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Previsão do tempo, Londres
Sab 19 / 12
8° 12° Sol com
nuvens

Ter 22 / 12

8° 11° Nublado, com
chuva

Dom 20 / 12

Seg 21 / 12

5° 11° Sol com
nuvens

9° 12° Nublado

Qua 23 / 12

Qui 24 / 12

Sex 25 / 12

4° 10° Nublado, com
chuva

4° 7° Sol

1° 7° Nublado
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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
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Luzes de Londres, por Arelys
Gonçalves

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

Arelys Gonçalves

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

HISTÓRIA DO
REINO UNIDO
No dia 6 de janeiro de 1540, Henrique VIII da
Inglaterra casou-se com sua quarta esposa, Ana
de Cleves. Henrique VIII, nascido em 28 de junho
de 1491, em Greenwich, e morto em 28 de janeiro
de 1547) foi rei da Inglaterra entre 1509 e 1547.
Presidiu os primórdios da Renascença inglesa
e da Reforma Inglesa. Sua história é marcada
por seis casamentos. Suas seis esposas foram,
sucessivamente, Catarina de Aragão (a mãe da
futura rainha Mary I), Ana Bolena (a mãe da futura
rainha Elizabeth I), Jane Seymour (a mãe do
sucessor de Henrique, Edward VI), Ana de Cleves,
Catherine Howard, e Catherine Parr.

Não há época mais bonita para se estar em Londres do que durante as festas de final
de ano. É quando a cidade se ilumina e ganha uma atmosfera mágica. A jornalista e
fotógrafa Arelys Gonçalves, integrante da equipe deste jornal, aproveita esse tempo
para fotografar ainda mais (ela tem sempre uma câmara na bolsa). A imagem em
destaque foi tirada do segundo andar de um ônibus double-decker, na passagem pela
Regent Street.
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Carta do editor

Desafios e esperança marcarão 2021
Por William Pineda*

Percorremos um caminho cheio
de adversidade, incerteza e tristeza
diante da crise da pandemia. Estes
meses nos marcaram e nos afetaram
profissional e pessoalmente de
uma forma profunda. Diante deste
cenário, o convite também foi para
avançar, superar os problemas e
colocar nossa energia e esperança
de melhorar, repensar, sair por
cima.
Nossa comunidade tem sido um
exemplo dessa luta e dedicação.

Temos testemunhado valiosos
exemplos
de
solidariedade,
de iniciativas para alcançar os
vulneráveis e “abraçar”, ainda que
virtualmente, nossos entes queridos.
Pouco a pouco, com esforço e
resistência, temos tentado unir forças
e compartilhar os encargos para
não parar. Nossos patrocinadores
têm sido uma parte essencial desta
jornada. Sem eles, não poderíamos
estar aqui.
Nossos leitores e apoiadores
também têm sido essenciais.
Conduzimos esta jornada de
mãos dadas, acompanhando suas
dificuldades e compartilhando suas
preocupações, suas angústias, assim
como o senso de superação. Por
nossas páginas de notícias, impressas

ou na internet, transmitimos
esse espírito de solidariedade
de muitos e destacamos o papel
que as organizações de caridade
de
diferentes
comunidades
têm
desempenhado
nessas
circunstâncias.
2021 é mais um ano cheio de
desafios, mas com uma visão mais
clara com a chegada da vacina e
do processo que está ocorrendo no
Reino Unido, o primeiro a realizar
a vacinação em massa em seus
habitantes.
Outros desafios, não menos
importantes, são os apresentados
pelas mudanças com o Brexit. Com
o fim da transição, os cidadãos
da UE estarão sob um sistema de
migração diferente, enquanto as

relações comerciais também serão
alteradas.
Nossa esperança é que a unidade
continue a prevalecer nos próximos
anos. Que os esforços feitos pela
comunidade em cada canto deste
país continuem a se multiplicar.
Esperamos que os empresários
continuem a dar o exemplo para as
novas gerações. Eles navegaram
contra a incerteza e a angústia que
foram despertadas e, sem descanso,
continuam apostando num futuro
melhor para seus projetos, suas
empresas e seus funcionários.
Sabemos que o espírito
guerreiro continuará a viver e que
será um 2021 cheio de triunfos.
Nós, como Express News e Notícias
em
Português,
agradecemos

