35.000 vão pagar 
menos no imposto 
de seguro nacional.

O custo de vida 
aumentou 6,2%, 

enquanto as pensões 
subiram 3,1%.

Chanceler anuncia cortes nos 
impostos para ajudar as famílias com 

o custo de vida

Reino Unido

Da Redação

Por Orlando Mancini

William Pineda, diretor da P&G Global, explica 
o Plano Sunak

NeP

“Teremos um paliativo para lidar com a crise”, diz Pineda

- O limiar no qual 
os trabalhadores 
começam a pagar 

impostos será 
aumentado a partir 

de julho.

- Houve um corte 
de 5p por litro no 

imposto sobre 
combustíveis, que 
já começou a ser 

aplicado.

Gov.uk

Rishi Sunak – “Spring Statement também 
estabelece medidas para impulsionar o 
investimento”
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O Reino Unido está enfrentando 
sua pior crise de alto custo de vida 
em 50 anos, algo que tem tanto o 
governo quanto as organizações 
não governamentais em alerta, pois 
temem que as comunidades mais 
pobres vejam seu padrão de vida 
piorar. 

A crise vem se aproximando 
desde o início do ano, com pressões 
inflacionárias de mais de 6% a 
partir de março e a perspectiva de 
inflação aumentando acima de 8% 
na primavera. 

A partir de 1 de abril, as contas 
de gás e eletricidade estão mais 
altas, juntamente com um aumento 
de 1,25% nos impostos da National 
Insurance (NI) para apoiar o sistema 
de saúde britânico atingido pela 
crise pandêmica. 

Como se isso não fosse 
suficiente, existe uma pressão 
adicional devido aos efeitos 
devastadores da guerra na Ucrânia.

Os salários em todo o Reino 
Unido estão agora caindo em seu 
ritmo mais rápido desde 2014, à 
medida que a inflação supera o 
aumento dos pacotes salariais.

A Fundação Resolution estima 
que os britânicos enfrentarão a 
queda mais acentuada nos ganhos 
reais em 50 anos.

Esta combinação de múltiplas 
pressões sobre as finanças 
domésticas levou alguns a chamar o 
cenário atual de “catástrofe do custo 
de vida”, com milhões de pessoas 
em risco de cair na pobreza.

O que sobe
Segundo os especialistas, a 

crise atual é particularmente grave 
porque está sendo impulsionada por 
vários fatores diferentes.

Isto significa que os custos 
são mais altos em todas as áreas, 
de alimentos a gasolina e contas 
de energia, ao invés de os preços 
subirem em apenas uma área.

Os aumentos de preços vêm 
ocorrendo lentamente há vários 
meses, mas as contas vão disparar 
em abril para muitos à medida que 
o limite do preço da energia for 
removido, com os preços subindo 
em até 54%.

Aqueles com tarifas padrão 
verão um aumento de £693, de 
£1277 para £1971 por ano, enquanto 
os clientes de pré-pagamento verão 
um aumento de £708, de £1309 para 
£2017.

Normalmente, os clientes que 

enfrentam aumentos nos custos de 
energia podem procurar melhores 
negócios, mas as opções agora são 
limitadas devido ao fato de que 
todos os fornecedores enfrentam 
custos de compra mais altos.

Mas não é só isso. Os custos 
de aluguel estão agora subindo a 
um ritmo recorde, com dados do 
HomeLet Rental Index mostrando 
que as rendas médias aumentaram 
8,6% desde fevereiro deste ano. 
De acordo com o Escritório de 
Estatísticas Nacionais, o aluguel 
médio já aumentou 2% em 2021. 
E espera-se que o mês de abril 
aumente ainda mais o custo da 
moradia para muitos, devido a um 
aumento nas contas do imposto 
municipal. Espera-se que cerca de 
dois terços dos conselhos ingleses 
imponham um aumento.

Em muitas áreas, o aumento será 
o máximo permitido sem consultar 
os residentes: 2,99%.

Se isso não fosse suficiente, 
muitos fornecedores de telefones 
celulares e de banda larga também 
estariam aumentando os custos 
a partir de abril, com a BT, por 
exemplo, adicionando £42 por ano 
às contas dos clientes.

O aumento dos custos dos 
alimentos tem sido uma grande 
preocupação para os defensores da 
luta contra a pobreza, com os bancos 
de alimentos relatando um aumento 
na demanda por seus serviços.

Os preços das mercearias 
subiram em seu ritmo mais rápido 
em mais de oito anos durante o mês 
de fevereiro, chegando a 4,3%.

Isto representa o aumento mais 
acentuado desde setembro de 2013, 
com o preço da carne fresca, dos 
alimentos para gatos e dos salgados 
crescendo mais rapidamente.

No início de março, as tarifas 
ferroviárias subiram 3,8%, 
aumentando a miséria dos lares que 

já enfrentavam o aumento do custo 
de vida.

A sugestão é: economize
O desligamento dos 

interruptores, especialmente à noite, 
tem mostrado ajudar a economizar 
dinheiro nas contas de eletricidade.

Um estudo recente da British 
Gas estimou que até 23% do 
nosso uso de eletricidade pode 
ser atribuído à chamada energia 
vampira, a um custo nacional de 
cerca de £2,2 bilhões.

A redução do termostato em 1 
grau mostrou uma economia de £45 
por ano.

Ao comprar alimentos, escolha 
itens sem marca, pois isso economiza 
centavos, além de comprar alimentos 
da seção reduzida.

Reino Unido

£693 será o 
aumento dos 

serviços de gás 
e eletricidade, 

levando as contas 
de £1277 para £1971 

por ano. 

Os salários em todo 
o Reino Unido estão 
agora caindo ao seu 

ritmo mais rápido 
desde 2014, devido 

à inflação.

Aumento de 2% nos 
aluguéis das casas 

em 2021.

Custo de vida britânico é o mais alto 
dos últimos 50 anos

Pixabay

Você pode usar a ferramenta Apoio às Famílias 
Migrantes se estiver cuidando de crianças 
menores de 18 anos e quiser saber que 
benefícios e outras ajudas você pode obter. 
Você precisa colocar em ordem seu status 
imigratório, pois não poderá obter benefícios no 
Reino Unido se seu visto disser “sem recurso a 
fundos públicos”.
Verifique se você pode usar uma calculadora 
de benefícios. Se você for menor de 18 anos, 
somente a Calculadora de Políticas Práticas 
trabalhará para você. Nenhuma das calculadoras 

lhe dará um cálculo preciso e detalhado se você 
for estudante, não for um cidadão britânico ou 
irlandês, estiver vivendo fora do Reino Unido, 
vivendo permanentemente em um lar residencial 
ou em um lar de idosos ou se for um prisioneiro.
Se você sente que a crise de alto custo está lhe 
colocando em dificuldades insustentáveis, aqui 
estão algumas organizações às quais você pode 
recorrer: 
Casa Latino-Americana - https://casalatina.org.uk
Aconselhamento ao Cidadão - www.
citizensadvice.org.uk/benefits/

Fique de olho na situação imigratória 

María Victoria 
Cristancho

@mavicristancho

As contas de gás e eletricidade aumentam a partir de 01/04, juntamente com um aumento de 1,25% nos impostos da National 
Insurance (NI) 
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O governo britânico propôs 
várias mudanças nas Regras de 
Imigração que serão introduzidas 
gradualmente nos próximos meses, 
a partir de 6 de abril de 2022. 

Entre as mudanças mais 
importantes estão as seguintes:

- As crianças nascidas no Reino 
Unido que vivem aqui há sete anos 
poderão obter residência indefinida 
imediatamente, em vez de ter que 
esperar 10 anos.

- As crianças que não nasceram 
no Reino Unido, mas que vivem 
aqui há pelo menos 7 anos, poderão 
obter residência indefinida em 5 
anos, ao invés de 10 anos. 

Em ambos os casos, ainda é 
necessário provar que existem 
razões imperiosas pelas quais a 
criança precisa residir no Reino 
Unido. Exemplos seriam onde a 
criança está recebendo tratamento 
médico no Reino Unido ou tem 
membros da família aqui ou está 
prestes a ir para a universidade.   

- Jovens entre 18 e 25 anos 
de idade que tenham vivido no 
Reino Unido durante pelo menos 
metade de suas vidas poderão obter 
residência indefinida em 5 anos, ao 
invés de 10. 

- Uma pena de prisão de 12 
meses ou mais impedirá uma pessoa 
de obter residência por tempo 

indeterminado (anteriormente, ela 
poderia fazê-lo se 15 anos tivessem 
passado desde o final da sentença). 
Presumivelmente, espera-se que as 
pessoas nesta situação solicitem a 
prorrogação de vistos perpetuamente.

