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HISTÓRIA DO REINO UNIDO
John Locke
No dia 29 de agosto de 1632 nascia em Somerset John Locke, filósofo
inglês cujas obras estão na base do empirismo filosófico moderno e do
liberalismo político. Ele foi um inspirador tanto do Iluminismo europeu
quanto da Constituição dos Estados Unidos. Seu pensamento filosófico
era próximo ao dos fundadores da ciência moderna, especialmente
Robert Boyle, Sir Isaac Newton e outros membros da Sociedade Real.
Seu pensamento político estava fundamentado na noção de um contrato
social entre os cidadãos e na importância da tolerância, especialmente
em matéria de religião. Muito do que ele defendia no campo político
foi aceito na Inglaterra após a Gloriosa Revolução de 1688-89 e nos
Estados Unidos após a declaração de independência do país em 1776.
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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
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
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Como conseguir um (bom)
emprego em Londres

Arquivo pessoal

A brasileira Helo Scoparo divide em canal no YouTube
sua experiência à procura de trabalho
Em pouco mais de um ano de vida em Londres, Helo foi de funcionária braçal em restaurante
a conquistar uma vaga no escritório de um banco

Por Marta Stephens

Em pouco mais de um ano de
vida em Londres, Helo Scoparo, 27
anos, foi de funcionária braçal em
restaurante a ter seu próprio desk
no escritório de um banco. Parece
mesmo a trajetória dos sonhos
de qualquer imigrante, mas entre
um emprego e outro houve muita
dedicação e algum drama – como
mostra em seu recém lançado canal
de YouTube (Helo Scoparo).
“Decidi criar o canal com o intuito
de ajudar pessoas”, explica Helo, que
é formada em comércio internacional
pelo Mackenzie, em São Paulo, e
precisou driblar a ansiedade e superar
a insegurança com o idioma para
conseguir uma chance de trabalho
na área financeira, na qual já tinha
experiência de empregos no Brasil.
No vídeo lançado no dia 17/08
no seu canal de YouTube, ela aborda
justamente os altos e baixos desse
processo de chegar em outro país e
se sentir segura para atuar com o que
conhece e gosta.
“No Brasil, não existem empresas
de recrutamento como aqui, que são
independentes dos contratantes e
agem como caçadores de talento

mesmo”, explica no vídeo, que em
apenas dois dias de exibição alcançou
1149 visualizações. “Eu postei nos
grupos de brasileiros do Facebook,
por isso que deu esse boom.”
A
postagem
pode
ter
impulsionado os acessos, mas de fato
os 16 minutos de depoimento trazem
muitas dicas práticas para quem
pensa um dia fazer uma mudança de
vida dessa grandeza.
Helo viveu também a experiência
de uma entrevista mal sucedida e
viu como é dura a vida de quem
trabalha em funções que exigem um
desempenho físico. “Voltava para
casa com dores na mão de tanto
repetir o mesmo movimento para
fazer saladas”, diz. Mas ela conta que
aprendeu com tudo que passou.
Nesta entrevista, Helo explica
melhor sobre a ideia de dividir sua
experiência com mais pessoas.
Notícias em Português - Por
que você decidiu criar um canal de
YouTube?
Helo Scoparo - Decidi criar o
canal com o intuito de ajudar pessoas.
Quando eu estava me planejando
para vir para Londres, canais como
o meu me ajudaram muito, tiraram
muitas dúvidas, e até diminuíram
minha ansiedade. Porque de certa
forma, você acaba sabendo de muita
coisa até mesmo antes de vir, através
desses canais.
Ficou
surpresa
com
a
quantidade de visualizações?
Eu postei nos grupos de
brasileiros do Facebook, por isso
que deu esse boom. Estou feliz
sim, apesar de estar chocada
porque confesso que não esperava.
Com mais pessoas vendo, existe a
chance de haver mais críticas, o que
aconteceu pela primeira vez comigo.
Qual foi a crítica?
No vídeo, eu falo de subemprego,
né? Aí algumas pessoas se sentiram
ofendidas, por conta dessa palavra.

Foi só realmente o uso da palavra
sabe, mas em momento nenhum eu
quis ofender alguém. Mesmo assim,
já pedi desculpas.

Luxemburgo, Nove York e aqui em
Londres mesmo. E foi no escritório
externo do banco que eu trabalhava
no Brasil.

Se você tivesse assistido a um
depoimento como o seu quando
desembarcou em Londres, o que
faria diferente?
Sinceramente, eu acho que não
teria feito nada diferente. O bonito
da vida é que cada um tem uma
história e experiência diferentes. As
experiências que eu vi através de
outras pessoas me ajudaram, mas eu
também tive que passar pelos meus
perrengues. E, com o canal, espero
que meus perrengues ajudem outros,
e assim por diante.

O que mais gosta da sua vida
em Londres?
A parte que eu mais gosto daqui
é a qualidade de vida. Eu acho tudo
mais simples. Como eu morava
em São Paulo, tudo era muito
longe e transporte público meio
complicado. Aqui não, tudo funciona
e você consegue ir para qualquer
canto de transporte público. Amo a
diversidade que Londres tem, gente
de tudo quanto é canto do mundo.
Você consegue tirar uma lasquinha
da cultura de vários países, mesmo
estando em Londres. Também amo
as viagens que podemos fazer de
bate e volta, passar dois, três dias

Há quantos anos você mora em
Londres?
Cheguei aqui em junho de 2019,
então faz pouco mais de um ano.
Antes, já tinha feito estágios em

Dicas de Helo Scoparo
• Mantenha seu perfil
no Linkedin sempre
atualizado e com uma
boa foto;
• Reed e Total Jobs são
dois bons websites para
procurar emprego em
Londres. Para conseguir
trabalhos temporários ou
em funções que exigem
menos qualificações,
o melhor site é o Job
Today;
• Em uma entrevista,
quando pedirem “fale
sobre você”, isso
significa falar sobre sua
trajetória acadêmica e
profissional;
• Você não precisa de
inglês 100% correto
para conseguir uma
vaga, mas precisa ser
capaz de compreender
e se expressar no
idioma.

em outro país da Europa, por uma
passagem de 30 libras!
Do que sente saudade da sua
vida no Brasil?
Sinceramente, a única coisa que
me deixa com o coração apertado
são as pessoas! Sinto muita falta dos
meus amigos e de algumas pessoas
da minha família. Quando a gente
fica longe, é que realmente vê quem
se importa e quem é importante para
você.
Pensa em voltar para o Brasil?
Não penso em voltar para o
Brasil, mas nunca sabemos o dia
de amanhã, né? As vezes pode
acontecer, por diversos fatores. Mas
não me imagino morando de novo lá
não, a segurança que sinto morando
aqui é algo que não tem preço.
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Novo sistema de solicitação de serviços
no consulado do Brasil
Da Redação

Desde o início de agosto, o
consulado do Brasil em Londres
adotou um novo sistema de
solicitação eletrônica: o e-consular!
O sistema funciona da seguinte
forma: você se cadastra na
plataforma, preenche um formulário
online e envia pelo sistema todos os
documentos requeridos para cada
serviço (upload das imagens).
Após a avaliação e a validação
da documentação pela equipe do
consulado, você poderá acessar
a agenda de vagas disponíveis e
marcar seu atendimento na data
desejada. No caso do passaporte para
maiores de 18 anos, a documentação
deve ser enviada pelo correio após a
validação.
O objetivo do sistema é aumentar
a eficiência do processamento dos
serviços consulares, com o uso de
plataforma online para análise da
documentação e agendamento.
A novidade já vinha sendo
utilizada em outros consulados

brasileiros,
com
benefícios
importantes como queda no
número de solicitações incorretas
e incompletas, atendimento mais
rápido e maior volume de serviços
processados.
Para usar o serviço consular,
acesse o site e saiba como solicitá-lo
pelo novo sistema: www.cglondres.
itamaraty.gov.br.
Importante lembrar que, devido
à pandemia mundial de COVID-19
e às normas de distanciamento social
definidas pelo governo britânico,
o consulado continua prestando
serviços apenas com agendamento
prévio, atribuindo prioridade a casos
de urgência.

Título de eleitor

Outro aviso importante do
consulado brasileiro é sobre
os serviços eleitorais que estão
suspensos, em cumprimento à
legislação eleitoral, até novembro de
2020.
Durante esse período, o eleitor
que não estiver em dia com suas

obrigações poderá gerar no site do
TSE uma Guia de Recolhimento da
União (GRU) para pagamento, no
Brasil, de eventuais multas.
De acordo com o Cartório
Eleitoral do Exterior (CEE), em
alguns casos, o pagamento da multa
será suficiente para a regularização
da situação do eleitor, que ocorrerá
em até 48 horas após o pagamento.
Se o título estiver cancelado,
o pagamento da multa não será
suficiente. O interessado deverá
entrar em contato com o CEE pelo
endereço eletrônico eleitor.exterior@
tre-df.gov.br, enviando imagem do
boleto, comprovante de pagamento
e dados pessoais de identificação
(nome completo, data de nascimento,
número do título eleitoral, CPF).
O CEE poderá, após análise
da documentação, gerar “certidão
circunstanciada”, a que tem valor
idêntico ao comprovante de quitação.
Na certidão, o eleitor será alertado
para a necessidade de buscar a
regularização a partir da reabertura
do cadastro, após as eleições.

No novo sistema, você se cadastra, preenche um formulário e envia online todos os
documentos requeridos, fazendo upload das imagens.

Música brasileira de volta aos palcos londrinos
Da Redação

O Brasil está de volta à
programação cultural londrina.
No sábado (10/10), às 21h, o
músico brasileiro Mario Bakuna
se apresenta na Stoke Newington,
no norte de Londres. No palco,
estará acompanhado de Sam Watts
no piano, Matheus Nova no baixo
e Marcinho Pereira na bateria.

São apenas 50 lugares e as normas
de distanciamento social serão
cumpridas.
Com arranjos de Mario Bakuna
e Giuliano Pereira, a banda tocará
algumas composições originais e
relerá mestres do samba jazz como
Emilio Santiago, Marcos Valle,
Claudio Bertrami, Rique Pantoja,
Toninho Horta, Johnny Alf, Edu
Lobo e o ‘forrozeiro’ Dominguinhos.

O samba jazz é uma linguagem
musical que surgiu no Brasil,
especificamente no Rio de Janeiro
e em São Paulo, que mistura
elementos do samba e do bebop.
Música que é uma fusão entre
o jazz e o samba sincopado do
Brasil.
Mario Bakuna é um compositor,
cantor e violonista brasileiro
baseado em Londres, com vinte

anos de experiência profissional.
Ele é formado pela Universidade
Livre de Música de São Paulo,
Brasil. Enquanto lá estudava com
músicos como: Olmir Stocker,
Roberto Sion e Roberto Bomilcar
(pianista que tocou com Frank
Sinatra durante sua visita ao Brasil).
Bakuna concentra seus estudos na
música afro-brasileira, samba, jazz
e bossa nova.

Viajou para a Europa para
expandir sua pesquisa e, desde
que se mudou para Londres, tem
se apresentado ao lado de músicos
como Jean Toussaint, Liam Noble,
Roberto Manzin, Ricardo dos
Santos, Edmundo Carneiro, Cacau
Queiroz, Alain Jean Marie, Dudu
Penz, Nelson Ayres e Filó Machado.
Mais
informações:
www.
mariobakuna.com
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A Londres de Sylvia Plath e
Virginia Woolf em curso online
Da Redação

Para quem gosta de literatura e
de Londres, esta é uma oportunidade
imperdível. Um mini curso online,
de apenas duas aulas, com um
passeio por Londres a estabelecer
um diálogo entre a geografia e a
literatura, a partir do impacto que
a cidade teve nas obras da poeta
americana Sylvia Plath e da escritora
londrina Virginia Woolf.
Quem ministrará o curso, que
acontece em setembro, é a brasileira
residente em Londres há mais de 20
anos Nara Vidal, escritora premiada
com o Oceanos 2019 e fundadora
da Capitolina Books, livraria online
que vende e divulga literatura
contemporânea brasileira no Reino
Unido.
O curso abordará o diálogo
dessas duas autoras com Londres e
com alguns vilarejos da Inglaterra.

“As duas tiveram relações bem
distintas, quase opostas com
a cidade”, explica Nara em
depoimento publicado no canal de
YouTube do jornal Notícias em
Português.
“Virginia nasceu e cresceu em
Londres, então ela tem pontos de
vista bem diferentes de Sylvia Plath,
que foi uma imigrante que se mudou
para Inglaterra com uma bolsa de
estudos, primeiro para Cambridge e
depois Londres.”
Plath, como explica Nara,
guardou
sentimentos
radicais
pela capital inglesa, ora de
deslumbramento, ora de profunda
solidão - tão conhecida por
imigrantes. A escritora americana
lida com isso em seus textos de uma
maneira bem extrema, do grande
entusiasmo ao profundo isolamento.
Já Virginia Woolf esteve inserida
na sociedade britânica desde muito

cedo. “Então, a partir deste ponto de
vista, ela vai passear conosco pelas
ruas, pelos lugares que conhecia
tanto, e por outros lugares que ela
gostaria de andar quando fosse
noite, porque as mulheres não
podiam andar em certas áreas da
cidade depois de uma determinada
hora”, explica Nara.
Virginia Woolf é reconhecida
também pelo sarcasmo em que
criticava a sociedade londrina,
dando pistas de como essas classes
foram construídas e como elas
interagem uma com as outras.
Serão duas turmas: uma nas
terças dias 8 e 15 de setembro às
22h (horário de UK) e outra nos
sábados dias 5 e 12 de setembro às
14h (horário de UK). O curso custa
R$ 150 (cerca de £24).
Mais informações e inscrições
no site https://www.capitolinabooks.
com/cursos.