muito a todos os nossos leitores
e telespectadores e aos nossos
anunciantes que tornam possível
que este meio continue a realizar seu
trabalho. Nossos agradecimentos
também vão para nossos jornalistas,
editores, fotógrafos, operadores de
câmera, profissionais de venda e
toda a equipe que nos acompanhou
durante este ano de 2020.
No ano de 2021 esperamos que
eles continuem a nos acompanhar
porque com esse apoio seremos cada
vez maiores como comunidade.
A todos vocês, um Feliz Natal e
um Próspero Ano Novo!
* William Pineda é diretor da
Global Community, grupo editorial
que publica o jornal Notícias em
Português.

Projeto de aulas de computação para idosos
ganha prêmio por inclusão social
Divulgação

Por Marta Stephens

O programa de aulas de
computação para idosos da
comunidade luso e latino-americana
no Reino Unido, comandado pelo
educador português Nuno Vinhas,
da organização Old Alone UK,
foi premiado com a honraria Best
Diversity and Inclusion Impact
2020, pelo Institution of Engineering
and Technology (IET).
Na segunda-feira (14/12), foi a
entrega do troféu, com a presença
de representantes do IET e Old
Alone UK, em um evento presencial
limitado a 15 convidados. Essa foi a
primeira vez que uma honraria como
esta foi entregue a uma associação
de falantes de português e espanhol
em UK.
“É um prestígio muito grande”,
comemora Vinhas, engenheiro de
computação e educador há mais de
duas décadas. “Para esta categoria,
foram 365 inscritos. Ficamos entre

Na cerimônia de entrega do prêmio, a partir da esquerda: Nuno Vinhas; voluntário José
Brands; Luisa Sofia, CEO da Old Alone; presidente da organização Izabela Branistenau e a
aluna voluntária Maria Luisa

os três finalistas concorrendo com
BT e Emerson, duas empresas com

atuação gigante no Reino Unido.
Em termos de finanças, éramos

um projeto de £ 35 mil/ano contra
orçamentos anuais de milhões.”
Tamanha surpresa foi ver que a
decisão pelo programa da Old Alone
UK foi unânime em um júri de dez
pessoas, formado por especialistas e
nomes destacados na área.
“O projeto foi pensado de modo
a consolidar e abraçar a comunidade
latino-americana, principalmente
as pessoas idosas”, explica Nuno
Vinha, ele próprio residente de
Londres há 56 anos. “Tudo foi
planeado para alcançar pessoas
com pouca instrução acadêmica,
o que significou uma adaptação
visual, oral e de programação
neurolinguística”.
Infelizmente, desde o início
da pandemia, as aulas estão
interrompidas.
Nuno explica que tentou obter
ajuda do governo para adaptar as
lições presenciais para o meio online, mas teve o pedido por recursos
negados. Como as aulas aconteciam

em uma sala alugada com todos
os equipamentos em Lambeth
College, era preciso adquirir
elementos técnicos, como câmeras,
computadores e telas.
Com o índice de desemprego em
alta na Inglaterra, Nuno reclama da
falta de uma política mais assertiva
do governo para inclusão digital.
“Com a pandemia, e a necessidade
urgente de trabalhar de casa e
estar conectado, o governo precisa
providenciar acesso à internet para
todos.”
Nuno lembra que o problema
pode ser ainda mais grave em uma
parcela grande da comunidade de
falantes de português e de espanhol
no Reino Unido. “Eles precisam
de lições de inglês, matemática e
tecnologia, não apenas para usar
um computador, mas também
conseguir usar um caixa eletrônico
no supermercado”, diz. “Tudo isso
sem esquecer que o educar precisa
ser afável.”
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RETROSPECTIVA CONSULAR 2020