- Introdução de vistos para 
pessoas que o governo chama de 
“de alto potencial”.  Os principais 
requisitos para tais vistos serão 
que, nos 5 anos imediatamente 
anteriores à data da solicitação, o 
requerente tenha obtido um diploma 
de graduação ou pós-graduação no 
Reino Unido de uma instituição 

que figure na Lista Global de 
Universidades (lista a ser definida, 
mas serão apenas 50 instituições). 

- Nova rota chamada “escalada”. 
Esta é outra nova via destinada a 
atrair o que o governo considera 
ser “talento global - possivelmente 
o melhor e mais brilhante”, como 
outrora consideravam os oligarcas 
russos. Os candidatos a esta rota 
devem ter uma oferta de emprego 
patrocinada por uma empresa 
autorizada pelo esquema. Para se 
registrar nesta rota, uma empresa 
deve demonstrar um crescimento 

anual de pelo menos 20% ao longo 
do período de 3 anos anteriores em 
termos de rotatividade ou número de 
funcionários. As empresas também 
devem ter tido um mínimo de 10 
funcionários no início deste período 
de 3 anos.

O emprego oferecido deve ser 
qualificado para o nível de pós-
graduação e receber pelo menos 
£33.000 por ano ou a taxa atual para 
a ocupação em particular, o que for 
mais alto.

- Mudanças na regra de 
não acesso a fundos públicos 
(benefícios) para vários migrantes. 
Em maio do ano passado, o Tribunal 
Superior decidiu que a política 
do governo de negar benefícios 
aos migrantes violava o dever do 
Estado de promover o bem-estar das 
crianças. O Home Office está agora 
fazendo mudanças para refletir 
esse julgamento e, em teoria, essas 
mudanças devem permitir que mais 
migrantes tenham acesso a fundos 

públicos.
- As pessoas que solicitaram a 

mudança de um visto de estudante 
para um visto de pós-graduação 
poderão agora começar a trabalhar 
imediatamente, enquanto aguardam 
a aprovação do pedido.

Algumas das mudanças nas 
Regras de Imigração são sem dúvida 
positivas, particularmente aquelas 
que permitem que menores e jovens 
adquiram residência por tempo 
indeterminado imediatamente, ou 
após 5 anos. Há outras mudanças, 
tais como a criação de duas rotas 
acima mencionadas para atrair o que 
o governo chama de “alto potencial”, 
onde resta saber se na prática elas 
contribuem para uma abordagem 
mais justa do sistema de imigração. 

* Manuel Padilla Behar é um 
advogado especializado em leis 
de imigração e é o proprietário de 
MPB Solicitors. Você pode entrar 
em contato com ele aqui: manuel@
mpbsolicitors.co.uk

Por Manuel Padilla*

O que muda com as novas 
regras de imigração

Crianças nascidas no Reino Unido que 
vivem aqui há sete anos poderão obter 
residência indefinida imediatamente. 

12 meses ou mais de uma pena de prisão 
impedirão uma pessoa de obter residência 

indefinida no Reino Unido. 

5 anos de vistos serão concedidos a 
pessoas que o governo chama de “alto 

potencial”. 

Dezenas de milhares de 
profissionais de saúde e cuidados 
internacionais que trabalharam 
durante a pandemia estão isentos 
da sobretaxa de saúde de imigração 

(IHS) para usar o NHS.
Os trabalhadores do NHS e da 

assistência médica internacional 
podem solicitar o reembolso da 
sobretaxa, promessa feita pelo 
primeiro-ministro em maio.

O IHS permite que cidadãos 
não europeus da Área Econômica 

Europeia tenham acesso ao NHS 
em geral na mesma base que os 
residentes do Reino Unido se 
estiverem procurando trabalhar, 
estudar ou juntar-se a membros da 
família por mais de 6 meses.

O visto de saúde e assistência 
Tier 2 do governo, lançado 

em agosto, isentou o pessoal 
qualificado do pagamento do IHS. 
O novo esquema de reembolso vai 
além para garantir que o pessoal 
não coberto pelo visto, mas que 
trabalhou no NHS ou no setor de 
assistência desde 31 de março, 
possa solicitar o reembolso para 

si e seus dependentes, mesmo que 
tenham pago a sobretaxa antes 
desta data.

Aqueles qualificados agora 
podem solicitar on-line e acessar 
orientações sobre como solicitar 
o reembolso, que será pago em 
parcelas de 6 meses.

Enfim, profissionais de saúde 
estrangeiros são isentos da taxa do NHS
Da Redação

Home Office

Priti Patel, Home Secretary desde 2019, está à frente das mudanças: rota de vistos para 
atrair profissionais de “alto potencial” pode não contribuir para uma abordagem mais justa 
do sistema

Reino Unido
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Há alguns grupos religiosos em 
Londres que contam com equipes 
de apoio que falam português. 
Algumas chegam a ter cerimônias 
celebradas em língua portuguesa. A 
Igreja Universal do Reino de Deus 
que fica em Finsbury Park divulgou 
sua agenda semanal de encontros. 
Por lá há um departamento de 
língua portuguesa e outro de língua 
espanhola, para que toda comunidade 
residente na região de Seven Sisters 
Road se sinta abrigada.

De segunda a sexta-feira, das 7h30 
às 10 da manhã acontecem sessões 
com temas específicos. Na segunda, 
o tema é independência financeira, 
com orientação para o sucesso e 
crescimento profissional. Terça é o 
dia da saúde, quando são abordados 

temas sobre bem-estar em geral.
Quarta é o dia da alma, 

com conversas e apoio para o 
desenvolvimento espiritual. Quinta-
feira, entre 10 e 12 da manhã, as 
orações são voltadas à  família. No 
mesmo dia da semana, quinta, às 
20h, é o momento da terapia do 
amor, com ensinamentos sobre amar 
de forma inteligente.

Sextas-feiras são dias de limpeza 
espiritual, com dinâmicas religiosas 
de libertação e proteção contra a 
negatividade. E no sábado, às 7h, é 
o dia das causas impossíveis, para 
casos mais graves e pedidos de 
intervenção divina.

A igreja fica no 232 Seven 
Sisters Road, N4 3NX, próximo a 
estação de metrô Finsburry Park. 
Há também um centro de ajuda pelo 
telefone 020 7272 1010 ou pelo site 
centrodeajuda.com.

Igreja em Londres anuncia agenda de 
atendimentos em português

Quinta-feira, entre 10 am e 12 pm, as orações são voltadas à  família

Espiritualidade

Unsplash

Da Redação
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Muitas vezes, abrimos os olhos 
dos alunos nas escolas sobre como 
é errado intimidar. Os valentões 
escolares se afirmam mostrando 
o poder físico, intimidando, 
espancando ou roubando os lanches 
de crianças indefesas. Eles até jogam 
esses lanches em grupos de crianças 
como se fossem mísseis.

Dizemos a nossos filhos que 
o bullying não vale a pena, que no 
final o bully paga caro por ele.

Mas, nestas semanas, vendo 
televisão em casa, eles vêm um 
valentão nostálgico fazendo e, 
acima de tudo, desfazendo-se na 
Ucrânia a seu gosto, com a ganância 

de uma criança mimada que quer 
outro presente; ameaçando apertar 
o botão vermelho do “alarme de 
incêndio da escola europeia”, desta 
vez, um incêndio nuclear. 

Enquanto isso, os diretores das 
escolas, os presidentes dos países 
democráticos estão à primeira vista 
indiferentes e chocados, como 
um coelho de feira paralisado 
pelos holofotes e comido por uma 
gigantesca boneca de matryoshka 
russa.

Eu cubro a televisão com meu 
corpo e digo ao meu filho que não 
é verdade, que é apenas uma ilusão 
ótica. Entre tantas notícias falsas, 
ele não vai notar.

Entre guerras
Quando adolescente, eu assisti à 

primeira Guerra do Golfo na televisão 
como se fosse um videogame. A 

tela era asséptica, toda verde e 
sombras, onde só se podia ver o 
flash de muitas luzes, que, tiradas do 

contexto, eram até mesmo bonitas. 
Hiperligado tecnologicamente, mas 
desconectado da realidade: o grande 
paradoxo de nosso tempo. 

É de partir o coração saber que 
aquelas luzes eram bombas. Agora, 
quando há mais telefones celulares 
do que pessoas no mundo, não 
se pode colocar firewalls. Muitas 
crianças enxergam o desastre e no 
futuro do rufia não está claro se 
haverá detenção depois da escola. 