Aceita uma cotovelada?
Por Manuel Gomes*

Geralmente
associamos
o
cotovelo à dor. A inveja é dor de
cotovelo. Por isso não há analgésicos
para a dor de cotovelo. Todas as
pessoas que já tiveram o privilégio
de acertar com o cotovelo numa
superfície mais dura ainda sabem do
que falo. Geralmente passa depressa
e raramente passa à doença crónica.
Já nas filas e dentro dos
transportes públicos, o cotovelo é
uma arma absolutamente necessária.
Em pé, num autocarro lotado a sentir
que estou com falta de espaço, vou
usar os cotovelos. Se possível em
cheio nas costelas da vítima para ver
se ela percebe o meu recado.
Marido-mulher-mulher-marido a
conversarem na base da cotovelada é
violência doméstica.
Nas artes marciais, o cotovelo

metido ao estômago dobra o inimigo
e o pugilismo não aceita o uso dos
“tais”.
Antes da pandemia, o cotovelo
tinha uma conotação negativa. Dar
uma cotovelada raramente era sinal
positivo e depois o quê?
Não te posso dar um abraço
mas dou-te a minha melhor
cotovelada. Encostar os cotovelos
faz parte da vacina contra o SARS.
Damos cotoveladas uns aos outros
com sorrisos e as palavras mais
simpáticas. Passamos a cotovelar os
amigos e a família.
Não estou seguro que o cotovelo
esteja contente com esta escolha.
Pode sempre perguntar por que não
o joelho? Acho que o ombro iria
reclamar.
Faz lembrar a anedota em que
todos os órgãos do corpo estavam
a discutir a sua importância na

estrutura. Quando o intestino tem
pressa, ninguém pensa.
Deixo-vos esta cotovelada na
esperança que se divirtam tanto a ler
como eu me diverti a escrever.
* Manuel Gomes é jornalista e
escritor português londrino.
Unsplash

“Damos cotoveladas uns aos outros com
sorrisos e as palavras mais simpáticas.
Passamos a cotovelar os amigos e a
família.”
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Inscrições para Via Arts Miss Portugal UK
agora
na
disputa
Prize terminam no dia
do Miss Aura
27/09
International

Da Redação

As candidaturas para o VIA
Arts Prize Special Edition 2020,
único prêmio de artes com temática
ibero-americana do Reino Unido,
terminam no dia 27 de setembro.
Antonio Tarsis foi o primeiro
colocado em 2019 com sua colagem
multicolorida ‘Coloured Exports’,
e Alexandre Canonico ganhou o
segundo lugar com sua escultura
‘3 Stops, White Board and Strap’.
Estabrak recebeu um elogio especial
do júri por sua fotografia ‘Viver’, e
José García Oliva ganhou o prêmio
People’s Choice Award com sua
montagem de mídia mista ‘Paralelo’.
O artista português Hugo Brazão
ganhou a edição de 2018 com a obra
‘Hiato’, e Hugo Lami, no mesmo
ano, o prémio do público com o
trabalho ‘Promised Land’.
Devido à pandemia Covid-19,
as obras finalistas serão expostas
digitalmente, assim como o prémio
“People’s Choice Award” (votação
pública on-line).
Artistas
de
qualquer
nacionalidade residentes no Reino
Unido são convidados a apresentar
um trabalho artístico original

especificamente inspirado na arte e
cultura ibero-americana.
O VIA Arts é realizado
anualmente na Embaixada do
Brasil em Londres, em parceria
com a ACALASP (Associação dos
Adidos Culturais da América Latina,
Espanha e Portugal), apoiado pelo
Instituto Cervantes, patrocinado pelo
Banco Itaú.
Como resposta aos desafios
apresentados pela epidemia da
Covid-19, a edição 2020 do Prêmio
VIA de Artes assumirá um formato
especial. Os 30 trabalhos préselecionados serão exibidos on-line

no site oficial do prêmio a partir de
novembro de 2020.
Como
as
medidas
de
distanciamento
social
trazidas
pela pandemia vão continuar por
algum tempo dentro das indústrias
criativas, os organizadores do VIA
Arts decidiram, portanto, adaptar
o prêmio deste ano, tomando-o
uma oportunidade para apoiar mais
artistas e alcançar um público mais
amplo durante estas circunstâncias
desafiadoras.
Três prêmios em dinheiro de
£2.000, generosamente concedidos
pelo Itaú, serão concedidos à
primeira, segunda e terceira escolhas
do comitê do júri. Um prêmio
em dinheiro de £1.000 também
será concedido ao vencedor do
‘People’s Choice Award’ (a ser
determinado pelo público através
de um sistema de votação on-line).
Os quatro vencedores do VIA Arts
Prize também terão uma exposição
conjunta na Embaixada do Brasil em
2021, juntamente com a exposição
do vencedor de 2019 (datas a serem
confirmadas).
Para se inscrever e obter mais
informações, visite o site https://
www.viaartsprize.org/.
Arquivo pessoal

O artista português Hugo Brazão ganhou a edição de 2018 do Via Arts Prize com a obra ‘Hiato’

Reprodução/YouTube

Nascida em Lisboa, Andreia Correia segue acumulando faixas de Miss, agora a
caminho da Turquia

Da Redação

A portuguesa de Lisboa
Andreia Correia já é Miss
Portugal UK, Miss Portugal
Intercontinental e agora está
a caminho do Miss Aura
International,
concurso
que
será realizado em setembro na
Turquia. Aos 22 anos, a modelo
que tem descendência caboverdiana mora em Londres há
mais de três anos.
O Miss Aura International
reunirá entre os dias 13 e 27 de
setembro beldades de diversos
países do mundo. As garotas serão
avaliadas não apenas pela beleza,
mas também pelo desempenho
na passarela, pela maneira que

se expressam verbalmente e
como se relacionam em grupo.
A vencedora receberá cinco mil
dólares de premiação.
“Agora estou em modo
preparação.
Treinando
a
passarela, o modo de falar e a
forma física”, explicou Andreia
em depoimento publicado no
canal de YouTube de Notícias
em Português. Ela confirma que
o concurso Miss Portugal UK,
ocorrido em Londres em 2019,
foi um marco na sua carreira
de modelo. “Mudou minha
maneira de ver certas coisas,
criou oportunidades de parcerias
com algumas marcas e me fez
receber o convite para representar
Portugal agora na Turquia”, diz.
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Temporariamente cegas
Unsplash

Reflexões de uma brasileira a viver em Londres: quando um
incidente com os vizinhos nos faz pensar sobre nossas falhas
Por Janice Mansur*

Movimento estranho na rua.
Sirenes tocando. A curiosidade, junto
à minha sempre preocupação com
o ser humano, me leva até a porta.
Abro-a e vejo três viaturas na rua.
Este bairro londrino é bem pacato
pelo viés de meu olhar brasileiro. O
que seria?
Fico à porta esperando descobrir
o incidente, quem sabe não posso
fazer algo? Aqui embaixo moram três
senhorinhas por quem me afeiçoei e
há algumas crianças no prédio...
Súbito os policiais sobem as
escadas e dão de cara comigo.
Fico meio preocupada porque meu
inglês não está lá essas coisas, mas
consigo entender que se tratava de
um garotinho e sua mãe. Pergunto
se o procuravam. Disseram que não,
estavam com ele. Tenho a intuição de

perguntar sua idade. Daí eles dizem
seu nome também. Então, confirmei
minhas suspeitas, devia ser ele, “o
menininho chorão”.
Volto minha atenção para os
policiais que batem na porta da
vizinha, e ela balança para dentro.
Meu Deus, a porta está aberta!, me
assusto. Eles entram, e assim que
ouço alguém falar lá de dentro, fico
mais tranquila. Eles apontam para
cima e explicam que receberam um
chamado de que havia uma criança
no quarto andar.
Adoro crianças e desde que
cheguei ao prédio logo de cara
fizemos aquela amizade de vizinhos
de porta. Ela é uma moça muito
prestativa, com seus dois filhos, a
menina tem 13 e o garotinho deve
ter por volta de 5, e sempre recebeu
nossas compras online e nós as dela.
Neste dia, minha intuição falou alto
porque faz tempo que não vejo um
homem que morava na casa, entrar
ou sair, provavelmente seu marido.
Assim,
os
guardas
me
agradeceram
e
ficaram
lá

conversando. Entrei, e essa situação
me gerou uma série de especulações:
será que ela se separou do pai das
crianças? Será que não estava em
casa? Será que...?
Intriga-me a constância com
que ele chora. Já o vi chorando
acompanhado dela quando saem, já o
vi chorando quando chegam, já o ouvi
dentro de casa chorando... até hoje
não descobri o motivo, que agonia,
mas posso crer que seja a ausência da
figura paterna. E da materna também,
por que não? Essa mãe, como tantas
outras, assoberbada com tantos
afazeres, obviamente, falha.
Falhamos quando temos de
ser dois na criação dos filhos,
por mais que tentemos ser super
heroínas.
Ultimamente
me
questiono até quando, ao término
dos relacionamentos, as mulheres
terão de relegar suas carreiras,
seus sonhos e sua vida a segundo
plano? Guarda compartilhada é tão
raro... mas ela deveria servir mais
para que ambos os pais decidissem
sobre a vida dos filhos em nível de

Falhamos quando temos de ser dois na criação dos filhos, por mais que tentemos ser super
heroínas

igualdade, não importando o período
de permanência deles com cada um.
Talvez esse tipo de ausência fosse
um pouco compensada. O casal,
embora separado, deveria dividir a
mesma responsabilidade, seja para
os momentos de lazer ou para as
decisões mais relevantes na vida de
seus filhos. A harmonia entre eles,
mesmo que separados, deveria existir
para comtemplar a criança. Não é
necessário se amar para se respeitar,
ou é? Entretanto não é isso o que
geralmente acontece.

(...) Mas você acha que a

história acaba assim? Claro
que não!

No final das contas, às voltas com
minha mudança de flat, esbarrei com
a mãe no corredor do prédio e ela me
contou, um pouco sem graça, que sua
filha tinha dormido e o menininho
tinha pegado a chave e fugido sem
ela ver. Coisas que acontecem a nós
humanos, não é? E você, já passou
por alguma situação na qual ficamos
temporariamente cegas?
* Janice Mansur é professora,
poeta e criadora do perfil de
Instagram e canal de YouTube Better
and Happier.

Evento de segurança cibernética criado por
brasileiro em Londres ganha alcance global
Da Redação

Pela primeira vez, a mais
importante conferência internacional
de cyber segurança, a Cyber Security
Summit Brasil (CSSB), terá alcance
global. Com previsão de um público
de mais de 2 mil participantes, mais
de 20 oradores especializados da
comunidade mundial de segurança
cibernética e palestras online
simultâneas, a quarta edição do evento
acontecerá no dia 29 de setembro.
Segundo o idealizador do evento,
o brasileiro Rafael Narezzi, CIO
MSc Cyber Security and Digital

Transformer da WiseEnergy de
Londres e referência global em
segurança cibernética, o novo
formato do evento tem como objetivo
salvaguardar a segurança de todos os
participantes e respeitar as medidas
de isolamento social.
Com formato online e gratuito,
a conferência conhecida por elevar
o nível educacional em segurança
cibernética, terá como tema: “Riscos
e Oportunidades de Cibersegurança
na Era da Transformação Digital e das
Tecnologias Emergentes”. Segundo
Narezzi, a proposta é abordar a
segurança na era da transformação

digital, em um momento em que
o mundo precisou se reinventar e
repensar seu modelo de trabalho e
funcionalidade.
“A transformação digital, que
até o início de 2020 era uma opção,
passou a ser uma necessidade
para sobreviver em meio ao caos.
Tivemos de evoluir vários anos em
poucos meses e agora temos de estar
preparados para este novo cenário”,
comenta o especialista.
Além disso, a conferência
abordará questões relacionadas ao
vazamento de dados, tecnologias
emergentes como a conexão 5G, que

vai impactar o mundo nos próximos
anos, bem como a importância da
segurança cibernética na implantação
dessas tecnologias.
A conferência também sediará o
CyberEdTalks no Brasil, realizado
mundialmente pelo Information
Media Group (ISMG) - principal
provedor de mídia da comunidade de
segurança da informação.
As inscrições para a conferência
online já foram abertas e podem se
inscrever estudantes, executivos,
diretores e gerentes de empresas,
especialistas de segurança cibernética
e representantes de governos.

Divulgação

O brasileiro Rafael Narezzi, que mora em
Londres, espera mais de 2 mil participantes
para assistir palestras de 20 especialistas

SERVIÇO
Cyber Security Summit
Brasil 2020
29/09/2020 –
Programação toda online
Mais informações e
inscrições pelo site: https://
www.cybersecuritysummit.
com.br/
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Primeira competição brasileira de vôlei
de areia aconteceu em Wimbledon
Da Redação

O 1o. Torneio Brasileiro de
Voleibol de Areia no Reino Unido
foi um sucesso. Aconteceu no
domingo, dia 23/08, no parque de
Wimbledon e foi organizado por
Vanderli Bello, coordenadora da
mesa de esportes do Conselho de
Cidadania do Reino Unido (CCRU).
A competição teve a participação
de mais de 40 jogadores, torcedores,
amigos, familiares e, para completar,
tempo bom em Londres.
O cônsul-geral do Brasil em
Londres, Tarcísio Costa, esteve com

toda a família. A Mayor de Merton,
vereadora Janice Howard também
compareceu com o marido Andrew
Howard e filho.
Paralelo aos jogos, houve ações
de caridade para arrecadar fundos
para crianças carentes do Brasil. A
ONG Fraternidade sem Fronteiras
vendeu camisetas para uma ação de
ajuda as crianças da África.
“A
comunidade
brasileira
veio em peso prestigiar o torneio influencers, fashionistas, músicos,
fotógrafos, jornalistas, dentro e
fora das quadras”, diz Vanderli.
“Basicamente, cada time levou

nome de um estado do Brasil e
receberam medalhas os primeiro,
segundo, e terceiro lugares, além
dos atletas que vieram de mais longe
para jogar.”
O primeiro lugar foi o time
Bahia, com os jogadores Gui
Tavares, José Carlos, William
Bizotto, Gabriel Bonilha e Lucineide
Reis. No segundo lugar, time Santa
Catarina, com Iolanda Maropo, Daia
Moreira, Jonathan, Tiago Alberto
e Felipe Primo. Terceiro lugar:
time Paraná, com Adriano Borges,
Bruno, Janaina, Mauany e Samuel
dos Anjos.