Pixabay

Por Consulado-Geral do Brasil
em Londres

2020 está quase no fim!
O ano em que os 12 meses do
calendário pareceram ter bem mais
que 30 dias e que “ficar em casa”
ganhou um significado totalmente
novo.
Apesar de todas as grandes
dificuldades que enfrentamos, o
Consulado-Geral do Brasil em
Londres gostaria de aproveitar a
oportunidade para fazer uma breve
retrospectiva do ano:
• Janeiro: após um período
funcionando no prédio da
Embaixada do Brasil em
Londres, o Consulado retornou
à sua sede em 3 Vere Street, que
passou por reformas e melhorias
para funcionários e público.
• Fevereiro: conclusão do projeto
Nossos Olhares, realizado pelo
CCRU com apoio do Consulado,
para conectar os jovens
brasileiros residentes no Reino
Unido com jovens em escolas
no Brasil, com discussões sobre
temas como identidade, bullying
e a influência da Internet.
• Março: no início do mês, o
Consulado realizou missão
itinerante em Liverpool para
atender os brasileiros da região.
Em 19/03, já com o agravamento
da
crise
epidemiológica
do coronavírus no Reino
Unido, o Consulado passou a
funcionar em regime de plantão
emergencial.
• Abril: organização e realização
de voo de repatriação para
o Brasil de 319 nacionais
afetados pelo cancelamento de

•

•
•

•

•

voos comerciais em razão da
pandemia de COVID-19.
Maio: organização e realização
do segundo voo de repatriação
para o Brasil, com 328 nacionais
afetados pelo cancelamento de
voos comerciais em razão da
pandemia de COVID-19.
Junho: retomada da prestação
de serviços pelo correio
Julho:
com
o
gradual
relaxamento das medidas de
restrição impostas durante o
lockdown no Reino Unido,
o Consulado volta a prestar
serviços consulares ao público
geral, todos os dias úteis.
Agosto:
implantação
do
e-consular, o novo sistema
de solicitação e de triagem
de serviços adotado pelo
Consulado-Geral.
Setembro: com apenas um
mês de uso, o e-consular já
começa a apresentar alguns
benefícios importantes, como
grande diminuição de “viagens
perdidas” ao Consulado, por

conta da análise prévia dos
documentos;
diminuição
do tempo de espera por vaga
de agendamento para alguns
serviços; redução no tempo de
atendimento e diminuição do
tempo de respostas a consultas
recebidas por e-mail.
• Outubro:
unificação
dos
serviços
de
registro
de
nascimento
e
primeiro
passaporte de menor de idade.
Com a mudança, ambos
passaram a ser feitos em um
único atendimento, trazendo
mais agilidade e comodidade
para os requerentes. No mesmo
mês, também foi realizado o
Seminário sobre a Comunidade
Brasileira no Reino Unido,
evento virtual que reuniu
acadêmicos, pesquisadores e
lideranças comunitárias para
apresentar dados atualizados
sobre a presença brasileira no
país.
• Novembro: apoio e participação
na Feira de Educação, realizada

pelo Conselho de Cidadania
do Reino Unido - CCRU, e
na I Conferência da Mulher
Brasileira no Reino Unido,
realizada pelo Grupo Mulheres
do Brasil - Londres.
• Dezembro: lançamento da
segunda edição do guia Como
Empreender no Reino Unido, que
traz informações, em português,
para brasileiros interessados
em empreender no país, com
dados gerais sobre a economia
britânica e sobre o processo de
abertura de empresa, links para
acesso a fontes de informação e
muito mais.
Além dos destaques acima, o
Consulado também estreitou sua
parceria com diversas iniciativas
comunitárias, como o CCRU,
o Grupo Mulheres do Brasil
- Londres, a Casa do Brasil,
o POLH UK, dentre outras,
apoiando a organização de eventos
culturais, seminários, conferências
e feiras, trazendo mais informação

e interação para a comunidade
brasileira no Reino Unido
É preciso destacar, também,
a importância desta coluna, já
em seu quinto ano, em parceria
com a sempre dedicada equipe do
jornal “Notícias em Português”.
Essa iniciativa reforça a visão do
Consulado de que, para garantir
serviços de qualidade aos cidadãos,
é necessário que todos estejam bem
informados. Portanto, gostaríamos
de agradecer ao jornal pelo espaço
e colaboração.
Por fim, reforçamos nosso
compromisso com o aprimoramento
do atendimento e dos serviços
consulares e com o enfrentamento
dos desafios existentes. Para
tanto, contamos com o contínuo
apoio da comunidade brasileira,
cuja participação por meio de
comentários, elogios e críticas é
vital para a superação de obstáculos
e conquista de metas.
Desejamos a todos boas
festas, um excelente ano novo e,
principalmente, muita saúde!
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Como empreender no Reino
Unido: uma cartilha responde
Da Redação