Não podemos chamar seus pais, 
que são czares mortos há séculos, 
e seus parentes mais próximos são 
precisamente aqueles que o Big Bully 
afirma estar lutando, os nazistas dos 
anos 30. Assim, este jogo de console 
assustador não conforta ninguém. 
Todos querem operar o joystick de 
acordo com seus próprios interesses, 
mas todos estão algemados.

No recreio, quando as crianças 

devem ter alívio, se uma criança 
se machucar, ela não pode sequer 
ser levada pelos corredores para ser 
curada. O valentão, que agora sente 
que é o diretor da escola e quer 
todo o playground para si, continua 
jogando pedras neste pandemônio. 
O valentão sabe que suas vítimas 
são seus irmãos, mas os abraça com 
armas que são canhões-tanque.

O que devemos dizer agora às 
crianças sobre o bullying? Com eles 
passamos por esta montanha-russa 
de altos e baixos que é a vida. Mas 
uma guerra ao vivo é afundar tão 
baixo e neste macabro passeio de 
feira temos tanta confusão e confusão 
que nos metemos em um tsunami (de 
petróleo) do qual queremos fugir a 
todo vapor, um gás que não temos.

* Alejandro Ruiz Mulero é um 
educador espanhol baseado no 
Reino Unido.

Artigos

Bullying no playground ucraniano
Por Alejandro Ruiz 

Mulero*

No decurso das últimas 
décadas o estudo sobre o 
fenómeno migratório tem sido 
profusamente enriquecido com 
um conjunto diversificado de 
atividades e trabalhos que têm 
dado um importante contributo 
para o conhecimento da emigração 
portuguesa.

Neste conjunto diversificado 
de atividades e trabalhos, onde se 
cruzam os olhares interdisciplinares 
das ciências sociais, encontram-
se, entre outros, livros, artigos em 
revistas científicas, congressos, 
conferências, relatórios, 
dissertações de licenciatura, 
mestrado e doutoramento.

Autora de uma vasta 
bibliografia sobre matérias 
relacionadas com as migrações, 
onde se destacam, entre outros, os 
livros Sociologia das Migrações 

(1995), Migrações - Permanência 
e Diversidade (2009), A Serra e 
a Cidade - O Triângulo Dourado 
do Regionalismo (2009) ou Das 
Migrações às Interculturalidades 
(2014). E colaboradora habitual de 
revistas científicas internacionais 
neste domínio, Maria Beatriz 
Rocha-Trindade, nascida em Faro, 
e Doutorada pela Universidade de 
Paris V (Sorbonne) e Agregada 
pela Universidade Nova de Lisboa 
(FCSH), é uma das cientistas 
sociais que mais tem contribuído 
para o conhecimento da emigração 
portuguesa.

Professora Catedrática 
Aposentada na Universidade 
Aberta, foi responsável pela 
fundação nos inícios dos anos 90, 
nesta instituição de ensino superior 
público, do Centro de Estudos 
das Migrações e das Relações 
Interculturais (CEMRI). Um centro 
pioneiro na área das Migrações 
e Relações Interculturais, que 
conta atualmente com mais de 
meia centena de investigadores, e 
que tem dinamizado ao longo dos 

últimos anos uma intensa pesquisa 
interdisciplinar e formação 
avançada na área das migrações 
e das relações interculturais em 
contexto nacional e internacional.

O pioneirismo da insigne 
académica e investigadora está 
igualmente expresso na introdução 
em Portugal do ensino da 
sociologia das migrações, primeiro 
na Universidade Católica, no 
curso de Teologia, em 1994, e 
dois anos depois, na Universidade 
Aberta, a nível de licenciatura e de 
mestrado.

Membro de diversas 
organizações científicas portuguesas 
e estrangeiras, designadamente da 
Comissão Científica da Cátedra 
UNESCO sobre Migrações, 
da Universidade de Santiago 
de Compostela, do Museu das 
Migrações e das Comunidades, 
criado em 2001 por deliberação do 
Município de Fafe, e da Comissão 
Científica do Centro de Estudos 
de História do Atlântico/CEHA, a 
Professora Maria Beatriz Rocha-
Trindade, coordena presentemente 

a Comissão de Migrações da 
Sociedade de Geografia de Lisboa.

Constituída por membros 
oriundos de vários quadrantes 
da sociedade que têm estudado 
e refletido sobre o fenómeno 
migratório, emigração/imigração, 
a Comissão de Migrações da 
Sociedade de Geografia de 
Lisboa, uma das mais relevantes 
instituições culturais do país, tem 
sido responsável pela dinamização 
de relevantes iniciativas no campo 
do fenómeno migratório. Como 
por exemplo, em 2019, quando 
realizou o colóquio “CPLP - que 
presente e que futuro?”, ou no ano 
anterior, o “Fórum Luso-Estudos/ 
Edição 2018”, o seminário 
“Enologia, Mobilidade e Turismo” 
e a conferência “Jornalismo para a 
Paz em contexto de mobilidade”.

O percurso de vida singular 
e o trabalho académico laborioso 
da Professora Catedrática Maria 
Beatriz Rocha-Trindade, Titular 
da Ordre National du Mérite, de 
França, com o grau de Chevalier, da 
Medalha de Mérito do Município 

de Fafe e da Grã-Cruz da Ordem 
da Instrução Pública, de Portugal, 
foram recentemente expressos no 
XXVI Congresso Internacional de 
Antropologia Ibero-Americana, 
considerado um dos mais relevantes 
do espaço Ibero-Americano, 
este ano realizado no Fundão e 
subordinado ao tema “Territórios, 
Migrações e Fronteiras”.

No âmbito do Congresso, 
decorreu uma sessão de 
homenagem à Professora Doutora 
Maria Beatriz Rocha-Trindade, 
com a atribuição da Medalha de 
Ouro do Município do Fundão, 
destacando os seus responsáveis 
que a “insigne investigadora de 
referência internacional na área das 
migrações, tem desenvolvido, ao 
longo da sua carreira, um

precioso e incontornável 
contributo para o conhecimento 
das migrações nos âmbitos 
disciplinares da Sociologia, 
da História, da Geografia e da 
Antropologia”.

* Daniel Bastos é historiador 
estudioso da diáspora.

Por Daniel Bastos

Maria Beatriz Rocha-Trindade: uma vida 
de trabalho académico sobre migrações

Dizemos a 
nossos filhos 

que bullying não 
vale a pena, que 
no final o próprio 
intimidador paga 
caro por isso.”

“Eu bloqueio a 
televisão com meu 

corpo e digo ao 
meu filho que não 
é verdade, que é 

apenas uma ilusão 
ótica.”
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Agenda

Organizado pelo Vauxhall Food and Beer Garden e pela Latino Life, SABOR é uma 
celebração da comida, música e cultura latinas.

Com 3 datas já confirmadas: 3 de abril, 1 de maio e 5 de junho, você pode esperar 
comida de toda a América Central e do Sul, apresentações especiais e a melhor música 
latina que você ouvirá deste lado do Atlântico.

O Vauxhall Food and Beer Garden fica na 6A S Lambeth Place, SW8 1SP.
Entrada gratuita e todas as idades são bem-vindas! Mais informações pelo site https://

www.vauxhallfoodbeergarden.com/ .

Out of the Wings é um coletivo cuja missão é explorar e promover o teatro em tradução 
dos mundos de língua espanhola e portuguesa. A sexta edição do festival acontece no 
Omnibus Theatre, Clapham, de 18 a 22 de julho de 2022. O festival apresentará uma 
leitura ensaiada/encenada de uma nova tradução inglesa de uma peça todas as noites. As 
leituras serão apresentadas como parte de um festival mais amplo que incluirá oficinas 
diurnas, palestras e eventos de discussão e networking.

Tal como nos anos anteriores, o festival procura apresentar cinco peças de cinco países. 
As peças traduzidas para o inglês do espanhol, português ou qualquer outro idioma 
comumente falado no que geralmente são conhecidos como países de língua espanhola ou 
portuguesa serão elegíveis.

As peças devem ser submetidas em sua tradução para o inglês. tradução não deverá ter 
sido realizada ou publicada antes no Reino Unido. Não há um tema abrangente e as peças 
podem ser de qualquer época.

Inscricoes devem ser enviadas para info@outofthewings.org e mais informacoes 
podem ser encontradas pelo site https://ootwfestival.com/ .