Luca Theiss

A partir da esq., o cônsul-geral do Brasil em Londres Tarcísio Costa, Vanderli Bello e a Mayor
de Merton, a vereadora Janice Howard

Outro destaque das partidas foi José Carlos, autor de ótimas cortadas

William Bizotto, um dos destaques do campeonato, recebe os cumprimentos do
cônsul Tarcísio Costa

Quem não jogou, se divertiu e reviu amigos. Na foto, integrantes do Clube Mulheres
Conectadas
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Mês Amigo está de volta
Entre os dias 7/09 e 12/12, eventos celebram os 5 milhões de
falantes de português e espanhol em UK
Por Isaac Bigio*

Mês Amigo é um período de
cinco semanas que celebra os 5
milhões de falantes de espanhol
e português no Reino Unido,
que são muitas vezes referidos
carinhosamente como “amigos”
pelos britânicos. Durante esses 35
dias, todos os cerca de 35 países de
língua oficial ou maioritariamente
ibérica têm um feriado ou data
nacional para comemorar.
No Reino Unido há meses
históricos para comemorar as
contribuições de sua maior minoria
racial (“Mês da História Negra”),
de sua minoria sexual (“LGTB +
Mês da História”), de sua minoria
não sedentária (“Mês da História
de Roma, Gipsy e do Viajante
Irlandês”), da sua minoria com
incapacidade (“Mês da História das
Pessoas com Incapacidades”) e da
sua maior minoria etnolinguística (a
dos lusófonos e hispânicos).
A diferença entre este último e
todos os outros está em dois pontos.
Primeiro que o “Mês Amigo”

tem o nome mais curto, sintético
e memorizável de todos (apenas
quatro sílabas, enquanto alguns têm
até 14 sílabas).
Em vez de falar de um “Mês da
História Ibérica, Latino-Americana,
Brasileira, Lusófona, Hispânica e
Nativa Americana”, que seria um
nome mais completo, mas também
mais extenso e difícil de memorizar
ou repetir, usa-se a palavra
“Amigo” que é a forma fraternal
como anglofalantes se referem aos
falantes de espanhol e português e
é também a palavra estrangeira não
incorporada na língua inglesa mais
popular no Reino Unido.
A segunda é que a comemoração
desses mesmos meses não coincide
com comemorações similares nas
outras duas grandes potências
anglofalantes da América do Norte,
mas só acontece de mãos dadas no
caso de latinos e luso-hispanos no
Reino Unido, EUA e Canadá.
Enquanto no Mês da Herança
Hispânica dos EUA começa todo
15 de setembro, coincidindo com
o dia da independência das cinco

Programação terá evento na Trafalgar Square no dia 19/09
Todas as organizações culturais, sociais, religiosas,
educacionais, sindicais, esportivas, juvenis, comerciais,
empresariais e todos os outros grupos de nossa
comunidade são convidados a participar da programação
no dia 19/09, na Trafalgar Square.
As máscaras devem ser usadas e a distância social deve
ser mantida. As pessoas que querem trazer fotos ou
cartazes com imagens de seus familiares que morreram
durante a pandemia podem fazer isso.
O Mês das Comunidades de Língua Espanhola e
Portuguesa começa em 7 de setembro, Dia do Brasil
e Moçambique, e termina em 12 de outubro, um dia
nacional em todas as 23 nações de língua espanhola,
Dia Mundial da Língua Espanhola, Dia de Muitos Nativos
Americanos, Dia das Crianças no Brasil, e um dia especial
nos Estados Unidos, Bahamas e outros países.
O Mês Amigo no Reino Unido, juntamente com o Mês
do Patrimônio Hispânico nos EUA e Canadá, celebra os
70 milhões de latinos, hispânicos, ibéricos, lusófonos (de
países de língua portuguesa ou portuguesa) e indígenas, a
maior minoria etnolinguística da história mundial.

repúblicas da América Central
que deram esse passo em 1821 e
com o grito libertário do México
de 1810, no Reino Unido foi
decidido começar o Mês Amigo
uma semana antes coincidindo com
os dias nacionais no Brasil e em
Moçambique, onde mais de 90%
dos 260 milhões de falantes de
português do mundo residem.
Se a grande maioria da
comunidade ibero-americana nos
EUA é de origem mesoamericana
e há um falante de português para
cada 50 hispânicos, no Reino Unido
há um pouco mais de falantes de
português do que de espanhol. Além
disso, aqui a maior comunidade
latino-americana não é a das
raízes mexicanas (como nos EUA
ou Canadá), mas sim a brasileira
(embora seja jamaicano se for aceito
que esta ilha caribenha é parte da
América Latina).
Os meses hispânicos e latinos
dos EUA e Canadá e o Mês
Amigo do Reino Unido incluem
intencionalmente 12 de outubro
como parte de suas comemorações.
Esta é possivelmente a data mais
importante na história universal
porque em 1492 os dois mundos se
encontraram.
Enquanto na Espanha, esta
é considerada sua data nacional,
outras nações celebram como
o dia da hispânica, Américas,
Raça,
resistência
indígena,
descolonização,
diversidade
cultural, entre outras denominações.
Na África de língua espanhola,
é o dia em que em 1968 a Guiné
Equatorial foi estabelecida como
a primeira e única república negra
da língua oficial espanhola e que,
em 1975, a ex-colônia espanhola do
Saara Ocidental celebra o seu dia
Nacional da Unidade. Muitos povos
indígenas americanos comemoram
o 12 de outubro como um marco na
defesa de seu patrimônio cultural e
histórico.
As Nações Unidas concordaram
em comemorar cada 12 de outubro
como o dia do idioma espanhol, que

é falado por 600 milhões de pessoas
em todo o mundo.
As datas de começo e término
do Mês Amigo marcam as cinco
semanas em que Colombo partiu do
último enclave espanhol no Atlântico
(as Ilhas Canárias) e terminou nas
Bahamas, sendo o primeiro europeu
a chegar ao Caribe.

O começo e o fim do
amigo do mês

As duas datas em que o mês do
amigo estreia e fecha coincidem
com os dois maiores feitos da
navegação transoceânica. De 6 a 8
de setembro de 1522 retornaram à
Espanha a primeira expedição que
circunvagou o planeta, iniciando a
globalização e tornando as línguas
espanhola e portuguesa as primeiras
transoceânicas e também as únicas
na história universal que têm mais
falantes nativos dentro da Espanha,
e de raças mistas dos continentes
ultramarinos.

12 de outubro foi a viagem de
Colombo que primeiro conectou
a Ibéria com as Antilhas e então
transformou
completamente
a
fauna, flora, cultura e população dos
velhos e novos mundos. Ambas as
viagens marcam a criação da atual
globalização.
Para o Brasil, o maior país da
América Latina, a data em que
começa o Mês Amigo é um feriado
nacional que celebra quando
o príncipe Pedro de Braganza
proclamou em 1822 a independência
de seu reino e a data em que culmina
é quando o 12 de outubro do mesmo
ano Pedro I permanece como
imperador do Brasil. Isso abriu
o caminho para o maior império
monárquico
independente
das
Américas, que durou 67 anos.
12 de outubro também é no
Brasil feriado nacional pelo Dia das
Crianças.
* Isaac Bigio é historiador e
organizador do Mês Amigo.
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Confinamento afeta 10 anos desde que
ibero-americanos
saúde mental de jovens
foram reconhecidos
londrinos
em formulários
Unsplash

londrinos

Da Redação

Em 2 de setembro de 2010,
Boris Johnson sediou a primeira
e única recepção em frente
aos embaixadores e líderes
comunitários de língua espanhola
e portuguesa na cobertura da
prefeitura.
Naquela
ocasião,
ele, que há dois anos havia se
tornado o Mayor da capital, disse
que se considerava o “primeiro
prefeito latino-americano e iberoamericano de Londres” porque
seus pais o conceberam no México
e viajaram para Nova York, onde
ele nasceu em um hospital portoriquenho.
Seu principal anúncio foi
declarar que daquele momento em
diante uma nova categoria seria

criada nos formulários sobre etnias
para integrar todos aqueles que
vêm do mundo de língua espanhola
e portuguesa.
Além disso, ele reconheceu
abertamente os esforços do
historiador Isaac Bigio, organizador
do Mês Amigo, e da Aliança IberoAmericana do Reino Unido para
conseguir isso.
Em 10 de setembro de 2010, a
criação desta caixa foi oficialmente
anunciada e até hoje ela é chamada
“latino-americana
ou
iberoamericana”. O primeiro termo
inclui todos aqueles que vêm de
países ao sul dos EUA e o segundo
inclui todos aqueles onde o
espanhol, o português ou o catalão
são idiomas oficiais.
Reprodução

O prefeito de Londres aprovou investimento adicional de £2,1 milhões beneficiando mais de 15.000 jovens londrinos

Da Redação

Um relatório da UK Youth sobre
o impacto da Covid-19 mostra que
os jovens tiveram um aumento das
preocupações com saúde mental
ou bem-estar, solidão e isolamento,
falta de espaços seguros, falta de
confiança nas relações familiares.
Houve também um incremento no
risco de envolvimento em gangues,
uso indevido de substâncias, porte
de armas ou outras práticas nocivas e
maior risco de exploração sexual ou
aliciamento.
Baseado nesse relatório, o
prefeito de Londres aprovou
investimento adicional de £2,1
milhões beneficiando mais de 15.000
jovens londrinos com atividades
e projetos durante o verão, para
aumentar as habilidades, melhorar a
saúde mental e afastar os jovens de
se envolverem em violência.

O financiamento está ajudando
85 organizações juvenis em toda
a capital em um momento crucial,
quando Londres emerge do
confinamento e começo do novo ano
letivo.
Uma pesquisa da prefeitura,
apoiada por um relatório da UK
Youth sobre o impacto da Covid-19,
mostra que o confinamento teve
um impacto significativo na saúde
mental, bem-estar, solidão, níveis
de atividade e oportunidades futuras
dos jovens, e continua a ter um
impacto desproporcional sobre os
mais vulneráveis, aqueles de origem
desfavorecida, e os de origem negra,
asiática e minorias étnicas, que
provavelmente sofrerão os piores
efeitos da recessão.
A pesquisa também revela
evidências de uma ligação entre saúde
mental precária, pobreza e privação,

e os jovens que se envolvem ou se
tornam vítimas de violência grave.
O Mayor e a Unidade de Redução
da Violência de Londres investiram
mais £2,1 milhões para apoiar
projetos durante o verão e o outono
que são dedicados a melhorar o bemestar e as oportunidades dos jovens
de até 25 anos em toda Londres.
Desde o lançamento em maio de
2018, o Mayor’s Young Londoners
Fund apoiou mais de 300 projetos
que ajudarão mais de 110.000
jovens a realizar seu potencial,
particularmente aqueles que estão em
risco de serem apanhados pelo crime.
Apesar dos enormes desafios durante
a pandemia da Covid-19, mais de
75% dos projetos continuaram a ser
realizados durante o confinamento
- com alguns vendo um aumento
significativo na demanda de jovens
vulneráveis.

Em setembro de 2010, formulários londrinos sobre origem étnica passaram a ter um
campo para latino-americanos e/ou ibero-americanos.
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Despejos continuam proibidos pelo menos até 20/09
Unsplash

Da Redação

Os inquilinos afetados pelo
coronavírus continuarão a ser
protegidos depois que o governo
estendeu a proibição de despejos até
20 de setembro. Isso significa que
nenhum despejo legal terá ocorrido
por seis meses, anunciou o secretário
de Habitação Robert Jenrick.
O governo também pretende
dar aos inquilinos uma maior
proteção contra despejos durante
o inverno, exigindo que os
locadores forneçam aos inquilinos
um aviso prévio de seis meses
em todos os casos que levantem
outras questões sérias, tais como
as que envolvem comportamento
antissocial e perpetradores de
abusos domésticos, pelo menos até
o final de março.
O governo manterá estas
medidas sob revisão com decisões

Pesquisas independentes indicam que 87% dos inquilinos continuaram a pagar aluguel
completo desde o início da pandemia e outros 8% acordaram descontos

guiadas pelos últimos conselhos de
saúde pública.
Quando os tribunais retomarem
as audiências de despejo, eles
darão prioridade cuidadosa aos
casos mais graves, como aqueles

envolvendo
comportamento
antissocial e outros crimes, bem
como onde os proprietários não
recebem aluguel há mais de um
ano e, de outra forma, enfrentariam
dívidas incontroláveis.

O governo tomou medidas sem
precedentes para apoiar os locatários
durante a pandemia, impedindo
que as pessoas entrassem em
dificuldades financeiras e ajudando
as empresas a pagar salários - o que
significa que nenhum locatário foi
despejado desde o início.
Como resultado, de acordo com
pesquisas independentes, 87% dos
inquilinos continuaram a pagar
aluguel completo desde o início da
pandemia, com mais 8% acordando
taxas reduzidas com seus locadores.
A grande maioria dos locadores
tem demonstrado compreensão e
liderança, tomando medidas para
apoiar os inquilinos.
A extensão de hoje para a
estadia e os períodos de aviso prévio
de seis meses garantirão a proteção
daqueles que correm maior risco.
Se os inquilinos não puderem pagar
seu aluguel, o governo os encorajam

a falar com o locador para acordar
uma solução, e algumas residências
podem decidir considerar a
mudança.
Uma pesquisa independente
para a National Residential
Landlords Association constatou
recentemente que 87% dos
inquilinos privados pagaram seu
aluguel normalmente durante toda
a pandemia até agora. Um adicional
de 8% disse que eles tinham
acordado um aluguel reduzido, um
período sem aluguel ou feito algum
outro acordo com seu locador ou
agente de arrendamento.
A extensão da proibição de
despejos e a priorização do caso
mais grave se aplicam aos tribunais
na Inglaterra e no País de Gales.
A intenção de estender os prazos
de notificação para seis meses se
aplica apenas à Inglaterra.
Fonte: Gov.uk
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Condução com mãos livres nas estradas
britânicas pode ser possível em menos de 1 ano
Por Arelys Gonçalves

As
autoridades
britânicas
lançaram uma consulta com a
indústria automotiva para descobrir
quão eficaz seria o sistema que
permitiria aos motoristas enviar uma
mensagem de texto, assistir a um
vídeo ou simplesmente tirar as mãos
do volante enquanto conduzem nas
estradas britânicas.
Os novos planos poderão ser
colocados em prática até a próxima
primavera se for possível provar
que a tecnologia que permite que o
veículo seja controlado e mantido
automaticamente na mesma pista
nas auto-estradas, sem a ajuda ou
intervenção do motorista, pode ser
tornada segura no país.
A divulgação foi feita pelo
governo após anunciar que o sistema
automático ALKS, classificado
pelas Nações Unidas como um
sistema de automação de nível 3, ou
seja, que pode dirigir o veículo sem
o envolvimento do motorista, está
sendo analisado.
Os ministros britânicos estão
considerando
esta
ferramenta
como uma possibilidade, que
poderia ser usada nas estradas mais
movimentadas com uma velocidade
baixa de até 70 milhas por hora.
O que este sistema permitiria?