Para diminuir as barreiras que
prejudicam o empreendedorismo
na comunidade brasileira no Reino
Unido, o consulado-geral do Brasil
em Londres, em parceira com
CCRU (Centro de Cidadania do
Reino Unido), Câmara de Comércio
Brasileira na Grã-Bretanha e
Grupo Mulheres do Brasil - Núcleo
Londres, lançou uma segunda
edição do guia “Como empreender
no Reino Unido”.

A live de lançamento aconteceu
no domingo (13/12) com a
participação do cônsul-geral do
Brasil, Tarcísio Costa, que fez uma
breve explicação sobre o conteúdo
da cartilha, e apresentações de
representantes da embaixada do
Brasil em Londres, do CCRU, da
Câmara de Comércio, do Grupo
Mulheres do Brasil e do Conselho
de Representantes Brasileiros no
Exterior.
A edição agora disponível para
download atualiza e aperfeiçoa
uma versão anterior da cartilha,

lançada em 2016. Traz informações,
em português, para brasileiros
interessados em empreender no
país, com dados gerais sobre a
economia britânica e sobre o
processo de abertura de empresa,
links para acesso a fontes relevantes
de informação.

Por que empreender?

A recente pesquisa do perfil
do brasileiro no Reino Unido,
elaborada pela professora Yara
Evans, do Imperial College, revelou
um dado curioso: quase três quintos

Um deserto chamado Londres
John Cameron/Unsplash

Manuel Gomes*

Num de repente, como se
alguém tivesse desligado o
interruptor da luz, a cosmopolita
Londres desligou-se de tudo e todos
se desligaram da cidade.
Num único pedaço de tempo,
as avenidas do West End, os
passadiços de Greenwich, os
corredores da Estação de Vitoria ou
mesmo o reduto Westminster / Big
Ben / Downing Street / Buckingham
Palace padeceram de solidão.
Aqui e ali, na outrora multidão
encontrei com desconfiança a
presença de alguém que também me
olhava desconfiado. Com o tempo,
percebi o papel dos “key workers”
de que profissionalmente faço parte
como jornalista.
A liberdade de poder circular
sem restrições permitiu-me fazer
várias marchas solitárias por toda
a Londres. Estranhamente, os
semáforos continuavam a trabalhar
para diversão de alguns sem abrigo
junto a Vauxhall, paredes meias
com o MI5 (Serviços Secretos
Britânicos) e a novissíma embaixada
dos Estados Unidos da América.
No correr dos dias, o Thames
chamou a minha atenção e todos
os dias eu dedicava um tempo para
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Imagem de Oxford Street durante o confinamento: a cosmopolita Londres desligou-se de
tudo e todos se desligaram da cidade

olhar o rio numa das suas diferentes
pontes. Mais do que escriba, senti-me
um “wild loafer” com toda a Londres
rendida a ouvir o barulho dos meus
passos nos passeios desertos. Com os
transportes públicos vazios, restavame olhar a desolação no rosto
dos motoristas, dos empregados
de supermercados, dos polícias e
muitos outros “key workers” que
timidamente se encontravam em
longas filas de pouca gente na porta
dos supermercados.
Em diferentes deslocações,
tive oportunidade de partilhar
estações de metrô apenas comigo
para descobrir que já dentro da
carruagem todo o espaço me

pertencia. Era tanta a ausência
Humana que seria impossível eu ser
infectado por alguém apenas porque
não havia ninguém. O silêncio era
imenso e sempre que podia, fazia
de propósito para atravessar um dos
parques da cidade. Eu e as árvores
numa imensidão de solidão.
Na televisão, os sete aeroportos
de Londres pareciam um slide
sem qualquer movimento como
se fossem um banner estático. Os
paredões do Thames tinham todas
as esplanadas para mim e ninguém
para atender ou fazer companhia.
* Manuel Gomes é jornalista
e escritor português a viver em
Londres.