A agenda cultural da comunidade 

falante de português no Reino Unido

Por Osvaldo Lélis

SABOR LATINO – 03 de abril (domingo)

Out of the Wings Festival 2022 –
até 11 de abril (segunda-feira)

PROGRAME-SE

Conhecida como a rainha da sofrência pop, a pernambucana Duda Beat faz sua 
estreia no Reino Unido. Sintetizadores, graves vibrantes, batidas apaixonantes e muita 
sofrência: todos esses ingredientes estão envoltos no som do cantora e compositora que 
mistura ritmos tradicionais nordestinos (inclusive o nome artístico Beat é uma contração 
de manguebeat, movimento cultural pernambucano) estão presentes, bem como elementos 
atuais, passando pela bossa nova, samba, brega, R&B e axé.

Seu primeiro disco “Sinto Muito” ganhou o Troféu APCA de Artista Revelação de 
2018, promovido pela Associação Paulista de Críticos de Arte, o Prêmio Multishow de 
Música Brasileira, também como revelação em 2019 e o WME Awards de Melhor Show 
no mesmo ano.

O show acontece no Jazz Cafe, 5 Parkway, NW1 7PG, às 19h, com ingressos a partir de 
£25 pelo site https://thejazzcafelondon.com/ .

DUDA BEAT – 16 de abril (sábado)

Divulgação

REVEILLON TROPICAL

Divulgação

Divulgação
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Agenda

NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS INDICA

Divulgação

REVEILLON TROPICAL

ELZA & MANÉ – AMOR EM LINHAS 
TORTAS

Estreou no inicio de março a série original Globoplay dividida em quatro episódios, 
revelando um material inédito sobre o casal Elza Soares e Mane Garrincha, com 
entrevistas exclusivas feitas com a cantora pouco antes de sua morte, em 20 de janeiro 
deste ano. Elza traz a sua versão sobre o seu relacionamento intenso e conturbado com 
um dos maiores ídolos do nosso futebol.

Além da própria Elza, o documentário conta com depoimentos exclusivos de 
artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso e Sandra Sá, e arquivos que atravessam 
um período que vai dos anos 1960 aos anos 1980, com muita riqueza de detalhes.

Elza & Mané - Amor Em Linhas Tortas está disponivel na plataforma de streaming 
Globoplay e é necessária assinatura. Mais informações pelo site https://globoplay.
globo.com/ .

O rapper baiano Baco Exu do Blues lançou seu terceiro álbum de 
estúdio “Quantas Vezes Você Já Foi Amado?” e conta com colaborações 
especiais de Gloria Groove, na música “Samba in Paris”, e de Muse Maya, 
em “Sei Partir”. Outras faixas contam com samples de Vinicius de Moraes 
e Gal Costa.

Na semana de seu lançamento o álbum entrou no top mundial dos dez 
maiores lançamentos do Spotify e foi o quinto mais ouvido no planeta no 
mesmo período.

Todo álbum pode ser ouvido gratuitamente através das plataformas 
de streaming.

QVVJFA? – BACO EXU DO BLUES
Reprodução/Instragram

MARTINHO DA VILA 
24 de maio (terca-feira)

YN Music e Backstage Productions trazem de volta à 
Londres o padrinho do samba, Martinho da Vila!

O sambista cantará diversos sucessos de sua incrível 
carreira de mais de 50 anos, além de músicas de seu 50º 
álbum recém-lançado intitulado “Juntos e Misturados”.

O show acontece no O2 Academy Islington, 16 
Parkfield St, London N1 0PS as 19h e os ingressos custam 
£43 no site https://www.academymusicgroup.com/
o2academyislington/ .
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Hoje, 10 de novembro de 2013, 
pela manhã, sentada tomando um 
suco num barzinho de esquina, na 
Tijuca, pensava em como a vida 
é engraçada. Pensava que talvez 
desse um bom romance escrever 
sobre alguém que se sentava numa 
mesa de um bar e conhecesse o 
amor de sua vida, vindo de algum 
lugar distante, com outros costumes 
e interesses e, quem sabe, seriam 
felizes para sempre. As pessoas se 
cruzam em lugares diferentes, com 
seus conceitos, crenças, formas de 
viver, e isso me era inspirador no 
momento.

Então, apareceu um gatinho 
miando, e esfreguei os dedos 
chamando-o: psi, psi, psi... Ele veio 
até nós, digo nós porque a minha 
frente se sentava, então, uma menina 
jovem que eu acreditava trabalhasse 
em alguma lojinha da área. Jeito 
simples, roupa comum, cara meio 
japonesa. Jeanne era simpática, 
soube seu nome nessa hora. Ela 
acabara de jogar para o gatinho um 
pouquinho da carne moída de um 
pastel que comera, como se estivesse 
meditando com um refrigerante em 
lata nas mãos. Rimos. Falei sobre ter 

um gato. Disse-me que não jogasse o 
pedaço de pão para ele, percebendo 
minha intenção, dizendo fazer mal 
ao bichano. Ele parou embaixo 
de minha cadeira e ficou ali, sem 

mesmo provar da carne. Parecia 
querer escutar o que sairia daquele 
encontro. 

A conversa descambou para 
responder a minha sempre e infinita 
curiosidade no ser humano: você 
trabalha aqui perto? Não, não, 
estou esperando meu filho que está 
no hospital aqui da outra esquina. 
Puxa! E ele está passando bem? 
Graças a Deus. E ela me contou 
sua vida em exatos 15 minutos. 
Colombiana, nascida de família 
pobre, foi adotada por uma família 
de noruegueses. Foi para fora do 
país. Aprendeu línguas –  fala 4. 
Seu nome..., como? –  ela repetiu 
–  era uma mistura de português 
no prenome, com norueguês e 
colombiano no sobrenome. Sorriso 
dado, dentes lindos. Boa educação. 
Bom vocabulário. 

Veio ao Brasil com os pais 
e conheceu o marido. Assim, os 
outros dois filhos estavam em 
Cabo Frio, onde residia agora, com 
ele e a babá, para que ela pudesse 
acompanhar o filho operado aqui 
no Rio. A “moleira” do bebê 
havia fechado antes do tempo, 
apresentando uma deformação 
na caixa craniana. Descobri mais 

tarde ser uma doença de origem 
congênita, a cranioestenose. Passava 
bem, apesar de a necessidade da 
operação, infelizmente tardia, pelo 
que ela disse.  

Naquele momento, como soube 
que ela tinha 22 anos, achava que 
ela estaria blefando. Tão nova! Mas 
para quê? – perguntava meu bom 
senso. Nem me conhecia! E foi 
finalizando sua narrativa: trabalho 
com moda, vendo as roupas fazendo 
showroom na casa de políticos e 
grandes em Cabo Frio; meu sogro 
tem uma mansão na Passagem onde 
faço alguns desfiles; meu marido tem 
duas escunas com as quais trabalha 
hoje; meu pai vive em viagens 
pela empresa, minha mãe mora 
aqui no Leblon... e disse seu nome 
completo. Arrematou que tinha 
site na internet e trazia as roupas, 
que comercializava no Brasil, da 
Europa. O surrealismo começava 
a acabar, pois o nome completo e 
todas as referências estavam sendo 
dadas muito rapidamente para que 
eu aventasse a possibilidade de ela 
ser uma fugitiva de um manicômio, 
ou algo assim.

Minha hora se estreitava para 
o curso de aromaterapia e tive de 

me despedir. Desejei-lhe boa sorte, 
apertamos as mãos. Olhar firme, 
de quem não foge à realidade. Saí 
pensando: é..., que mundo mais 
louco. Entendi que as coisas na vida 
acontecem de modo súbito e muitas 
vezes nós não escolhemos nada. A 
vida escolhe. 

Não tive uma história de 
romance iniciada, mas tive em 15 
minutos uma vida inteira de um ser 
tão jovem. Essa história nunca antes 
publicada.

Você concorda que muitas vezes 
não escolhemos nada?

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

Uma história nunca publicada
Por Janice Mansur*

@janice_mansur

Unsplash

Você concorda que muitas vezes não escolhemos nada? Entendi que as 
coisas na vida 

acontecem de modo 
súbito e muitas 
vezes nós não 

escolhemos nada. A 
vida escolhe.”
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Gastronomia

Tosta de Boursin e mel

Toast de abobrinha marinada 

• 2 fatias de pão de 
fermentação natural 
(com 100g cada 
aproximadamente)

• 100 g de queijo Boursin (¾ 
de xícara)

• 1 ameixa fresca fatiada 
finamente

• 2 colheres (sopa) de favos 
de mel

• Azeite

Abobrinha
• 300 g de abobrinha italiana 
• 10 g de hortelã picado 
• 30 g de queijo cremoso 
• Raspas de 1 limão siciliano 
• Pesto de manjericão 
• Azeitonas portuguesas sem 

caroço 

Ingredientes

Ingredientes

Algo peculiar para quem chega 
na Inglaterra é perceber que o almoço 
por aqui é o momento de uma refeição 
leve e rápida. Os ingleses não chegam 
a ter a pressa dos nova-iorquinos, que 
comem seus sanduíches no vagão do 
metrô ou no comboio, mas passam 
longe da combinação campeã de 
feijão e arroz.