Com o uso desta opção, o
motorista não será obrigado a
monitorar o movimento do carro,
para que possa atender a outras
atividades, tais como enviar uma
mensagem de texto ou assistir a um
vídeo, desde que seja possível tomar
o volante imediatamente se surgir
uma emergência.
Embora nada seja certo ainda,
as autoridades de transporte estão
otimistas que, após testes que serão
estendidos até o outono, a tecnologia
poderá estar disponível em veículos
na primavera de 2021.
A implementação deste sistema
automatizado poderia desempenhar
um
papel
fundamental
na
redução dos acidentes de trânsito,
especialmente aqueles causados
por motoristas que mudam de faixa
ou de canal de forma arriscada
ou descuidada. O presidente da
Associação
Automobilística,
Edmund King, disse à imprensa
britânica que este sistema é uma
partida radical para o novo mundo,
no qual está sendo depositada mais
confiança no veículo do que no
motorista. Ele acrescentou que a
tecnologia não pode ser suprimida;
“ela está chegando e trará
benefícios de segurança, mas vamos
experimentá-la primeiro”.
Agora há veículos que podem
auxiliar na condução e manter o
veículo na pista. Entretanto, as leis
no Reino Unido permitem que isto
seja usado como um sistema de
assistência de nível 2, o que significa

Com o sistema ALKS, o motorista poderá atender a outras atividades, tais como enviar uma
mensagem de texto, enquanto conduz em baixa velocidade

Unsplash

que o motorista deve permanecer
consciente do que está acontecendo.
De acordo com a Sociedade de
Fabricantes Automotivos, acreditase que a ALKS e sistemas similares
poderiam evitar 47.000 acidentes
graves e salvar quase 4.000 vidas
durante a próxima década.

O que é o Automated Lane
Keeping System (ALKS)?

Esta é a tecnologia mais avançada
já implementada no Reino Unido
e é um sistema que pode controlar
os movimentos dos veículos por
longos períodos de tempo sem a
intervenção do motorista. Embora
dependa dos fabricantes, em muitos
casos, consiste em um sistema de
sensores de laser, infravermelho
e radar, câmeras e outros recursos
para detectar se o carro está saindo
da pista e recuperar o controle.
No total, existem cinco níveis
e o último é a autonomia total. Por
mais de uma década, novos veículos
introduziram a função Lane Keeping
Assistant que alerta o motorista de
que está se desviando do curso, por
isso são considerados de nível 1 e 2
de alcance.
Esta revisão mostrará como a
tecnologia pode ser implementada
com segurança e determinará se
o motorista, ou o fornecedor da
tecnologia, seria responsável pela

segurança enquanto o sistema
estiver em uso.
Rachel Maclean, porta-voz do
Ministério dos Transportes, indicou
que a tecnologia automatizada

poderia tornar a condução mais
segura e mais fácil, e o Reino Unido
deveria ser o primeiro país a ver
estes benefícios.
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Recessão britânica pós-pandemia pode ser
a mais grave da Europa
Unslpash

Por María Victoria Cristancho
@mavicristancho

A pandemia de Covid-19 está
forçando o mundo a repensar a
economia. Isso, claro, inclui o
Reino Unido que pode encarar a
pior recessão da história, onde já
se viu uma queda sem precedentes
no Produto Interno Bruto (PIB) de
20,4% no segundo semestre deste
ano, o mais grave entre os sete
países parceiros do G7, o grupo das
nações mais poderosas do mundo.
Este critério é concluído a partir
da análise feita para o Notícias
em Português por Stephen Bellas,
professor de Estudos Empresariais
da London South Bank University,
ao avaliar as consequências da crise
pandêmica que tem as principais
economias do mundo no limite.
Entre abril e junho, a queda
britânica foi duas vezes mais grave
que a registrada nos Estados Unidos,
dez vezes mais grave que a que
ocorreu durante a crise financeira
global de 2008, e a pior entre os
países da União Europeia.
A pandemia atingiu todos os
países do mundo, mas os britânicos
parecem ter sido mais atingidos.
Por exemplo, o PIB da França caiu
-13,8%, o da Itália -12,4%, o da
Alemanha -10,1%, o dos Estados
Unidos -9,5% e o do Japão -7,6%.
A recessão histórica ficou
evidente nos dados fornecidos pelo
Escritório de Estatísticas Nacionais
(ONS), que mantém registros
comparáveis em 1955.
A razão para o péssimo
desempenho do Reino Unido em
termos econômicos tem vários
aspectos. Os resultados dos meses
de janeiro a março já haviam
dado pouco incentivo à economia
britânica, que registrou uma
queda de 2,2%. Naquela época,
argumentou-se que a queda estava
relacionada com a saída britânica
da União Europeia, o Brexit, com
a qual está realizando negociações
para definir os parâmetros para
sua retirada definitiva em 31 de
dezembro próximo.
Os especialistas já previam
um impacto negativo das medidas
impostas pelo primeiro ministro

Reino Unido teve queda sem precedentes no PIB de 20,4% no segundo semestre deste ano, o mais grave entre os sete países do G7

Boris Johnson no final de março, o
que levou à paralisação de setores
não essenciais da economia.
Johnson inicialmente descartou
a gravidade da pandemia, mas teve
que reconsiderar a situação depois
de se tornar o primeiro líder no
mundo a contrair coronavírus. Até o
momento, mais de 300.000 pessoas
foram infectadas no Reino Unido
e mais de 50.000 morreram, os
números mais altos da Europa.
Os britânicos têm até agora se
orgulhado de uma das economias
mais sólidas do mundo, com sua
moeda, a libra esterlina, sendo a
mais forte, acima do dólar, e com
um nível histórico de desemprego
abaixo de 5%.
Entretanto, o escritório de
estatísticas disse que a crise poderia
deixar mais de 2,5 milhões de
pessoas desempregadas neste país
de 66 milhões de pessoas, onde
mais de 7,5 milhões de pessoas se
beneficiaram do programa estatal de
ajuda à manutenção de empregos.
Nesse sentido, Bellas fez uma
avaliação da recessão britânica, que
ele acredita ter sua base na própria
estrutura da economia, que está
concentrada no setor de serviços

e uma parte relativamente grande
da atividade depende da interação
social face a face que é suscetível ao
distanciamento físico.

“Fator medo”

O impacto negativo no PIB
também foi influenciado pelo
chamado “fator medo”, de acordo
com o acadêmico. De fato, pesquisas
indicam que as pessoas no Reino
Unido estão mais preocupadas com
a Covid-19 do que as populações
em outros países. Esse medo pode
ter desempenhado um papel no
ritmo lento de retorno ao trabalho,
apesar de o governo promover uma
reativação gradual do emprego em
maio e junho.
Segundo
estimativas
da
Goldman Sach, os gastos dos
consumidores em áreas como
cinemas, restaurantes, hotéis e
entretenimento ao vivo representam
13% da economia do Reino Unido,
em comparação com 11% nos EUA
e 10% na zona do euro.
A recessão
também
foi
influenciada, de acordo com Bellas,
pelo fechamento de escolas, o que
levou muitos pais trabalhadores um número estimado em 8% dos

funcionários - a terem que ficar em
casa e cuidar de seus filhos em vez
de irem trabalhar. Em contraste,
escolas em muitos outros países
foram reabertas.

Bellas acredita que, para sair da
recessão, o país tem que “repensar
como a economia tem sido tratada”,
o que deve incluir o fortalecimento
da conectividade para incentivar o
teletrabalho sempre que possível,
pelo menos enquanto uma vacina
eficaz contra o coronavírus está
sendo desenvolvida.
Por sua vez, Christopher Field,
um analista econômico veterano
e ex-colega de Boris Johnson em
seu tempo como editor de jornal,
acredita que “os fatores que estão
tornando o Reino Unido ‘o homem
doente da Europa’ são muito claros”.
O campo aponta o dedo do
desastre para as hesitações do
governo Johnson, que foi lento a
aplicar um bloqueio rigoroso que foi
mais duro e depois demorou mais
tempo do que em outros países.
Desde então, tanto o Departamento
do Tesouro quanto o Banco da
Inglaterra têm se concentrado na
limitação de danos.
“Boris Johnson e seus ministros
não podem ser culpados pela
chegada de uma pandemia global,
mas ele pode ser julgado por essas
hesitações”, disse o analista.
Acervo pessoal

Stephen Bellas, da London South Bank University: “Boris Johnson não pode ser culpado
pela chegada da pandemia, mas pode ser julgado pelas hesitações”
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Coronavírus: a melhor prevenção
está em nossas mãos
O que recomendam os especialistas, como o governo británico
recomenda e o que cada um de nós pode fazer
Unsplash

O simples gesto de lavar bem as mãos com água e sabão e frequentemente continua sendo uma das regras de ouro

Por Arelys Gonçalves

Desde o início da crise
gerada pelo novo coronavírus,
as autoridades sanitárias têm
insistido que as principais medidas
para combater esta doença estão
relacionadas à higiene, à lavagem
permanente das mãos e à redução do
contato com pessoas ou superfícies
que possam estar expostas ao vírus.
Em uma das mais recentes
atualizações do site oficial do
governo britânico, o simples gesto
de lavar bem as mãos com água e
sabão e frequentemente continua
sendo uma das regras de ouro.
A outra é a distância: tente
ficar a pelo menos dois metros de
distância de pessoas que não estão
em seu ambiente habitual. Outras
recomendações são evitar tocar seu
rosto e, é claro, usar um lenço de
papel para cobrir seu nariz em caso
de espirro ou tosse.
A ameaça da pandemia ainda
está latente e, embora algumas áreas

tenham sido capazes de controlar os
casos, outras tiveram que passar por
novos confinamentos como a cidade
de Leicester, East Midlands, que em
30 de junho foi forçada a retomar
medidas rigorosas de segurança
para diminuir a taxa de casos que
tinha subido para 135 por 100.000
habitantes.

O que dizem as
autoridades?

A principal preocupação das
autoridades é reduzir o número de
casos e evitar que o Reino Unido
tenha que se submeter às rigorosas
restrições que apanharam o país
de surpresa em março passado
e o levaram à maior recessão
econômica que já sofreu. Desde o
início, as medidas de prevenção
a nível comunitário têm como
objetivo respeitar as normas acima
mencionadas.
Além disso, o uso da máscara
tem sido repetidamente insistido,
mas ainda há alguns descrentes na

Inglaterra que a usam no queixo
ou simplesmente se recusam a usála. Em vários países europeus, a
máscara é obrigatória em qualquer
espaço fora de casa. Quanto à
Inglaterra, ainda não é um padrão
para a rua, mas a medida é obrigatória
para praticamente todos os espaços
públicos fechados fora de sua casa,
tais como lojas, supermercados,
transporte público, estações de trem
e metrô, aeroportos. Também em
áreas comuns de hotéis, museus,
galerias, centros comunitários,
igrejas, bibliotecas, entre outros.
Quanto aos encontros sociais,
as reuniões devem ser limitadas e
tentar respeitar a distância de dois
metros entre pessoas que não vivem
na mesma casa ou que não fazem
parte das chamadas “bolhas de
apoio”.
É possível socializar ao ar livre
com até seis pessoas de diferentes
famílias. Se você quiser se encontrar
com mais de seis pessoas, você
pode fazê-lo fora de sua casa até um

limite de 30 pessoas.
No caso de pessoas vulneráveis,
é preciso ser extremamente
cuidadoso ao visitá-las porque
o risco de complicações é muito
maior e o coronavírus pode estar
ameaçando a vida.

Sintomas

De acordo com o governo
britânico, se você tiver os sintomas
de febre alta, tosse nova e
persistente, perda ou uma mudança
no sentido do olfato ou sabor, você
deve pedir para ser testado o mais
rápido possível e realizar o teste nos
primeiros cinco dias dos sintomas.
Marcar uma consulta para testes no
mesmo dia ou solicitar um kit de
teste doméstico.
Entre o primeiro e o quarto dia
de sintomas, você pode testar em
casa. No quinto dia, você deve ir a
um local de teste, pois seria tarde
demais para encomendar um kit.
Você deve ficar em casa, assim
como todos que vivem na mesma

residência, durante o período
recomendado pelas autoridades.
Não se deve ir para fora, exceto para
o próprio jardim ou espaço ao ar
livre, e não deve receber visitantes,
a menos que sejam pessoas que
forneçam cuidados ou serviços
essenciais.
Para aqueles que são notificados
pelo programa NHS Test and Trace
por ter estado em contato com uma
pessoa com Covid-19, eles também
devem permanecer em casa e
seguir as mesmas diretrizes pelo
tempo indicado pelas autoridades
sanitárias.
Para os viajantes de países que
fazem parte de destinos inseguros,
eles devem respeitar a quarentena
de duas semanas, no momento em
que outro mecanismo oficialmente
anunciado for estabelecido.
Para aqueles que planejam viajar,
vale consultar a página https://www.
gov.uk/government/organisations/
department-for-transport.
Fonte: www.gov.uk
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A nova face da sociedade
Unsplash

Por Ulysses Maldonado

De repente chegou um vírus e
com ele o que todos agora chamam
de “normalidade” em um mundo
que foi tomado pela Covid-19.
Realidade na qual especialistas
debatem a adaptação às novas
referências e protocolos sociais e
de biossegurança, reconhecimento
facial e até mesmo questões na área
da segurança social e estatal.
Coronavírus,
quarentena,
máscaras, coberturas faciais, gel
desinfetante, distanciamento físico,
anticorpos... Nosso vocabulário
tornou-se repleto de palavras que até
agora só eram ouvidas no cinema e,
no máximo, em hospitais.
O uso de coberturas faciais ao
visitar espaços fechados, tais como
transporte público, restaurantes,
supermercados
etc.
é
agora
obrigatório na maioria dos países.
A era das máscaras chegou, e por
um período de tempo indeterminado.
Fazem parte dos novos acessórios
em nosso guarda-roupa e devem ser
usadas assim como luvas, guardachuva, cachecol etc., e se você
for à praia certamente estará com
a máscara, para combinar com o
biquíni e a toalha.
Muitas personalidades do mundo
do show business e do entretenimento
se uniram à moda de se mostrar
“mascaradas” em redes sociais como
Instagram. Tirar fotos de si mesmos
em seus novos trajes, fazer compras,
treinar ou sentar-se em um assento
de avião são novas maneiras de obter
“likes” e ganhar alguns seguidores
nestas plataformas sociais.
Você só enxerga os olhos da outra
pessoa. Esta é a situação que estamos
vivendo no momento porque a
expressão facial será limitada apenas
aos olhos; há pessoas que expressam
muito com seus olhos e outras que
não o fazem. Isso, sem dúvida,
representa uma mudança muito
importante na comunicação.
Mas este aspecto não é o
único que preocupa; há também a
circunstância de criar oportunidades

A era das máscaras chegou, e por um período de tempo indeterminado

para aqueles que querem cobrir seus
rostos por motivos vis ou não muito
honestos. Agora eles podem fazê-lo
sem levantar suspeitas, dizem alguns
especialistas em segurança.