(58%) dos brasileiros declararam
não ter interesse em estabelecer
negócio no Reino Unido. Dentre os
que exerciam atividade remunerada,
os autônomos eram uma minoria
(11%), assim como os donos-denegócio (5%).
Entre os motivos para não
empreender, 25% citam a obtenção
de crédito. A essa seguem-se a
dificuldade em acessar informação
tributária
(18%),
informação
trabalhista (15%) e processos
burocráticos (14%). Um em
cada dez também mencionou

Divulgação

A cartilha traz informações, em português,
sobre a economia britânica e o processo
de abertura de empresa, além de links a
fontes relevantes de informação

altos encargos fiscais, e a mesma
proporção mencionou dificuldade
em obter subsídios do governo.
A cartilha “Como empreender
no Reino Unido” está disponível no
site www.ccru.org.uk.
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Mestre confeiteiro: conheça
o brasileiro fenômeno de
cursos online
Por Marta Stephens

O baiano Julio Ketteley, rosto e
bíceps por trás do perfil de Instagram
@mandiocaecaviar (com 190 mil
seguidores), é um dos maiores
vendedores de cursos online no Brasil.
A cada dois meses, quando lança uma
nova aula na plataforma Hotmart,
seu nome vai para o topo dos mais
vendidos. Da sua casa temporária em
Essex, ele atrai milhares de pessoas
em lições de confeitaria, quando
pacientemente explica detalhes do
preparo de doces clássicos e criações
próprias. (A receita da pavlova, você
confere na página 25.)
“Não deixo nada mal explicado.
Minhas lives duram duas, três
horas. Recentemente dei um curso
para 2000 pessoas que durou cinco
horas”, conta Julio, desvendando
em parte o segredo de tanto sucesso!
Os cursos estão abertos a qualquer
pessoa que goste de cozinhar, mas
são os aspirantes a profissional que
ganham mais, porque terminam a
aula com capacidade de reproduzir
comercialmente as sobremesas.

“Hoje metade dos meus alunos tem
intenções profissionais, mas a outra
metade faz por prazer mesmo.”

Da advocacia à pâtisserie

Hoje é difícil imaginar ambiente
em que Julio esteja mais à vontade
do que uma cozinha, mas não foi
sempre assim. Embora ele sempre
tenha gostado de comida, antes de se
tornar um destaque na confeitaria,
Julio era advogado.
Estudou Relações Internacionais
na Universidade de Brasília, fez
mestrado na ONU enquanto vivia
na Costa Rica, fez intercâmbios no
Canadá, Rússia e Argentina. Em
2008, desembarcou em Londres
destinado a fazer sua formação em
Direito. Voltou para a sala de aula
na BPP School, mas a essa altura
a paixão pela confeitaria já estava
consumada.
“Em 2011, consegui um contrato
de treinamento com começo em
2013. Naquela época, eu já assistia
muitos programas de culinária e
cozinhava bastante”, conta. Foi nessa
brecha de tempo, entre a formação em

Direito na Inglaterra e o começo em
um emprego promissor que o baiano
de Salvador abraçou a gastronomia.
Primeiro, fez o curso completo da
Le Cordon Blue na Tante Marie
Culinary Academy, escola de Surrey.
Foi ali que aprendeu o encanto de
uma atividade que exige precisão e
método.
Animado com a ideia de que
o hobby se tornaria profissão, ele
integrou um programa da Sky TV
que consistia em uma competição de
negócios: criar um produto vendável
e de qualidade superior. Ele venceu
o programa e teve uma sessão com
três investidores. O projeto era uma
linha de sobremesas alcóolicas com
aparência de drinques.
Recebeu uma oferta tentadora,
que colocaria seu produto nas
prateleiras do mercado britânico,
mas a investidora fez uma exigência
que ele não pôde cumprir: dedicarse exclusivamente ao projeto. “Eu
tinha firmado o compromisso de
começar a trabalhar em 2013, então
minha resposta foi não.”
Mais tarde, ele também