 A verdade é que uma refeição 
leve e rápida no break curto no 
meio do dia é bem conveniente. 
Aqui temos duas sugestões para 
inovar o cardápio: não é sanduíche, 
e sim torrada, mas com um “quê” 
gastronômico na cobertura.

O chef David Kasparian, do 
restaurante Stella, em São Paulo, 
sugere uma tosta com queijo 
cremoso, ameixa fresca e favos de 

mel – acidez, doçura e cremosidade 
sobre uma torrada de pão de 
fermentação natural. Quem resiste?

Já a chef Thaís Novais, do 
Nouzin, também em São Paulo, 
sugere uma toast de abobrinha 
marinada. Essa exige mais tempo 
de pré-preparo, mas dá para fazer a 
abobrinha e o pesto de manjericão 
com antecedência e o saber vai 
compensar cada minuto na cozinha.

Torrada chique
Duas receitas que valem por uma 

refeição leve e rápida
Da Redação

Divulgação

Modo de Preparo

1. Esquente o pão em um 
frigideira antiaderente, 
espalhe o Boursin na fatia e 
regue com um fio de azeite. 
2. Coloque as fatias finas 
da ameixa e finalize com os 
favos de mel. 

Receita do chef David Kasparian, 
do restaurante Stella, Canopy By 
Hilton São Paulo, em São Paulo.• Rodelas de pão levain   

Pesto de manjericão
• 1 dente de alho descascado
• ½ xícara (chá) de folhas de 

manjericão fresco
• 2 nozes
• ¼ de xícara (chá) de azeite
• Sal e pimenta-do-reino moída 

na hora a gosto

Modo de Preparo

Abobrinha
1. Corte em rodelas e passe por 
uma frigideira e deixe dourar 
os dois lados. 2. Coloque tudo 
em uma vasilha e tempere com 
o hortelã picado, as raspas de 
limão, sal, pimenta e um fio de 
azeite de oliva. 

Pesto de manjericão
1. Coloque todos os ingredientes 

Receita de Thaís Novaes, chef do restaurante Nouzin, em São Paulo, SP; 
nouzin.com.br

no liquidificador e pulse algumas 
vezes até que fique um molho 
homogêneo.

Montagem
1. Coloque o pão numa 
frigideira para dourar os dois 
lados. Assim você vai selar 
o pão evitando que ele fique 
mole em excesso. 2. Comece 
colocando a abobrinha, depois 
regue com um pouco de pesto de 
manjericão. 3. Coloque algumas 
azeitonas e finalize com umas 
gotinhas de queijo.
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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

Uma pessoa pra trabalhar na limpeza da 
loja de River Island, Brent Cross. 5 dias 
por semana, 2 horas. £ 9,20 ph. Mais Mais 
relatórios em 07481779722relatórios em 07481779722

Procurando uma pessoa para trabalhar 
na limpeza de uma loja de comida italiana 
em W2 4UL, Westbourne Grove. 2 horas 
por dia de segunda a domingo. £ 10,25 
ph. Interessados   entrar em contato Interessados   entrar em contato 
somente pelo WhatsApp 07766043519somente pelo WhatsApp 07766043519

Uma pessoa  para trabalhar 6 horas 
limpando escritórios de segunda a sexta-
feira. £ 10,70 ph. Mais informações em Mais informações em 
0748177972207481779722

Precisa-se de pessoal de limpeza de 
escritório em 30 Cleveland Street, 
Londres, W1T 4JD. £ 11,05 por hora, 
pagamento semanal. De segunda a 
sexta das 19h às 22h. Relatórios em Relatórios em 
0736637775307366377753

Vagas para Trabalhar em Hotel: 
Recepcionista e Governanta. oferece 
o poder de crescimento e tem um 
ambiente agradável para trabalhar. 
Mais informações ligue 07927680573 Mais informações ligue 07927680573 
(somente com documentação).(somente com documentação).

É necessária uma faxineira no escritório 
central de Joseph, SW6 3HH. De 
segunda a sexta 2,5 horas. £ 9,50 por 
hora. Relatórios em 07455930993 GemaRelatórios em 07455930993 Gema

Precisa-se de limpador de vidros na zona 
sul. Envie mensagem para 07553408034Envie mensagem para 07553408034

Pessoa necessária para trabalhar em 
uma creche. Tempo integral de segunda 
a quinta-feira, das 8h às 17h. Você Você 
deve ter um nível médio de inglês e deve ter um nível médio de inglês e 
experiência com crianças. Relatórios em experiência com crianças. Relatórios em 
0789793266707897932667

São necessárias duas pessoas 
permanentes para trabalhar na limpeza 
de uma escola/faculdade em Fulham Rd, 
SW6 5PA das 16h às 18h20. £ 10,85 ph.
Interessados   Interessados   entrar em contato entrar em contato 
07384541388 – 0738454139207384541388 – 07384541392

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

Precisa-se de pessoal de limpeza para 
um hotel. Não é necessário inglês ou 
experiência. £ 10 por hora - pagamento 
semanal. 40 horas por semana - 5 dias 
e 2 dias de folga. Relatórios +44 7932 Relatórios +44 7932 
644143644143

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

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

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

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 Relatórios 
em 07481779722em 07481779722

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 em contato com Entre em contato com 
Patrick 07506444362Patrick 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 Interessados   enviar 
mensagem para 07540 622676.mensagem para 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 Interessados   enviar 
WhatsApp +34  671559011- +34 WhatsApp +34  671559011- +34 
671558887671558887
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Acomodação

Classificados

APARTAMENTOAPARTAMENTO
Alugo um apartamento de dois 
quartos com sala de estar, cozinha, 
sala de jantar, banheiro e jardim. 
área de Haringey. Você pode solicitar 
benefícios, área residencial e muito 
tranquila. Relatórios em 07440367902Relatórios em 07440367902

Apartamento de três quartos 
com sala de estar separada para 
alugar na Old Kent Road. Pode ser 
aplicado aos benefícios. Para mais Para mais 
informações deixe sua mensagem para informações deixe sua mensagem para 
0773151893707731518937

Alugo um apartamento de um quarto 
com banheiro completo, garagem 
privativa, segundo andar com grandes 
áreas verdes. Localizado em Haringey. 
Você pode solicitar benefícios. Mais Mais 
informações em 07440367902informações em 07440367902

Casa de 4 quartos para alugar 
no bairro de Hackney. Pode ser 
aplicado aos benefícios. Para mais Para mais 
informações deixe sua mensagem para informações deixe sua mensagem para 
0773151893707731518937

Apartamento de um quarto £ 1.100 
por mês, localizado em 50 Sydenham 
Road, Croydon, CR0 2EF. Relatórios em Relatórios em 
0795081638607950816386

Alugo uma casa em Haney com 4 
quartos mais uma sala e três andares. 
Cada andar com seu banheiro. £ 3.200. 
Ônibus 24 horas, tem um lindo pátio e 
estacionamento privativo. Relatórios Relatórios 
em 07402496502em 07402496502

Apartamento de um quarto para alugar 
em Grange Road, Thornton Heath, 
SE25 6TH. £ 950,00. Mais informações Mais informações 
0795081638607950816386

QUARTOQUARTO
Quarto duplo com banheiro privativo 
ideal para um casal. Localizado perto da 
Estação Brixton e da Estação Clapham 
North. Todas as contas incluídas. Ligar  Ligar  
no 07944415132 Disponível 05 de abrilno 07944415132 Disponível 05 de abril

Quarto individual para alugar em 
N17 6DH. £ 400,00. Contrato é feito. 
Relatórios 07731518937Relatórios 07731518937

Quarto individual para alugar perto de 
Elephant. £ 480 por mês com £ 200 de 
depósito. Para mais informações ligue Para mais informações ligue 
0740249650207402496502

Quarto para alugar localizado na N22 
5BX. £ 450,00. Contrato é feito. Para Para 
mais informações ligue 07731518937mais informações ligue 07731518937

Aluga-se quarto duplo com tudo incluso. 
£ 700 por mês. Em Lime House, E14 
8HZ. Possui linha de trem, DLR e ônibus Possui linha de trem, DLR e ônibus 
24h. para mais informações ligue para 24h. para mais informações ligue para 
07760 37491407760 374914

Quarto duplo com frigobar privativo 
dentro do quarto, ônibus noturno 24 
horas. A 8 minutos do Elefante e do 
Castelo. Todas as contas incluídas. 
Relatórios em 07466933537Relatórios em 07466933537

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
Alugo um estúdio em Stamford Hill. 
£ 1.000 por mês, crianças bem-
vindas. Para mais informações ligue Para mais informações ligue 
07402496502. Aceitam-se benefícios07402496502. Aceitam-se benefícios

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 para mais 
informações 07402496502informações 07402496502.