Um pouco de história

No século 17, as roupas usadas
pelos médicos para evitar a propagação
da peste bubônica que varreu a Europa
não eram menos coloridas do que as
usadas hoje em dia.
Os médicos e cientistas da época
se cobriam de couro ou tecidos
encerados da cabeça aos pés, vidros
e máscaras sinistras de bico de
pássaro nas quais eram inseridas
ervas e especiarias acreditadas para
combater os miasmas contagiosos.
Hoje, não se trata apenas de um
simples jogo de moda.
Seguindo o paralelismo de outras
doenças contagiosas como o HIV,
a máscara está se tornando uma

espécie de preservativo facial e seu
uso seria restrito a práticas de risco,
especialmente no caso de multidões,
em espaços fechados e contato com
grupos vulneráveis.
A nova normalidade nos traz
este objeto e ainda não sabemos
até quando teremos que “usá-lo”.
A máscara tornou-se uma forma de
expressão criativa de identidade e um
símbolo deste momento histórico.
Empresas, lojas e redes sociais
já estão repletas de propostas de
marketing e alternativas com imagens
de máscaras com reivindicações de
todos os tipos, frases motivacionais e
tecidos estampados.
Engenheiros e designers estão
trabalhando em todos os tipos de
protótipos de protetores faciais
incorporando fones de ouvido ou
sensores de poluição do ar e também
em modelos inclusivos que permitem
que as pessoas surdas leiam os lábios.

Lembre-se, a eficácia depende
não apenas das propriedades
inerentes do escudo facial, mas
também de quão bem a máscara
facial é usada e estamos na idade
de tentar nos proteger e aos outros
como um sinal de que é vital salvar
a humanidade.
Mas também há alguns seguidores
céticos de teorias conspiratórias.
Pandêmicos negacionistas. Antivacinas.
Opositores da máscara. Apóstolos da
verdade que não querem lhe dizer e que
argumentam que isto não é real e que
“responde a interesses obscuros”.
Eles
afirmam
que
esta
informação, que agora se tornou
viralizada em centenas de fóruns e
tem eco em vários jornais e, é claro,
nas redes sociais, é “o que a mídia
não quer que você saiba” de acordo
com suas opiniões e eles afirmam
que é uma “verdade” que deve ser
“compartilhada rapidamente, antes

que seja apagada” de todos os lugares
e das redes sociais.
Mas e o nosso planeta? O
impacto da Covid-19 está mudando
a maneira e o estilo de vida. Cada
pessoa tem um papel importante
a desempenhar. De um dia para o
outro, as circunstâncias mudaram
abruptamente e assim a máscara foi
usada, mas não há consciência do
que acontece quando não a usamos
mais e a descartamos.
Intervenções globais, nacionais
e locais estão amplamente focadas
na proteção da vida e da economia,
mas a gestão de resíduos perigosos
também deve ser considerada um
fator essencial para minimizar os
riscos à saúde humana e ao meio
ambiente a longo prazo.
Um
relatório,
produzido
conjuntamente
pelo
Programa
das Nações Unidas para o Meio
Ambiente,
o
Instituto
para
Estratégias Ambientais Globais e o
Centro Internacional de Tecnologia
Ambiental
considera
várias
abordagens, identifica as melhores
práticas e tecnologias e fornece
recomendações para profissionais
e formuladores de políticas sobre
como melhorar a gestão de resíduos
a longo prazo.
E nós “entramos e saímos
de casa”, lavamos as mãos e nos
contentamos em observar nosso
próprio povo nas redes sociais e ter
reuniões de trabalho virtuais.
Ir ao supermercado tornouse uma “desculpa” para sair do
confinamento, mas ao mesmo
tempo uma odisseia. A raiva
política lentamente começou a ficar
ensurdecedora nas notícias e nos
aborrecemos de fazer exercícios,
pão, bolos, alimentos experimentais
e montar quebra-cabeças.
Esta é uma nova situação de
emergência que se tornou um teste
e um exame rigoroso para nosso
modelo de vida atual.
A realidade é que a incerteza
global que experimentamos nos
últimos anos é agora acompanhada
pela insegurança pessoal quando
vemos o grau de fraqueza e
vulnerabilidade a que estamos
sujeitos em um mundo muito
desigual.
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Staycation: férias sem
sair do Reino Unido
María Alejandra Almenar

Por Maria Alejandra Almenar
@Collecting_Bridges

O aumento dos casos de
Covid-19 e a crescente lista de
países os quais os turistas britânicos
devem se isolar no retorno são
um impulso à tendência que está
ganhando força: o Staycation.
Trata-se de aproveitar as
férias fazendo turismo local, de
preferência limitado às viagens de
curta distância que não requerem
serviços de hotelaria. Felizmente,
o Reino Unido tem várias opções
deste tipo para aproveitar o resto do
verão, por um custo relativamente
baixo.
Aqui estão algumas opções para
desfrutar com sua família a uma
curta distância de Londres.

O contraste marcante de
Seven Sisters Cliffs

No sul da Inglaterra, em East
Sussex, está a cadeia de penhascos
que faz parte do Seven Sisters
Country Park. Este é um parque
de 280 hectares onde você pode
observar pássaros, andar de bicicleta
e fazer longas caminhadas, assim
como remar e fazer canoagem no
lago. Se você subir os penhascos,
a vista sobre o vale e o Canal da
Mancha vale bem a caminhada,
assim como a experiência de
encarar o mar, que normalmente
não permite um mergulho, mas
um momento agradável diante
das ondas. De Londres, você pode
chegar lá de carro, em duas horas
e dez minutos. Recomenda-se
levar comida e bebida, sapatos
confortáveis, um casaco leve devido
às fortes correntes de ar, protetor
solar e dinheiro para pagar pelo
estacionamento.

Oxford, cidade de cinema

Andar pelas ruas de Oxford
será sempre uma experiência
interessante. A cidade tem uma

impressionante arquitetura gótica
que a coloca entre as mais belas
do mundo. Não por nada, tem
sido a localização de muitos
filmes, incluindo Harry Potter.
Por tanto, fãs e colecionadores da
saga encontrarão muitos lugares
de interesse, como a sala de jantar
da Christ Church , onde as cenas
da sala de jantar de Hogwarts
foram filmadas. Para aproveitar ao
máximo um dia em Oxford, você
pode reservar um lugar na excursão
gratuita pela cidade, que pode ser
alcançada de carro de Londres em
1 hora e 18 minutos, ou de trem, a
uma hora da estação de Paddington.

A diversidade de Bristol

A cidade de Bristol é
simplesmente de tirar o fôlego.
Ela exibe uma mistura de história,
modernidade e cultura que honra o
Reino Unido. Visitar Bristol pode
levar uma semana ou um dia e ser
igualmente divertido, mas se for um
dia, os pontos obrigatórios da cidade
são: a Pero´s Bridge, que é uma
ponte para pedestres sobre a marina
de Bristol, rodeada de restaurantes
e bares. A Universidade de Bristol,
imponente por fora e curiosa por
dentro, é um prêmio depois de subir
a íngreme rua principal da cidade.
E, sem dúvida, não perca a Clifton
Suspension Bridge (sobre a qual
você pode encontrar informações
no blog Collecting Bridges), que
está localizada no topo da colina
no distrito de Cliffton e oferece
a melhor vista da cidade, sendo
seu principal símbolo e centro
turístico. Para chegar a Bristol, você
pode pegar o trem da estação de
Paddington (1 hora e 35 minutos) ou
dirigir por 2 horas e 20 minutos. A
comida nos bares locais é excelente.

Windsor, um verdadeiro
passeio

Da estação Waterloo, você
pode pegar um trem que em 56

minutos o levará para o charmoso
município de Windsor, onde a
partir do momento em que você sair
do trem, você se sentirá parte da
realeza. Windsor Station é o lar de
uma réplica da primeira locomotiva
do Reino Unido e de uma seleção
de lojas e restaurantes de primeira
classe. Ao sair da estação, a primeira
vista será do Castelo de Windsor - a
casa ocasional da rainha - que você
poderá visitar assim que comprar
seus ingressos no site do Royal
Collection Trust.
Se o tempo estiver bom, Windsor
Castle Gardens será uma boa escolha
para um passeio ou piquenique.
Outra atração interessante é um
passeio de barco no Tamisa ou uma
caminhada pela pequena cidade de
Eaton, onde está localizado o Eaton
College.
O que quer que você faça para
aproveitar os últimos dias de verão,
lembre-se de manter uma distância
social, usar máscara dentro de casa,
lavar as mãos freqüentemente,
coletar todo o lixo que você gera e
tirar as melhores fotos.
Cliffton Suspension Bridge, Seven Sister
Cliff e Universidade de Bristol: opções de
passeios perto de Londres
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Experiências e expectativas de regresso dos novos emigrantes
portugueses: reintegração e mobilidades
Por Daniel Bastos

No conjunto dos vários projetos
que têm sido dinamizados no campo
da emigração portuguesa destaca-se
atualmente o projeto “Experiências
e expectativas de regresso dos
novos emigrantes portugueses:
reintegração
e
mobilidades”
(EERNEP), cujo principal objetivo
passa por estudar o regresso de
emigrantes
portugueses,
com
enfoque em países de destino
dos maiores fluxos de entrada
nos últimos anos, como o Reino
Unido, França e Luxemburgo, de
forma a poder atender às diferenças

contextuais no processo de tomada
de decisão e de efetiva experiência
de regresso.
Coordenado pelo Instituto
Politécnico
de
Leiria,
e
impulsionado pelos investigadores
Filipa Pinho, José Carlos Marques
e Pedro Góis, o projeto EERNEP,
cuja duração prolonga-se até 30 de
setembro de 2021, assenta numa
estratégia extensiva e intensiva,
com recurso a análise documental,
entrevistas
a
informadores
privilegiados, inquérito (online
e presencial) e entrevistas a
emigrantes e regressados recentes.
Segundo os investigadores, a
recuperação da crise económica
em Portugal, iniciada após 2015,
combinada com o lançamento do
“Programa Regressar”, e as novas
crises na Europa, como o Brexit,

abriram uma expetativa de aumento
dos movimentos de regresso ao país.
É tendo por base este
pressuposto estruturante que a
investigação procurará responder
às seguintes questões: 1) Que
fatores influenciam as intenções e as
decisões de regresso dos migrantes?;
2) De que forma as crescentes
formas de circulação permitem
ir concretizando e/ou adiando os
projetos de regresso e contribuem
para sustentar o desenvolvimento
de práticas transnacionais entre o
país de destino e de origem?; e 3)
Qual o potencial de mobilização
das competências, experiências
e recursos destes migrantes para
a capacitação regional e para
a elaboração de estratégias de
inovação
e
desenvolvimento
regional?

Ainda que na atualidade, os
efeitos da pandemia de coronavírus
que gerou num curto espaço de
tempo uma crise socioeconómica
mundial sem precedentes, possa
entravar a expetativa de aumento
dos movimentos de regresso ao país.
O busílis do projeto deslinda que o
futuro de Portugal passa, em grande
medida, pela capacidade de atração
de capital humano da Diáspora,
uma componente fundamental
para a atenuação do decréscimo
populacional nacional, para a
prossecução de um saldo migratório
positivo, e para robustecer as
potencialidades e recursos que
contribuem para o desenvolvimento
sustentado do território nacional.
Como sustenta Maria Ortelinda
Barros Gonçalves, no trabalho
publicado no início da década

de 2010, “Emigração, regresso
e desenvolvimento no Barroso
(Portugal)”, acerca do impacto
do regresso sobre a dinâmica
económica concelhia na região
periférica do interior norte, embora
“sendo mais agentes de consumo
do que de investimento, registase, entretanto, uma introdução
clara de novos hábitos, por parte
dos
emigrantes
regressados,
proporcionando
uma
certa
urbanidade local. Os ex-emigrantes
de faixas etárias mais jovens
revelam espírito empreendedor,
tendo, inclusive, feito renascer
alguns mercados locais, gerando
emprego e o aparecimento de outras
actividades”.
* Daniel Bastos é historiador
e pesquisador da diáspora
portuguesa.
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Samba de bumbo e as raízes
paulistas esquecidas
Arquivo pessoal

Por Cyro Zuzi*

Minhas origens são paulistas.
Nasci na cidade de São Carlos e
morei mais de duas décadas em
Sumaré, na região de Campinas,
no estado brasileiro de São Paulo.
Ali iniciei meus estudos de bateria,
sempre com uma veia muito forte no
rock, porém em paralelo passeava
pelos ritmos regionais já que, pelo
fato de ser brasileiro, sentia que
deveria estudá-los.
Porém foi somente em 2017
que decidi ir em busca das fontes,
ou seja, ir até os locais onde os
ritmos se originaram. Fui atrás do
maracatu, em Pernambuco, e dos
toques de candomblé, na Bahia,
porém, pela distância e custo, a
pesquisa se tornou difícil.
Até que descobri uma grande
parte da África no interior de São
Paulo, ali do lado da minha cidade.
Foi em Campinas e Piracicaba que
descobri o jongo.
Mais uma vez, o destino tornava
difícil a minha busca pelas raízes
da bateria no Brasil, até que no
carnaval de 2020 me deparei com
uma manifestação de samba até
então nova para mim, praticado em
Pirapora do Bom Jesus e Santana de
Parnaíba: o samba de bumbo.
Fui então à Santana e me instalei
no centro histórico, em uma pousada
do século 18 que funciona desde a
época dos romeiros. Interessante que
essa minha “peregrinação” é o ponto
chave da história que pouquíssimos
conhecem sobre a origem do carnaval
e o samba de São Paulo.
As cidades de Pirapora e Santana
de Parnaíba eram uma só no século
18. A fundação se dá em 1724 e
logo vira ponto de romaria, pois às
margens do rio Tietê é encontrada
uma imagem do Bom Jesus e
colocada em uma capela.
A essa imagem são atribuídos
muitos milagres.