Alugo uma casa de 6 quartos em 
Enfield, totalmente mobiliada. Você 
pode solicitar benefícios. Tem 2 salas 

de jantar, 2 salas de estar, um grande 
jardim. ônibus 24 horas. Relatórios em Relatórios em 
0744036790207440367902

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

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

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

Alugo um quarto 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 ligue Para mais informações ligue 
0740249650207402496502

 
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 Relatórios 
0780588458107805884581

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 07446495439Relatórios em 07446495439

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
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Horóscopo

Áries 21/3 a 20/4
Você tem a sorte de ter 
bons amigos que estão 
lá quando você precisa 
deles. Você deve olhar para sua 
situação do ponto de vista atual, 
não do passado. Se você agir 
como árbitro, você resolverá um 
conflito e todos ficarão felizes.
Personalidade: Oscar Arias, Prêmio 
Nobel da Paz 1987

 
Touro 21/04 a 21/05
O excesso de 
sensibilidade está 
causando um grande 
impacto em você. Você 
poderia ser mais impermeável 
a problemas para os quais 
você não tem a solução. Seja 
mais flexível e receptivo às 
necessidades dos outros e eles lhe 

agradecerão por isso.
Personalidade: Alejandra Pizarnile, 
escritora argentina
 
Gêmeos 22/5 a 21/6
Esqueça a pressa e faça as coisas 
mais relaxadamente. 
Passe mais tempo 
descansando, você 
notará uma melhora 
substancial em seu estado de 

espírito e saúde. Sua ética e moral 
serão postas à prova, basta ser fiel 
a seus princípios e sua integridade 
será demonstrada.
Personalidade: Andrea M. Ghez, 
Prêmio Nobel de Física 2020

Câncer 22/6 a 
22/7
Deixe-se guiar por 
seu eu interior e 
esqueça os conselhos do 
exterior, especialmente se vier de 
pessoas inexperientes. Há muita 
positividade ao seu redor que 
o ajudará a desenvolver ideias 
com sucesso, você será bem-
sucedido.
Personalidade: Malala Yousafza, 
ganhadora do Prêmio Nobel da 
Paz

Leão 23/7 a 
23/08
Você está em um estado otimista, 
mantendo o realismo, portanto, 
seus planos de médio prazo são 
muito viáveis. Sua força interior 
lhe permite superar grandes 
desafios, confiança, sinceridade e 
compreensão serão fundamentais.
Personalidade: Roger Penrose, 
Prêmio Nobel de Física 2020
 
Virgem 24/8 a 
23/9
Você se relacionará 
muito bem com as 
pessoas que compartilham 
suas preocupações; não 
assuma responsabilidades que 
não são suas. Não assuma 
responsabilidades que não 
correspondam a você.
Personalidade: Rainer Weiss, 
ganhador do Prêmio Nobel de 
Física em 2017
 
Libra 24/09 a 
22/10
Mantenha a cabeça 
fria em certos assuntos. 
Seu eu emocional pode tomar 
decisões erradas, você sente a 
necessidade de voltar às suas 
raízes. É aconselhável cortar nas 
despesas, pode ser um pouco 
difícil, mas você controlará suas 
finanças.
Personalidade: Jimmy Carter Jr, 
ganhador do Prêmio Nobel da 
Paz 2002

Escorpião 23/01 a 
22/11
Passe mais tempo 
fazendo atividades relaxantes, tais 
como ler ou caminhar. Sua alegria 
fará com que você veja as coisas 
com mais clareza. Sua situação 
financeira vai melhorar, mas você 
deve manter os pés no chão. 

Seria aconselhável distanciar-se 
de certos assuntos a fim de ver as 
coisas com mais clareza.
Personalidade: Theodore Roosevelt, 
Prêmio Nobel da Paz 1906
 
Sagitário 23/11 a 
21/12
Você precisa expressar 
seus sentimentos, tanto 
positivos quanto negativos. Você 
se sentirá muito mais livre, estará 
de muito bom humor e o transmitirá 
para aqueles ao seu redor. Evite 
conversas desnecessárias. Em 
questões financeiras, você está 
melhorando. 
Personalidade: Winston Churchill, 
Prêmio Nobel de Literatura de 
1953
 
Capricórnio 22/12 
a 20/01
Sua energia está 
dividida entre 
atividades que não são totalmente 
excitantes para você. Você está 
em um momento de busca de 
algo que realmente o excita. Você 
também procura momentos de 
solidão para refletir e esclarecer 
suas ideias. Sua criatividade está 
se divertindo.
Personalidade: Joseph Rudyard 
Kipling, Prêmio Nobel de Literatura 
de 1907
 
Aquarius 21/01 a 
18/02
Você recuperará seu 
otimismo após tomar uma decisão 
clara. Não é bom para você 
adiar seus planos futuros. Não 
deixe que pensamentos hostis 
ocupem sua mente, faça coisas 
que o façam feliz. Seu futuro será 
cheio de confiança, você domina 
perfeitamente as situações.
Personalidade: Thomas C. Peebles, 
Prêmio Nobel de Medicina de 
1887
 
Peixes 19/02 a 
20/03
As estrelas facilitarão 
as conversas 
confiantes. 
Suas relações pessoais se 
estabelecerão naturalmente, sem 
forçar nada. Você aprendeu 
a administrar as emoções que 
lhe permitem compartilhá-las 
amigavelmente. Este mês, você 
estará de bom humor.
Personalidade: Yitzhak Rabin, 
Prêmio Nobel da Paz 1994

* 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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Livros

Talvez você me conheça como 
escritor, redator ou publicitário. 
Porém, muito antes de amadurecer 
as minhas habilidades como escritor 
e de conquistar a minha formação 
acadêmica na área de comunicação e 
marketing, eu já era desenhista.

O desenho foi uma natural 
descoberta nos primeiros anos 
de minha vida, uma forma de me 
expressar para o mundo e para o 
universo de forma livre e orientada 
por temas e emoções. Na vida, não 
escolhemos ser artista, nós nascemos 
e crescemos como artista e tentamos 
fazer dessa forma de existir uma 
maneira de também defender o pão 
de cada dia, mesmo desenvolvendo 
outras profissões para sobreviver.

Ainda na minha infância gostava 
de ler e de desenhar histórias 
em quadrinhos, entre as idades 
de 9 a 12 anos brincava de criar 
personagens para contar as minhas 
próprias histórias, e no meio dessa 
brincadeira, no dia 11 de janeiro de 
1992 nasceu o personagem “Oi! 
O Tucano Ecologista” junto com 
outro personagem da turma que se 
chamaria “Falei”, posteriormente 

surgiram outros personagens que 
logo seriam quase vinte personagens 
para formar a “turma do Oi!”. 

Nos anos 1990, desenvolvi a 
criação de fanzines artesanais feitos 
à mão e logo entre os anos 1990 e 
início dos anos 2000 começaria a 
editar e publicar o primeiro álbum do 
personagem na extinta editora Papel 
Virtual, que hoje existe com outro 
nome “Publit” e mantém o primeiro 
livro “Oi! O Tucano Ecologista e 
sua turma”” ainda em seu catálogo, 

posteriormente, publiquei mais dois 
livros em quadrinhos do personagem 
pela editora Livro Ilimitado que 
mantém as duas obras “Oi! - Mico na 
Mata Atlântica” e “Oi! Biodiversão” 
até hoje em seu catálogo.  

No início dos anos 2000, 
começaria a colaborar com revistas 
e jornais, logo com a publicação 
de páginas em quadrinhos na 
extinta revista “Ecologia e 
Desenvolvimento” da editora 
Terceiro Milênio (a mesma que 

editava o periódico “Cadernos do 
Terceiro Mundo”) e a partir daí 
publicando tiras e material especial 
do personagem em revistas da 
editora Escala, jornais brasileiros 
como o O Globo, Diário de São 
Paulo, Gazeta de São Paulo e entre 
outros, e veículos no exterior como 
o Brazilian Times (EUA), Brazilian 
News que é o atual Notícias em 
Português publicado em Londres, 
@Verdade  (Moçambique), The 
Weekend (Espanha) e entre outros 
jornais em seis países como pode 
ser confirmado no link http://www.
oiarte.com/his_freboucas_imprensa.
html | 

A partir dos anos 2010, fundei 
o meu próprio selo editorial 
independente para publicar gibis 
coloridos e livrinhos do “Oi!” com 
histórias especiais sobre temas 
mais específicos cujas obras com 
temáticas ecológicas podem ser 
adquiridas na loja oficial www.loja.
oiarte.com |

Projetos de desenho animado 
para internet que estavam 
engavetados desde 2002 voltaram à 
tona em 2016 com a publicação de 
curtas animados do Oi! O Tucano 
Ecologista veiculados no canal 
Oiarte no Youtube. 