Grupo Samba de Roda, em Pirapora, em apresentação no Espaço Cultural Samba Paulista Vivo Honorato Missé (Casa do Samba), em fevereiro de 2020

Em paralelo, ainda no século
18, chegam muitos africanos,
principalmente de origem Bantu
(Congo-Angola), para trabalhar
nas lavouras de café, sobretudo no
Vale do Paraíba e Oeste Paulista.
Esses povos, por terem origens em
comum, tentam de alguma forma
manter sua cultura homogênea
através do que se chama de trilogia
da gênese do samba em São Paulo: o
jongo, a dança de umbigada (semba,
que dá origem à palavra samba) e o
samba de bumbo.
Pirapora recebe os romeiros
oriundos do interior, muitos
senhores de terra trazem seus
escravos provocando uma divisão
no local, enquanto os brancos vão às
obrigações religiosas, os negros se
instalam nos barracões, oferecidos
pela igreja a fim de abrigar
forasteiros mais pobres.
Dentro desses barracões é
que se dá o nascimento dessa
manifestação cultural. Ali se tocava
o Moçambique, jongo e o samba de

bumbo.
A festa do Bom Jesus cresce
e com ela o samba, que começa
chamar atenção mais do que o culto
religioso, sendo então abafado pela
igreja a partir de 1937 e proibido em
1941.
Porém era tarde demais. A
tradição do samba de bumbo já estava
instalada. Concomitantemente se
vê o crescimento da cidade de São
Paulo e a formação dos cordões
carnavalescos, que são a origem das
escolas de samba. No auge da festa
de Pirapora, pelos anos 1920, esses
cordões vinham de outras cidades e
bairros da capital para o chamado
“encontro de batalhões”, formando
o que seria a gênese do carnaval
paulista.
Na era getulista, São Paulo fica
em segundo plano na divulgação
desse tipo de samba pela mídia.
Entre os fatores atribuídos um é que
a indústria fonográfica privilegiava
os sambas do Rio de Janeiro. Há
também o fato de que o sotaque

caipira não atraia as gravadoras e,
por fim, o carnaval do Rio, já mais
antigo, se desenvolve atingindo um
patamar comercial mais viável.
Em 1914, no bairro da Barra
Funda, é criado o primeiro cordão
carnavalesco, o Camisa Verde Branco.
Seu fundador foi Dionísio Barbosa,
que ia regularmente aos encontros
em Pirapora. O início dos cordões era
um samba mais “marchado”. Traziam
o choro e o regional com a presença
de cordas e sopros, somente em 1935
surge uma escola de samba, a Primeira
de São Paulo.
Mas o bumbo e outras alegorias
típicas dos cordões vão dando
lugar ao formato carioca, até que
desaparecem as características
originais do samba de bumbo
paulista. O ritmo também muda,
já que no samba de bumbo há uma
proximidade com o samba de coco,
provavelmente vindo dos Bantus,
ou ainda pelo fluxo migratório de
escravos vindos do Nordeste do
Brasil no século 18.

Hoje ainda é possível vivenciar
esse samba nas origens. Em
Pirapora, há os grupos Samba de
Roda e Vovô da Serra Japi, na Casa
do Samba (patrimônio do samba
de bumbo) e o carnaval de Santana
de Parnaíba com o tradicional
grupo Grito da Noite. Há também
a festa de 13 de maio no bairro do
Cururuquara.
As demais cidades onde se pode
ainda encontrar essa modalidade de
samba são Campinas, Piracicaba,
Vinhedo (Samba da D´Aurora),
Mauá
(Samba-lenço),
Quadra
(Filhos de Quadra), entre outras.
Porém, o centro histórico de
Santana de Parnaíba e o formato
no qual o carnaval é feito até hoje
nos fazem remeter aos primórdios
desse carnaval, não perdido, mas
desconhecido, no qual o bumbo
ainda é o personagem central.
* Cyro Zuzi é baterista e
percussionista profissional, diretor
da BishBashBosh Samba workshops
e vive em Londres desde 2007.
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DESAFIO DE LEITURA PARA CRIANÇAS
até 13 de setembro

Por Osvaldo Lélis

Divulgação

SETEMBRO AMARELO
3 de setembro (quinta-feira)
O Conselho de Cidadania do Reino Unido com conselheiros e voluntários promovem
ações de valorização à vida durante a campanha Setembro Amarelo. Através de sua
página do Facebook, o CCRU convida todos para participar de uma importante reflexão
em torno da vida com grandes autoridades do assunto.
A transmissão acontecerá às 19h com a apresentação da jornalista Marina Mazzoni e
participação do psicólogo Rossandro Klinjey e do palestrante Jaime Ribeiro.
Mais informações pela página do Facebook: ccru.conselhodecidadania
Divulgação

O Summer Reading Challenge é o maior desafio de leitura do Reino Unido para crianças de
quatro a 12 anos. Foi iniciado em 1999 e é executado anualmente pela The Reading Agency com a
rede de bibliotecas públicas, apresentando diferentes temas por ano.
As bibliotecas espalhadas pelo país uniram forças com a The Reading Agency e a editora
infantil Harper Collins para oferecer livros gratuitos para crianças de 4 a 9 anos de idade para
que elas iniciem seu Desafio de Leitura de Verão. Este ano o tema é Silly Squad - uma celebração
de livros engraçados, felicidade e risos, apresentando obras de arte personalizadas da premiada
autora e ilustradora infantil Laura Ellen Anderson.
O desafio é ler 6 livros durante o verão e está aberto para crianças de 4 a 12 anos. Vai até 13
de setembro de 2020.
Mais informações pelo site https://summerreadingchallenge.org.uk/ .

FUNK EM BRIXTON
4 de setembro (sexta-feira)
Mais uma edição da festa Fervo – Brazilian Funk Party acontece em Londres, desta
vez em Brixton. Celebrando a cultura do carnaval e dos bailes das periferias cariocas, a
Fervo traz a essência do funk brasileiro para a cobertura do The Prince of Wales, 467469 Brixton Rd, Brixton, SW9 8HH.
Em concordância com as regras de distanciamento social estão sendo reservadas
mesas em grupos de 4 e 6 pessoas. Os ingressos custam a partir de £20 e podem ser
encontrados pelo site https://www.designmynight.com. 20% do valor das vendas serão
doados a instituições de caridade no Brasil.

Foto: Reprodução/Facebook
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ARTE PORTUGUESA
até 3 de janeiro de 2021

SILVA – 13 de outubro (terça-feira)
Divulgação

O Yorkshire Sculpture Park reabriu as portas e a exposição
“Beyond”, da artista portuguesa Joana Vasconcelos, pode ser visitada
até o dia 3 de janeiro.
Joana é conhecida por criar esculturas vibrantes, fazendo uso de
tecido, bordado e crochê ao lado de objetos do cotidiano, de panelas
a cubos de roda. Ela frequentemente usa itens associados ao trabalho
doméstico e artesanato para comentar, a partir de uma perspectiva
feminista, sobre a identidade nacional e coletiva, tradição cultural e
papéis das mulheres na sociedade.
O Yorkshire Sculpture Park fica no norte da Inglaterra, West
Bretton, Wakefield, WF4 4LG e os ingressos para admissão custam £6
no website www.eventbrite.co.uk.
Divulgação

Nem todo artista pode dizer que criou um novo gênero, principalmente vindo de um lugar tão rico musicalmente
como o Brasil. Mas Silva, jovem multi-instrumentista e compositor, está se firmando como o criador do “pop dos
sonhos brasileiros”.
Suas “deliciosas melodias pop” (Rolling Stone Brasil) emocionam multidões que sabem suas letras de cor e
cantam junto em grandes festivais de música como Lollapalooza Brasil e Rock in Rio.
Cantando em inglês e português, ele dividiu o mesmo palco com artistas como Anitta, The XX e Lana Del Rey
e está prestes a conquistar novos fãs com sua mistura única de pop eletrônico cativante construída em uma base
brasileira.
Silva se apresenta no The Jazz Cafe, 5 Parkway, Camden, NW1 7PG e os ingressos custam £22,50. Mais
informações pelo site https://thejazzcafelondon.com.

La Linea Festival & LOLA MC
11 de setembro a 1º de outubro
O La Linea – The London Latin Music Festival acontece entre os dias 11 de
setembro e 1º de outubro. O festival celebra e exibe alguns dos nomes mais quentes
da cena musical latina.
O Rich Mix, 35-47 Bethnal Green Road, E1 6LA é um dos vários locais em
Londres que hospedam shows do La Linea Festival.
Nomes como Ana Tijoux, Fernando Otero, Dorance Lorza & Sexteto Cafe, Cinco
de Mayo inc. Orkesta Mendoza, Mestizo featuring: Theon Cross, Steam Down, León
Pardo, Diana Sanmiguel, N. Hardem, Daniel Michel, Marco Fajardo, Alejandro
Cifuentes e outros fazem parte da programação do festival.
Também faz parte da programação o LOLA MC, London Latin Music
Conference para discutir negócios e o mercado da musica latina no Reino Unido.
A conferência também é um espaço para apresentação de artistas emergentes da
vibrante cena latina de Londres.
Mais informações pelo site https://www.comono.co.uk/.

MARÍLIA MENDONÇA
22 de outubro (quinta-feira)
Divulgação

Divulgação

A rainha da sofrência volta a Londres para seu segundo show na cidade. A
cantora e compositora goiana conquistou, em 2017, o posto de artista brasileira mais
ouvida no Youtube. No ranking mundial, ela ficou em 13º lugar superando artistas
como Adele, Ariana Grande, Shakira e Taylor Swift.
Nesse show em Londres, Marilia apresenta os maiores sucessos de sua carreira e
ainda promete surpresas do seu aclamado repertório.
O show acontece no Troxy, 490 Commercial Road, E1 0HX às 19h e os ingressos
custam a partir de £60 no website https://troxy.co.uk/event/marilia-mendonca/.
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Menopausa, o que fazer além da
reposição hormonal?
Pixabay

Por Camila Montanha*

A menopausa é um processo
único na vida de cada mulher, não
é uma patologia, é um processo
natural em que ocorre a interrupção
da menstruação e ovulação mensais.
Normalmente acontece entre os 45
e os 55 anos sinalizando o fim do
período fértil. Sintomas como suores,
redução de energia, ansiedade, secura
vaginal, baixa libido, complicações
ósseas e alterações de humor podem
estar presentes, mas com o auxílio
de um estilo de vida saudável podem
ser amenizados e em alguns casos
passam quase despercebidos.
Como a mulher encara e enxerga
esse período de sua vida pode ter um
impacto considerável da severidades
dos sintomas. A menopausa não
deve ser vista como o marco do
fim da juventude e sexualidade, ao
contrário, ela deve ser vista como a
próxima fase da vida, assim como
foi a passagem da infância para a
adolescência. Essa fase também tem
seu charme, alegrias, pode ser cheia
de vigor, liberdade e autonomia.
Nesse período, é fundamental contar
com o suporte das pessoas próximas
e profissionais com sensibilidade e
especializados na saúde da mulher
para compreender que o fim da fase
reprodutiva é um processo natural

Normalmente, a menopausa acontece entre 45 e 55 anos sinalizando o fim do período fértil, e traz sintomas como suores, redução de
energia, ansiedade

de todas as mulheres e que deve ser
abraçadao com amor:

Dicas para auxiliar nesse
processo:

1. Evite alimentos processados
e refinados: Estudos mostram que
esses alimentos podem aumentar
a irritabilidade, o cansaço e ainda
podem aumentar o risco de depressão.
2. Consuma mais alimentos ricos
em fito estrógenos: essas substâncias
podem ter uma ação semelhante ao

estrogênio no nosso corpo e auxiliar
no equilíbrio hormonal. Fontes: tofu,
linhaça, gergelim;
3. Tenha uma alimentação rica
em frutas e vegetais: eles podem
auxiliar na saúde óssea e do coração
durante essa fase, assim como
também no controle de peso;
4. Consuma produtos ricos em
cálcio e vitamina D: cálcio é essencial
para garantir a massa óssea e
contração muscular. Fontes: iogurtes,
vegetais verdes escuros, espinafre,

tofu, sardinhas. O sol é a principal
fonte de vitamina D, no entanto,
pode ser que haja necessidade de
suplementação,
5.
Consuma
quantidades
adequadas de proteínas para evitar
o enfraquecimento e a diminuição
dos músculos. Fontes: ovos, carnes,
proteína vegetal em pó, whey protein,
tofu, grão de bico, lentilhas;
6. Alimentos que elevam
a temperatura corporal, como
temperos fortes e pimentas devem

ser evitados sobretudo próximos à
hora de dormir;
7.
Pratique
exercícios
regularmente, eles auxiliam no alívio
dos sintomas da menopausa e ajudam
a regular o sono, ansiedade, oscilação
de humor e cansaço, e ajudam
no controle de peso; a meditação
também tem grandes resultados.
8. Hidrate-se: nessa fase da
menopausa sintomas como “secura”
podem acontecer. Calcule em
média 35ml de água por kilo de
peso corporal, acrescente pepino,
hortelã, berries para dar aquele sabor
especial e ainda obter o benefício dos
fitoquímicos;
9. Procure um profissional para
lhe orientar com suplementos que
irão auxiliar nos sintomas. Os mais
utilizados e que podem ter bons
resultados são: óleo de prímula,
cimicífuga racemosa, feno grego,
radiola rósea, vitamina E, viaminas
do complexo B, crocus sativos, Dong
Quai (Angelica sinesis), 5-HTP
(5-hidroxitriptofano),
Licorice.
Alguns florais podem ser também
grandes aliados na saúde da mulher,
mas tudo vai de acordo com sua
individualidade.
*
Camila
Montanha
é
nutricionista e terapeuta integrativa
em Londres, com atendimento
online para o mundo todo. Ela
utiliza práticas das medicinas
ancestrais como Ayurveda, Medicina
Tradicional
Chinesa,
ervas
medicinais, florais e outros.
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Divulgação

Afago cremoso
sabor chocolate
Da Redação

Quem resiste a uma mousse de
chocolate, cremosa e aerada, ainda
mais se preparada com chocolate de
qualidade como o belga? Esse doce
servido frio é feito com claras de ovo
em neve e pode ter variados sabores.
Chocolate é o clássico, mas há também
versões de maracujá, limão, café e até
atum – neste caso, o preparo é salgado,
claro. Fácil, prático, o segredo aqui está
no ponto da cremosidade. Tem que ser
quase como uma espuma. Um afago
ao paladar. A receita desta edição é de
Carina Manzoli, chef do restaurante
brasileiro Famiglia Manzoli. Só uma
observação: essa não é uma sobremesa
de última hora. A mousse exige tempo
de preparo. Calcule ao menos 4h30,
incluindo o tempo para resfriar antes
de servi-lo.
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Mousse de
chocolate belga
Ingredientes
• 225 g de chocolate meio
amargo
• 120 g de chocolate ao leite
• 20 g de manteiga
• 4 ovos

Modo de Preparo
1. Derreta o chocolate em banho
maria. Quando estiver bem
liquido acrescente a manteiga.
2. Tire do fogo e acrescente as
gemas. 3. Bata as claras em

neve e misture ao todo bem
devagar. Deixe na geladeira por
4 horas.

Receita de Carina Manzoli, chef do restaurante Famiglia Manzoli, em São
Paulo, SP; https://famigliamanzoli.com.br/
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Classificados
Serviços
FRETES E MUDANÇAS
Fretes e mudanças £30 · London,
UnIted Kingdom. Está pensando
em mudar, buscar ou levar?
Fenix Transfer. Mudanças e
fretes. Resgate de motos e carros
(para a oficinas e domicílios).
Transfer para aeroporto.
+4407394396049 Faça seu orçamento
e agende conosco enviando os
postcode.

Facebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEP
Instagram: @noticiasemportugues

Emprego

CLEANER
GTS está procurando por fixadores
de cortinas e 2 Fixers Mate para
começar na segunda-feira. NVQ 2,
IPAF, com referências de trabalho e
direito de trabalhar no Reino Unido.
For more information call us on:
07762141635 / 07984 480358.

VENDE-SE

MULHER CLEANER

Vende-se HONDA NC750X ANO
2016, 50 MIL MILHAS. VEM
COM HOT GRIP E ALARME.
DENYS 07593052772 £3,700 · Wood
Green

Procuro uma Mulher que tenha
experiência com limpeza de casas
em rota de preferência que more nas
redondezas de South Wimbledon.
Salário inicial de £8 por hora.
Favor entrar em contato via WhatsApp
07397 076987. Somente por
mensagem, não ligue!

HELP MULHER
Preciso de uma mulher para help
amanhã, que tenha experiência e olha
clinico pra limpezas. Que more na
região de Leyton ou Stratford.
Por favor deixe msg.07472161721

CONTA DE UBER
Alugo conta na Uber feminina de bike
(83% de satisfação), apenas para
mulheres 60£.
Contato apenas por mensagem: 07403
995364

Beleza
CABELEREIRA
MEIRE’S
Cabelereira
brasileira
profissional.
Faco tinta, luzes,
corte masculino e feminino, Escova
progressiva, etc. Otimos valores.
Trabalho com os melhores produtos.
Central London.
Agenda seu horario: (44)07846230303

CLEANER

CLEANER (MULHER)

MOTORISTA

Precisamos de uma cleaner ASAP
Horário 10 AM até 1 PM
£10 por hora
Região de Shoreditch - E1
Precisar ter atenção em detalhes e ser
pontual.
Favor enviar msg no privado - Elaine
07790287525

Excelente oportunidade para mulher,
cleaner ingles fluente em um Cliente
muito especial conhecido mundialmente
de 12 as 14 segunda a sexta - £ 10 55 a
hora. Necessario todos os documentos.
Interessados favor enviar so
mensagens pir whatsapp para
07411500910

Preciso de uma motorista para
trabalhar em companhia de limpeza
segunda-feira a sexta-feira mais de
40 horas na semana. mas tem que ter
documento e eu checo se vc estiver
interessada pago 10. Se tiver interesse
me avise.
Contato: 07872609421

HEAD CHEF

OPORTUNIDADE DE
TRABALHO MULHER

VAGA PARA SOUS
CHEF EM NORTHWOOD
(HA62QB)
Restaurantes Italiano precisa
saber fazer pizza; média salarial
£2100 livre; Passaporte europeu,
NIN, conta bancária, saber se
comunicar em inglês e italiano.
Mais informações +447305743725

MECÂNICA DE
AUTOMÓVEL
2 VAGAS EM ROTA DE
CLEANING
Bom dia. Tenho 2 vagas em rota
de cleaning. Uma sendo para
dirigir também. Somete com
experiência e que queira trabalhar,
por favor! Mínimo de 40 horas por
semana. Perto de IG9 Stratford.
Só ligue se realmente morar perto e
interessar. Obrigada 07871432679

Estamos contratando
Somente especialistas em MECÂNICA
DE AUTOMÓVEL .
Não contratamos BADECOS .*Obs:
QUE MORE NA INGLATERRA ! Oficina
fica na área de Canning Town .
Segunda a sexta : 9:00 às 18:30 Sábado : 09:00 às 16:30. Salário FIXO
CONTATAR 07466 922178 .

AJUDANTE COZINHA
CLEANER MASCULINO
Excelente oportunidade para cleaner
masculino, inglês fluente, segunda
a sexta - £10,75 temporário/longo
termo. Cobrir férias em Kings Cross.
Necessário todos os documentos.
Interessados favor enviar só
MENSAGENS por WhatsApp com nome,
local onde mora e pequena descrição
da experiência para 07411500910.

CORTES MASCULINO

MULHER CLEANER

Cortes masculino com design de
sobrancelha por apenas £10 em TODO
MÊS DE JULHO.
Não percam essa promoção e agendem
já o seu horário pelo whatsapp
07787231230.

Estamos precisando de 1 moça
para trabalhar em rota de
cleaning, preferência para quem
morar no sul de Londres.
Interessadas ligar para 07703379856.

Preciso de help em cozinha vegana
fazendo suco
sexta feira 28/02
£8,25 a hora (9am as 6pm)
Próximo a North Acton Station .
Precisa falar pelo menos um pouco de
inglês e ter documentos para trabalhar
em UK. Dependendo a pessoa tem
a possibilidade de fixar no trabalho.
Contato: 07767 132672 Bheatriz
(apenas por msg, não irá atender
ligações)

UBEREATS FEMENINA
UberEats Moto Feminina
Alugo conta de UberEats para
mulheres. £60 por semana.
Interessadas,
favor
WhatsApp
+447751726796

Vaga de Head chef £450 de 8/9 shifts
por semana para Italian Restaurant
localizado em Bexleyheath DA67AD,
próximo a Woolwhich. Interessado ter
experiência em pizza/pasta/fish/ grill.
Precisa ter: passaporte europeu; NIN;
Conta bancária;
Mais informações falar com Diogo
+447305743725
Ref:. MATTEO012020.

Estamos precisando de uma mulher
para trabalhar no departamento de
customer service e office assistant.
Requisitos
Direito de trabalhar em UK
Ingles fala e escrita Fluente
Horário 9am-5pm
Office em Acton W3
Great customer service communication
Por favor entra em contato com
01753701093

VAGA CHEF
Vaga pra chef em londres, 50hs
semanais. Restaurante fica em
Northwood (HA62Q) Típico de culinária
Italiana e média salarial £1700
mensal. Interessados ter passaporte
europeu, NIN e conta bancária
Mais informações +447305743725
Diogo
Ref: alis2020

CLEANER
Precisa se de meninas
para rota de cleaner
35 horas semanais, de segunda a
sexta £8 libras por hora. Q morem
perto de morden ou south Wimbledon.
Para começar amanha as 6:00am .
Contato: Malvina 07376 339176

Classificados
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Acomodação
QUARTO DUPLO
GRANDE
Quarto duplo grande para alugar
para uma pessoa em Streathan
Hilll, £ 620. Possui internet e
todas as despesas incluídas. Mais
informações 07308115114
Apartamento de 3 quartos para alugar
£ 2100,19 Hackney road, E2 7NX (zona
1), ponto de ônibus 4 da estação de
metrô Liverpool Street. Mobilado
e pode candidatar-se a benefícios.
Disponível em 1º de setembro.
VÍDEO e mais informações no
WhatsApp 07837758229.

QUARTO DUPLO
Quarto duplo para alugar em
Kennigton Park, SE17 3TS. Pessoas
que não fumam. Internet e contas
incluídas, Mais informações pelo
WhatsApp 07946646132
Aluga-se quarto a 5 minutos de
Elephant and Castle em frente a
Tesco, 288A Old Kent Road, SE1 5UE.
Mais informação. 07424733844 –
07809196027

QUARTO PARA UM
CASAL OU UMA MENINA
Aluga-se quarto para um casal
ou uma menina perto da estação
Denmark Hill Camberwell. Contate
Patricia em 07721760587
É alugado um quarto em New Cross
para um casal ou uma pessoa
solteira que seja responsável.
Disponível em 3 de setembro.
Mais informações 07340608539

QUARTO DUPLO
1 quarto duplo em residência
Willoughby Lane, N17 0QY,
£160 por semana.
Interessados entrar em contato pelo
e-mail bridyestatesuk@gmail.com,
tel. 02076830573.

FLAT COM UM QUARTO
EM BOWLAND HOUSE
Flat com um quarto e cozinha em
mesmo ambiente, 15 Bowland
House, EN4 8AP, £1325 por mês.
Interessados entrar em contato pelo
e-mail bridyestatesuk@gmail.com,
tel. 02076830573.

27

Setembro de 2020

Siga-nos nas redes sociais

FLAT COMPLETO
Studio flat complete, £270 por
semana com todas as contas
inclusas. Em Willesden, Newham,
NW2 5DA, disponível agora.
Info via WhatsApp 07393504412.

CASA CROYDON
Casa ou flats em Croydon, Beckenham,
Crystal Palace
Podemos ajudar você a alugar da
imobiliária temos flats e
casas com ou sem depósito.
Ligar para 07701051694

QUARTOS BRIXTON
BRIXTON, Sw9 0ua
Um Quartos casa tranquila e
limpa todas contas incluídas
ótima localização.
Gercy 07872623845

QUARTOS EAST
LONDON
Casa recem reformada
2 quartos doubles £180/£190
disponiveis na mesma casa espaçosa
Móveis novos, internet super
rápida, limpeza incluida. All
bills included. Supermercado
Lidl 2 min andando. Estação de
Barking 5 min andando. Academia
Leisure Center 5 min andando.
Entre em contato para Maiores
Detalhes WhatsApp 07450635207

QUARTO GRANDE
1 grande quarto de casal em
frente da estação de “Abbey Road
Station.” Zona 2, E15. Stratford
£180 por semana
5 minutos do maior shopping de
Londres. Não aceitamos fumantes.
Casa limpa, respeitosa e organizada.
Internet ultra rápida 150mb. 1 minuto
da estação Abbey Road Station
2 semanas de depósito e 1 de aluguel
- 07436548087

QUARTO DISPONÍVEL TEVIOT STREET

QUARTO NA
CROWLAND ROAD

Quarto de solteiro, Teviot Street,
E14 6RB, £125 por semana.
Interessados entrar em contato pelo
e-mail bridyestatesuk@gmail.com, tel.
02076830573.

Quarto de solteiro na Crowland
Road, N15 6UT, £110 por semana.
Interessados entrar em contato pelo
e-mail bridyestatesuk@gmail.com,
tel. 02076830573.

QUARTO DOUBLE

QUARTO SINGLE

Tower Bridge, Post code SE14SU
180£ para 1 Pessoa
200£ para 2 pessoas
Interessados Chama no privado,
07305867686 paulo

Temos um QUARTO SINGLE já
disponível para mudança
interessados 07746972487

QUARTO DE CASAL
Quarto de casal em Streatham Hill.
Casa limpa e organizada, contas
inclusas, ótima localização. Casa nova
perto de bancos, Poundland, cinema.
Contato: 07921552911

QUARTO SINGLE
Quarto single com cama double em St.
James Road R2, próximo à estaçao de
Stratford E15 1RN. £105 por semana.
Contato: 07821745469

QUARTO DE CASAL
Quarto de casal bem localizado em
Tooting Broadway. Casa organizada,
cleaning semanal. 2 semanas de
depósito, 1 de aluguel.
Contato: 07561711061

QUARTO DOUBLE
2 Quartos double disponíveis na
mesma casa em Neasden. Estação a
menos de 2 minutos andando, night
bus, £180 p/ semana.
Contato: Bruna - 07392630228
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Vida além da vida

Significado e propósito
Unsplash

Por Pastor Natanael*

Tomei conhecimento que um
tempo atrás foi realizada uma
pesquisa nos EUA que envolveu
quase oito mil estudantes em quarenta
e oito faculdades. A pesquisa foi sobre
o que eles consideravam ser o mais
importante em suas vidas.
Vejam que interessante: cerca
de seis mil deles afirmaram que seu
principal objetivo era “encontrar
um propósito e significado na vida”.
Quantas pessoas ao redor do mundo
não pensam da mesma maneira?
Ficaríamos espantados em saber que
bilhões de vidas estão caminhando
nessa mesma trilha.

A perspectiva de Salomão

Salomão foi rei em Israel. Este rei
escreveu três livros que fazem parte
da Bíblia: Provérbios, Eclesiastes e
Cantares. Retratado como o homem
mais sábio que já viveu, ele propõe a
mesma questão dentro de uma outra
perspectiva: “Qual é o sentido da vida
sem Deus?”
Vemos nos primeiros capítulos
que ele esquadrinhou a vida do
homem sem Deus, mas no final de
sua própria existência terrena, ele
destacou: Lembra-te do teu Criador
nos dias da tua mocidade, antes que
venham os maus dias, e cheguem os
anos dos quais dirás: Não tenho neles
prazer (Eclesiastes 12.1).
Alguns teólogos pensam que
essas palavras, pronunciadas quase
no final de sua vida, refletem as
suas experiências com tons de
arrependimento.