Para comemorar os mais de trinta 
anos de criação do personagem, lancei 
a obra “Oi! O Tucano Ecologista – 

Fauna do Brasil” publicado pelo selo 
independente em português e inglês 
no site oficial e na Amazon. 

Ser autor, desenhista e editor 
independente no Brasil não é tarefa 
fácil, mas a obra do personagem 
continua caminhando com 
publicações e republicações em 
diferentes ambientes. Mas, acredito 
que a principal missão do personagem 
é a de oferecer a mensagem ecológica 
e cultural de forma leve, inteligível 
e acessível para todos os leitores, 
ou melhor, para todas as crianças 
de todas as idades de 0 a 120 anos, 
pois perante a natureza ainda somos 
crianças em vários sentidos. 

A partir de 2009, eu ainda 
encontraria tempo para começar 
a desenvolver personagens para 
outro núcleo de trabalho dedicado 
para a ficção espacial científica, 
daí nasceria os personagens dos 
quadrinhos de “Scriptah” que 
explanarei em outra oportunidade, 
enquanto isso comemore a minha 
arte lendo as tirinhas, os gibis, 
os livros e acompanhando todo o 
meu trabalho. Você, leitor, é o meu 
convidado ! Venha ler. 

* 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).

30 anos do Oi! O Tucano Ecologista

Por Fernando 
Rebouças*

“Uma mulher há de entender. 
Qualquer mulher. A recatada, 
a puta, a exibida, a reservada, a 
mulher esposa e a amante. As 
freiras igualmente compreenderão 
e por suas peles correrá aquele 
arrepio de tudo que uma mulher 
sente, ainda que não reconheça 
nem no escuro da clausura e da 
própria solidão. Leia esse livro 
e mire-se no espelho de todas 
as intimidades ocultas sob o 

mais perfeito enfado de uma 
vida previsível e sem emoções. 
Cada texto da Érica evoca um 
novo significado para orelhas, 
bocas, coxas, cabelos. Aqueles 
cantos escondidos e discretos 
de cada mulher vão arder em 
desejo durante a leitura. Aquelas 
fagulhas, que ela acha que 
o machismo e as obrigações 
cotidianas da fêmea social 
apagaram, vão brilhar no incêndio 
de cada conto, poema e história 
desse livro. Prepare-se, mulher, 
para acordar.” (Texto de orelha de 
Ana Paula Padrão)

Sobre a autora:
Érica Toledo é psicanalista 

e jornalista. Nasceu em 1975, 
em Belo Horizonte. Estudou 
Comunicação Social e Teoria 
Psicanalítica na UFMG e atuou 
por vinte anos na imprensa, em 
veículos como TV Globo, SBT e 
Rede Minas. Atualmente clinica em 
consultório. Publicou os livros de 
crônicas “Sanguínea” e “Vida fora, 
porta adentro”. É autora também 
da coleção de histórias infantis “À 
espera do Natal”.

100 páginas / Editora: Folhas 
de Relva Edições

Lançamento literário – 
Corpo Inteiro, de Érica 

Toledo

Divulgação

Divulgação

Da Redação
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Desde o início das quarentenas 
pandêmicas no final de março de 
2020, as opiniões sobre as origens 
e os objetivos “reais” das vacinas 
têm sido objeto de incalculáveis 
notícias e informações falsas de 
grupos e movimentos anti-vacinas 
que diferem com base em crenças 
religiosas ou políticas.

Muitas outras, se não milhares 
de pessoas, estão relutantes em 
serem vacinadas devido ao processo 
científico pelo qual as vacinas 
são obtidas.  A maioria é criadas a 
partir do mesmo vírus que causa a 
doença, obviamente em quantidades 
minúsculas que são atenuadas a fim 
de se obter uma vacina eficaz. 

Em resumo, há muitas razões 
para aqueles que não acreditam 
na vacina contra a covid-19 e suas 
variantes, no entanto, para algumas 

dessas pessoas a maneira de pensar 
afetou no desenvolvimento de suas 
carreiras esportivas, como no caso 
dessas três estrelas que disseram 
NÃO à imunização.

A decisão implica em não 
poderem participar de jogos 
internacionais de alto nível ou 
cumprir compromissos profissionais. 
Ainda assim, eles assumiram as 
consequências econômicas e as 
sanções que a maneira de pensar lhes 
trouxe.

Esporte / Desporto

Estrelas fora do jogo por 
não se vacinarem

Da Redação

Os Jogos da Commonwealth 
serão um evento internacional 
multiesportivo entre os antigos 

países coloniais britânicos. Até 
agora, 41 nações confirmaram sua 
participação nos Jogos de 2022. 

Este tipo de evento foi realizado 
pela primeira vez em 1930. 
Desde então, tem sido realizado 
periodicamente, com exceção dos 
anos de 1942 e 1946. 

O objetivo dos Jogos da 
Commonwealth é unir todas 
as nações que fazem parte da 
Commonwealth em uma celebração 
do esporte. 

O evento é usado para inspirar 
todos os atletas a competir em 
um espírito de amizade e, o mais 
importante, de fair play. Os jogos 
estão programados para 11 dias 
consecutivos de 28 de julho a 8 
de agosto com 19 modalidades 
esportivas e mais de 200 sessões. 
Espera-se a participação de mais de 
6.000 atletas, dos 71 países membros 
da Comunidade das Nações. 

Os Jogos da Commonwealth 
foram originalmente chamados 

de Jogos do Império Britânico, 
inicialmente envolvendo apenas 
11 países. Ao longo dos anos, os 
jogos têm se tornado cada vez mais 
populares. Devido ao fato de que 
somente países governados pelo 
Império Britânico podem participar 
a cada 4 anos, a rainha ou um 
representante participa da cerimônia 
de abertura.

Os esportes incluídos nos Jogos 
da Commonwealth são atletismo, 
badminton, boxe, hóquei, hóquei, 
taças, netball (para mulheres), 
rúgbi sete, squash, natação e 
halterofilismo. O lema é “Jogos para 
todos”.

Semelhante aos Jogos 
Olímpicos, cada evento é realizado 
a cada 4 anos, sendo o próximo na 
Austrália em 2026.0

Perry, a mascote
A mascote dos Jogos da 

Commonwealth é um touro 
chamado Perry, que é remendado e 

coberto com cores diferentes para 
simbolizar todas as comunidades 
da Commonwealth que se reúnem 
como iguais. O kit esportivo Perry 
apresenta as cores vermelho, 
amarelo e azul, já que estas são as 
cores da bandeira de Birmingham. 

Um touro foi decidido como 
mascote, pois há anos existe um 
Bullringmarket em Birmingham. 

Perry foi projetado por Emma 
Lou, de 10 anos, que venceu a 
competição para projetar a mascote 
para os jogos de 2022. A menina 
disse que Perry foi 
remendado e coberto 
com hexágonos 
multicoloridos porque 
os hexágonos têm três 
triângulos equiláteros, o 
que significa que todos eles 
dependem uns dos outros. 

A mascote tem o nome da 
área de Perry Barr, lar do Estádio 
Alexander.

Birmingham pronta para os Jogos 
da Commonwealth

Por Express News

As competições 
serão realizadas de 
28 de julho a 8 de 

agosto. 

41 nações 
confirmaram 

participação no 
evento.

Espera-se a 
participação de 
mais de 6.000 

atletas.

Divulgação

Kyrie Irving

Joshua Kimmich

Novak Djokovic

Jogador de basquetebol
Nacionalidade: australiano 
(nascimento) / americano
Posição e equipe: guarda 
pontual / NBA Brooklyn Nets
Devido à não-vacinação, não 
participou de nenhum jogo 
desde junho de 2021, somente 
até agora poderá fazê-lo em 
Nova Iorque.  
Motivo: Acredita que as vacinas 
têm um componente ‘satânico’.