A experiência de Salomão

O que Salomão escreveu em
Eclesiastes é uma análise das
experiências da vida e um ensaio
crítico de seu significado. O sábio
rei passeia pelas páginas do livro
explicando que tudo o que intentou,
examinou e provou era “vaidade”.
Sim, inútil, sem sentido, néscio e
vazio; um exercício de futilidade.

Salomão havia pedido sabedoria a
Deus e chegou a ser o homem mais
sábio do mundo (1 Reis 4.29-34).
Estudou, ensinou, julgou e
escreveu. No entanto, com toda a
sabedoria que lhe foi dada, não pôs em
prática seus próprios conselhos e, com
isso, começou a declinar. No final de
sua vida, todavia, olhou no retrovisor
de sua existência com uma atitude de
humildade e arrependimento.
Fez um inventário de tudo o que
havia experimentado, esperando
salvar os seus leitores da amargura
de aprender por meio da experiência
pessoal, de que tudo o que está
distante de Deus é vazio, oco e sem
significado algum.

Vaidade

A palavra vaidade, a qual
encontramos logo no início de
Eclesiastes, é uma palavra em
destaque no livro. Ela aparece mais

de trinta vezes e com certeza Salomão
a utiliza para afirmar uma grande
verdade, isto é, que a vida sem Deus
é um imenso zero. Portanto, ao refletir
sobre a pergunta: “qual é a diferença
que Deus faz na vida?” apenas uma
resposta se faz necessária: “Somente
Deus pode fazer com que a vida tenha
um significado real e importante”.

Lógica

Qual o significado da vida sem
Deus? Se a vida termina na morte,
então nada tem importância. Poderia
acrescentar também que não faz
diferença alguma como se vive. Para
Salomão, se fosse nos dias de hoje,
avaliar o trabalho de um cientista em
um laboratório tentando avançar o
conhecimento humano, ou um médico
tentando encontrar a cura do câncer
para aliviar a dor e o sofrimento, tudo
isso não importa e nada significa se
Deus não estiver envolvido na vida

diária dessas pessoas.

Constatação

Olhe em volta para ver como
muitos procuram dar sentido em
suas vidas. Quantos não aplicam
seu dinheiro todos os dias na Bolsa
e compram e vendem ações no
mercado? Às vezes figuram entre
aqueles que se destacam nas páginas
de economia dos jornais e revistas.
Outros trabalham para ver seus
nomes aparecendo nas colunas sociais
com destaque, mas no fim todos
constatam que tudo passou e não
houve significado algum, pois como
disse acima, sem Deus, tudo não
passa de um grande zero. Vejamos o
que Salomão nos diz em Eclesiastes
2.16: Pois, tanto do sábio como do
estulto, a memória não durará para
sempre; pois, passados alguns dias,
tudo cai no esquecimento. Ah! Morre
o sábio, e da mesma sorte, o tolo!

Conclusão

Finalizando, para aqueles que
não se relacionam com Deus, a vida
não possui significado. Ela é como
a rotina de alguém que diariamente
faz exercícios, isto é, corre na esteira,
levanta pesos e sobe escadas, mas não
vai a lugar nenhum. Só Deus pode
dar sentido à vida. Desta forma, meu
desejo é que você conheça esse Deus
que fez o homem à Sua imagem e
semelhança, Criador dos Céus e da
Terra, e que busca o ser humano para
ter com ele um relacionamento por
meio da pessoa de Jesus Cristo.
Se você precisar de ajuda, escrevanos ou procure uma igreja evangélica
mais próxima da sua casa. Que Deus
te abençoe imensamente.
* Pastor Natanael Gonçalves é
da IBN - Igreja Batista das Nações;
https://ibn.org.uk
ibn@ibn.org.uk
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A vida é um sucesso
Por Fernando
Rebouças*

Humor

Não, eu não vou escrever um
artigo de autoajuda para você ficar
rico, ou aproveitar a vida e fingir que
os problemas não existem enquanto
eles precisam ser resolvidos.

Não podemos ficar dependentes
de mensagens de livros de
autoajuda vendidos na farmácia que
oferecem receitas gastas de como
alcançar o sucesso, quando cada

um é responsável ou culpado pelo
caminho e pelas escolhas que faz na
vida.
Mas, seja alcançando o sucesso
ou o fracasso, tudo na vida é
passageiro, porém o que se eterniza
em nossas vidas é o aprendizado.
O
aprendizado
das
experiências, das vivências, da
teoria compreendida e de todas as
informações que você como ser
humano vive e sente a partir de sua
pele e de todos os seus sentidos.
As suas percepções, vivências
e escolhas são exclusivamente
suas. Deus pode te ajudar, seus
pais podem te ajudar, seus filhos
podem te ajudar, mas as escolhas e
a vivência são somente suas.
Considerando dessa maneira,
ninguém poderá amar no seu lugar,
perdoar no seu lugar, ser feliz ou
triste em seu lugar. Somente você.
Não estou dizendo que tudo
dará errado. Não! A vida é um
sucesso até no momento das perdas
e do fracasso, posteriormente nos
tornamos mais fortes e experientes
para lutar de novo, subir e chegar
aonde queremos. Agora sim escrevi
um parágrafo bem parecido com o

“Perante os erros, você
continua sendo você.
Perante os acertos,
você continua sendo
você e a vida, esta
sim, espera pelo seu
sucesso.”
dos livros de autoajuda que abrem
capítulos com a frase “Aprenda com
os próprios erros”.
Porém, além de aprender, faça
algo novo com os erros e com
os acertos, afinal não é porque
um pouco de farinha caiu fora do
prato que ela deixou de ser farinha.
Mesmo caindo no chão e não sendo
usada na receita de bolo, a farinha
continua sendo farinha.
Portanto, perante os erros, você
continua sendo você. Perante os
acertos, você continua sendo você
e a vida, esta sim, espera pelo seu
sucesso.
* 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

Setembro de 2020

Siga-nos nas redes sociais

Esporte / Desporto

Facebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEP
Instagram: @noticiasemportugues

Países da Concacaf traçam caminho para Qatar 2022
FIFA.com

Da Redação

Os aspirantes da Concacaf
(Confederação da Associação de
Futebol da América do Norte,
Central e Caribe) reagiram com o
caminho traçado para Qatar 2022.
Faz pouco mais de dois anos que
os campeões mundiais foram
coroados em Moscou e agora os 35
aspirantes da Concacaf finalmente
conhecem seu caminho em direção
ao Qatar da Copa do Mundo da
FIFA 2022™.
O sorteio em Zurique revelou
os grupos da Primeira Rodada,
dos quais somente os vencedores
da seção irão progredir. As cinco
primeiras nações - México, EUA,
Costa Rica, Jamaica e Honduras
- também souberam das partidas
de abertura da primeira rodada
do Octógono, com 3,5 ingressos
para o Qatar em oferta para a
confederação.
A Fifa publicou em seu website
algumas das reações em toda a
América do Norte, América Central
e Caribe.
“Estamos
desenvolvendo
este grupo há mais de um ano

O sorteio em Zurique revelou os grupos da Primeira Rodada, dos quais somente os
vencedores da seção irão progredir

para nos prepararmos para as
eliminatórias da Copa do Mundo,
e agora sabemos o caminho a
seguir. Esta campanha apresenta
alguns desafios únicos, por isso a
mensagem é estar preparado para
o inesperado e controlar o que
podemos controlar. Uma coisa é
certa: este grupo de jogadores está

faminto por este desafio”, treinador
dos EUA, Gregg Berhalter.
“Consideramos que este é um
sorteio equilibrado para a Costa
Rica. Temos a possibilidade de ter
partidas em todas as janelas como
locais e como visitantes. É nossa
convicção que, para ir à Copa
do Mundo, temos que enfrentar

todos os nossos adversários e
estar preparados para qualquer
ambiente ou circunstância”, Ronald
Gonzalez, técnico da Costa Rica.
“Foi um bom sorteio para nós
com o devido respeito aos países
que estamos enfrentando. Talvez
a República Dominicana seja a
que tem mais referência e a mais
difícil que eu vejo neste momento.
Todas as equipes são difíceis e,
como a equipe visitante, temos
algumas longas viagens a fazer”,
Thomas Christiansen, técnico do
Panamá.
“Há um grupo de jogadores que
tem sido parte da batalha nestes
últimos dois anos, eles têm se
desenvolvido juntos dentro e fora
de campo e eles serão os narradores
do que poderia ser uma história
incrível para o futebol neste país.
É importante que ao competir na
Concacaf, em uma fase em que
cada jogo tem tanto em jogo, que
estamos sempre no nosso ponto
mais forte. Sabemos que esta é uma
longa campanha que consiste em 20
partidas para chegar ao Qatar 2022
e há várias etapas nesta campanha
para as quais temos que planejar”,

John Herdman, técnico do Canadá.
“O formato é bom, dá a todos os
países uma oportunidade de chegar
à rodada final. Enfrentamos quatro
estilos diferentes [do adversário],
portanto devemos estudar antes de
jogar cada partida. Temos agora
uma boa experiência da última
Copa Ouro, e precisaremos estar
no mesmo nível para vencer estes
jogos. Nosso objetivo absoluto é
ir para o Qatar”, Remko Bicentini,
técnico de Curaçao.
“O segundo lugar [no grupo]
deveria ser realista para nós, e
se não o fizéssemos, isso seria
decepcionante. Seria um grande
pedido para nós [para ganhar o
grupo], mas parece que estamos
sempre
nos
surpreendendo.
As pessoas não esperavam que
estivéssemos onde estávamos
para a Copa Ouro no ano passado.
Percorremos um longo caminho
em um curto espaço de tempo.
Jogamos de coração, cada jogo é
uma final da Copa, e [representando
Montserrat] significa o mundo”,
Massiah McDonald, atacante de
Montserrat.
Fonte: FIFA.com

Times estão desobrigados a emprestar
jogadores para campeonatos internacionais

Unsplash

Da Redação

A
FIFA
adaptou
temporariamente
as
regras
sobre a liberação de jogadores
para setembro de 2020 devido
à COVID-19. À luz da recente
evolução
da
pandemia
do
coronavírus, o Bureau do Conselho
da FIFA decidiu por unanimidade
adaptar temporariamente as regras
relativas à liberação de jogadores
durante as provas de setembro, que
será jogada apenas pelas federações
membros da UEFA.
A situação da pandemia está
evoluindo rapidamente em todo o
mundo e muitos governos nacionais
implementaram
novamente

restrições de viagem e imigração
devido a um aumento renovado
das infecções pela COVID-19.
Algumas dessas medidas afetam
diretamente
a
competição
internacional, tais como períodos
obrigatórios de quarentena ou auto
isolamento e restrições de viagem.
Como resultado, a fim de
garantir que o bem-estar e a saúde
de todos os indivíduos envolvidos
na competição internacional sejam
respeitados, a FIFA, após consulta
à UEFA, decidiu que as regras
gerais que normalmente obrigam
os clubes a liberar jogadores para
jogos de seleções nacionais não
devem ser aplicadas nos seguintes
casos: há um período obrigatório

de quarentena ou auto isolamento
de pelo menos cinco dias após
a chegada; há uma restrição de
viagem de ou para qualquer um dos
locais e não foi concedida nenhuma
isenção específica das autoridades.
Além disso, todos os participantes
nos jogos durante os campeonatos
internacionais devem respeitar os
protocolos de saúde e segurança
estabelecidos pelo organizador da
competição.
Estas emendas temporárias
ao Regulamento da FIFA sobre o
Status e Transferência de Jogadores
aplicam-se de 31 de agosto a 8 de
setembro de 2020 (para os homens)
e de 14 a 22 de setembro de 2020
(para as mulheres).

Emendas temporárias ao regulamento da FIFA aplicam-se de 31 de agosto a 8 de setembro
(para os homens) e de 14 a 22 de setembro (para as mulheres)
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Juiz paraguaio suspende processo
contra Ronaldinho Gaúcho
Reprodução

Ronaldinho Gaúcho foi preso no dia 6 de março, dois dias depois de ter
entrado no Paraguai com passaporte falso

Da Redação

Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto de Assis estão livres da
justiça paraguaia. Eles passaram 171 dias presos em Assunção
(primeiro em uma detenção, depois em prisão domiciliar) até
finalmente serem libertados no dia 24/08 e autorizados a voltar
ao Brasil. A decisão foi do juiz Gustavo Amarilla, que aceitou
o acordo proposto pelo Ministério Público do Paraguai – e que
foi aceito também pela defesa dos brasileiros.
Pelos termos do acordo, Ronaldinho pagará US$ 90 mil de
multa (cerca de R$ 504 mil) e, Assis pagará outros US$ 110
mil (R$ 616 mil). Assis também se compromete diante de
uma autoridade federal a cada quatro meses. Esse valor será
descontado dos US$ 1,6 milhão que eles haviam depositado
como fiança quando mudaram para o regime de prisão
domiciliar, em abril. A maior parte desse dinheiro (US$ 1,4
milhão, ou R$ 7,84 milhões) será devolvida a Ronaldinho e
Assis.
O juiz Gustavo Amarilla suspendeu o processo contra
Ronaldinho Gaúcho, mas não contra o irmão Roberto de Assis,
que foi acusado pelo Ministério Público por ter colaborado
para a elaboração dos documentos falsos.
“A Justiça condena Roberto Assis a cumprir dois anos pelo
uso público de documento falso, mas também o beneficia
com a suspensão dessa condenação. É um instituto do direito
paraguaio, que permite ao réu ir pagando essa condenação
desde que cumpra os requisitos”, disse o juiz.
Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto foram presos no dia
6 de março, dois dias depois de terem entrado no Paraguai
com passaportes falsos. Era esperado que os brasileiros fossem
liberados após o pagamento da multa, mas a Justiça aceitou um
pedido do Ministério Público para investigar possíveis outros
crimes. Os brasileiros tiveram a prisão preventiva decretada,
que no país vizinho pode durar até seis meses.
Após mais de cinco meses de investigação, o MP não encontrou
indícios de outros crimes e decidiu não fazer novas acusações
contra Ronaldinho e Assis. Os dois passaram um mês presos
na Agrupación Especializada, quartel da Polícia Nacional do
Paraguai transformada em cadeia de segurança máxima. Desde
7 de abril estiveram em prisão domiciliar, que cumpriram em
um hotel no centro de Assunção.