Jogador de futebol
Nacionalidade: alemão
Posição e equipe: meio-campista/
defensor / Bayern de Munique
Ele pegou o covid-19 em 
novembro de 2021 e isso lhe 
causou uma lesão pulmonar, 
o que o manteve fora do 
treinamento e das finais da 
Bundesliga (2021) e dos 
principais jogos da Liga dos 
Campeões, e com um desconto 
em seu salário mensal. No 
entanto, ele já decidiu se vacinar 
e está esperando para iniciar o 
treinamento.
Motivo: Preocupações pessoais 
sobre a eficácia e os efeitos das 
vacinas – diz que não existem 
estudos suficientes sobre elas.

Jogador de tênis
Nacionalidade: Sérvio
Ranking: Nº 1 mundial no ranking ATP
Devido à não-vacinação, esteve fora do Australian Open (visto 
revogado e deportado); Indian Wells Masters 1000 - California e 
Miami Masters.
Motivo: Liberdade de escolha.
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A meia-atacante Marta foi cortada 
da seleção feminina de futebol 
após sofrer uma lesão no ligamento 
cruzado anterior do joelho esquerdo 
no sábado (26/03) em partida pelo 
Orlando Pride (Estados Unidos). 
Agora, a camisa 10 da seleção terá 
que realizar uma cirurgia.

“Pessoal, estou passando aqui 
para informar que no nosso jogo 
de sábado sofri uma lesão no 
ligamento do joelho e precisarei de 
cirurgia. Infelizmente ficarei fora 
dos gramados por um tempo. Este 
será mais um capítulo na minha 
caminhada e tenho certeza de que 
sairei mais forte! Agora é focar na 
minha recuperação para voltar a 
fazer o que mais amo, representando 
meu país, meu povo e meu time. 
Obrigada a todos pelo apoio de 
sempre”, publicou Marta em seu 
perfil no Instagram.

Com a lesão, Marta desfalcará 

a seleção brasileira feminina na 
Data FIFA de abril, quando a equipe 
enfrenta a Espanha no dia 7 de abril 
e a Hungria quatro dias depois. 
Assim, a técnica sueca Pia Sundhage 
convocou a atacante Gabi Portilho, 
do Corinthians, para defender o 
Brasil nestas partidas.

Fenômeno brasileiro
Marta Vieira da Silva nasceu 

em 19 de fevereiro de 1986 e é uma 
jogadora de futebol brasileira de 
cidadania brasileira e sueca. Marta 
joga pelo Orgulho de Orlando na 
Liga Nacional de Futebol Feminino e 
pela seleção brasileira como atacante. 

Ela detém o recorde de ser a maior 
artilheira internacional do Brasil, com 
115 gols, de ambos os sexos. 

Com 17 gols, Marta também 
detém o recorde de maior número 
de gols marcados no torneio da Copa 
do Mundo da FIFA (masculinos 
ou femininos). Além disso, ela é 
a primeira jogadora de futebol de 
qualquer gênero a marcar em cinco 
edições da Copa do Mundo, um feito 
igualado por Christine Sinclair em 
2019, e também a primeira jogadora 
de futebol feminino a marcar em 
cinco Jogos Olímpicos consecutivos. 

À nível de clube, Marta ganhou 
a Copa da UEFA Feminina no clube 
sueco Umeå IK em 2004 e ganhou 
sete campeonatos da liga sueca 
durante seu tempo jogando por 
vários times no país.

Marta é frequentemente 
considerada a maior jogadora de 
futebol feminino de todos os tempos. 
Ela foi nomeada Jogadora do Ano da 
FIFA seis vezes, sendo cinco delas 
consecutivas (de 2006 a 2010) e 
a última premiação chegando em 

2018. Ela foi membro das seleções 
brasileiras que conquistaram a 
medalha de prata nas Olimpíadas 
de Verão de 2004 e 2008. E também 
recebeu a Bola de Ouro (MVP) no 
Campeonato Mundial Feminino 
Sub-19 da FIFA 2004 e ganhou tanto 
o prêmio Bola de Ouro como melhor 
jogadora quanto o prêmio Chuteira 
de Ouro como artilheira da Copa do 
Mundo Feminina de 2007, depois de 
levar o Brasil à final do torneio.

A CBF sorteou os 16 confrontos 
da terceira fase da Copa do Brasil. 
O Cruzeiro, maior vencedor da 
competição com seis taças, enfrenará 
o Remo. Já o atual campeão Atlético-
MG terá o Brasiliense pela frente. 
Os cariocas Flamengo e Fluminense 
medirão forças com  Altos-PI e 
Vila Nova-GO, respectivamente. 
A estreante Portuguesa-RJ encara 
o Corinthians, e o Azuriz-PR, que 
também participa do torneio pela 
primeira vez, vai duelar com o Bahia. 

O Palmeiras, comandado pelo 
técnico português Abel Ferreira, 
enfrentará a Juazeirense-BA, 
que eliminou o Vasco. A terceira 
fase também terá uma clássico 
nordestino; Fortaleza x Vitória. O 
Botafogo duelará com a Ceilândia, e 
o Juventude com o São Paulo. 

Ao todo 32 clubes seguem 
na disputa,  sendo que 12 deles 
estreiam na terceira fase: América-
MG, Athletico-PR, Atlético-MG, 
Bragantino, Corinthians, Flamengo, 

Fluminense, Fortaleza e Palmeiras, 
Remo, Bahia e Botafogo,

As partidas estão previstas para 
ocorrer nas semanas de 20 de abril 
e 11 maio. Diferentemente das 
fases anteriores, a partir da terceira 
haverá jogos de ida e volta. Em caso 
de igualdade no placar agregado 
das duas partida, a decisão será por 
pênaltis. Quem avançar às oitavas 
de final garante premiação de R$ 3 
milhões da CBF.

Terceira fase - confrontos
Red Bull Bragantino x Goiás
Atlético-GO x Cuiabá
Ceará x Tombense
Fluminense x Vila Nova
Bahia x Azuriz
São Paulo x Juventude
Corinthians x Portuguesa
Botafogo x Ceilândia
Atlético-MG x Brasiliense
Fortaleza x Vitória
Athletico-PR x Tocantinópolis
Palmeiras x Juazeirense
América-MG x CSA
Cruzeiro x Remo
Flamengo x Altos
Santos x Coritiba

Esporte / Desporto

Copa do Brasil: definidos os 16 duelos da 3ª fase
Por Rodrigo Ricardo - 
EBC Rio de Janeiro

As partidas estão previstas 
para ocorrer nas semanas de 

20 de abril e 11 maio.

Ao todo 32 clubes seguem 
na disputa,  sendo que 12 

deles estreiam na terceira 
fase.

Classificação às oitavas de 
final garante premiação de 

R$ 3 milhões.

- Marta sofreu uma 
lesão no ligamento 
cruzado anterior do 
joelho esquerdo no 

sábado (26/03).

- Com isso, 
desfalcará a seleção 

brasileira que 
enfrenta a Espanha 

no dia 07/04 e a 
Hungria em 11/04.

- Pia Sundhage 
convoca Gabi 

Portilho para o lugar 
da camisa 10.

Marta é cortada da seleção após sofrer 
lesão no joelho

Wikipedia e FIFA

Por Agência Brasil - 
Rio de Janeiro

O incidente aconteceu durante partida pelo Orlando Pride (Estados Unidos)

A Copa do Brasil é uma competição 
eliminatória de futebol disputada por 92 times, 
representando todos os 26 estados brasileiros 
mais o Distrito Federal. É o equivalente 
brasileiro da FA Cup, Taça de Portugal, Copa 
del Rey, Copa Escocesa e Copa Argentina. 
A Copa do Brasil é uma oportunidade para 
equipes de estados menores jogarem contra 
as grandes equipes. O vencedor da Copa 
se qualifica automaticamente para a edição 
seguinte da Copa Libertadores da América, o 
mais prestigiado torneio de futebol continental 
disputado pelos melhores clubes da América do 
Sul, organizado pela CONMEBOL.
Inicialmente, a Copa do Brasil foi disputada 
por 32 clubes. O campo aumentou para 40 em 

1996, aumentou para 69 no ano de 2000, 
e se estabilizou em 64 depois de 2001, que 
se manteve até 2012. Clubes de todos os 
26 estados brasileiros e do Distrito Federal 
participam.
De 2001 a 2012, a Copa do Brasil foi 
disputada no primeiro semestre do ano e 
naquelas temporadas, devido à intensa 
programação, as equipes que jogavam na 
Copa Libertadores não participaram da Copa 
do Brasil no mesmo ano. Assim, o campeão 
da Copa do Brasil nunca defendeu seu título 
na edição seguinte, uma vez que estaria 
classificado para a Copa Libertadores naquele 
ano.
Fonte: CBF

Competição entre os 26 estados brasileiros + DF