Julio Ketteley tem 190 mil seguidores do Instagram (@mandiocaecaviar) e atrai milhares de
pessoas em seus cursos de confeitaria

participou do programa The Taste
Brasil, do canal de TV brasileiro
GNT. Foi aí que o público brasileiro
o conheceu. “Minha transição para
a pâtisserie aconteceu aos poucos.
Primeiro consegui um trabalho part
time e usava todas as minhas férias
para aprender mais”, diz.

Paixão no olhar

Quem o conheceu nessa época,
sabia que a advocacia perderia um
profissional. “Pelo olhar dele, a gente
via toda a paixão pela pâtisserie.
Além de ser talentosíssimo, ele
é gente boa demais. Tem muita
paciência para ensinar”, diz Luciana
Berry, chef brasileira que mora em
Londres. “Jubes, como eu o chamo,

é como um irmão para mim. Eu não
como sobremesa, mas quando ele
faz, eu me acabo.”
Desde 2017, Julio deixou
totalmente a advocacia. Em 2018,
começou a dar aulas. Um curso
online dele custa entre R$ 127 (cerca
de £ 18) e R$ 997 (aproximadamente
£ 142). A cada dois meses, ele faz
um lançamento especial e quase
semanalmente promove lives para o
público em geral.
“Eu amo me comunicar, meu
sonho é trabalhar na TV”, revela.
“Não tenho problema nenhum em
voltar a morar no Brasil, mas só
se fosse para um projeto grande
tipo trabalhar na televisão.” Já tem
emissora de olho, aliás.

Brasileiros londrinos unidos contra o racismo
Da Redação

No Dia Internacional dos Direitos
Humanos (10/12), a comunidade
brasileira foi convocada a protestar.
Parte dela compareceu ao ato de
denúncia às mortes de pessoas pretas
e racismo institucionalizado no Brasil,
ocorrido pacificamente em frente à
embaixada do Brasil em Londres.
A convocação foi feita pelo
grupo Frente Preta UK, criado
apenas duas semanas antes do
protesto com o intuito de reproduzir
na capital britânica o grito de justiça
que reverbera no Brasil. “Nasceu do
incómodo de tantas notícias ruins
recebidas do Brasil”, conta Elda
Cardoso, cofundadora do grupo
que já tem página de Facebook e

Instagram. “A cada 23 minutos, uma
pessoa preta é assassinada no Brasil.
Isso é um genocídio”, completa.
Segundo estudo divulgado pela
Rede de Observatórios da Segurança,
a população negra é a que mais
morre pela polícia, seja em números
absolutos ou proporcionalmente.
Os dados dos estados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e
Pernambuco apontam para um
racismo institucionalizado.
Na Bahia, 97% dos 650 mortos
pela polícia em 2019 eram pretos.
Em Pernambuco, 93%.
Elda, que é ativista e estudante
de psicologia em Londres, explica
o que está acontecendo no Brasil:
“Os pretos acordaram, estão se
formando (graças ao sistema de cotas

, ocupando lugares de destaque em
muitas profissões e a resposta das
classes dominantes brasileiras é de
medo em perder quem os sirva”.

Racismo na Inglaterra

Nascida em Goiânia e há 20
anos em Londres, Elda diz que aqui
a população negra está mais segura,
embora haja racismo no Reino
Unido. “Racismo existe em todo
lugar. Aqui, ele é velado e a polícia
inglesa não anda armada, o que torna
nossa vida mais segura”, conta. “No
Brasil, o racismo é institucionalizado
e reforçado pelo estado.”
O grupo pretende, agora, levantar
debates e chamar atenção da opinião
pública inglesa para o que está
acontecendo em selo brasileiro.

No protesto realizado em Londres,
nomes de vítimas de racismo
foram destacados em cartazes. A
expressão “bala perdida”, que ganhou
popularidade no Brasil para explicar
mortes de pessoas que sequer eram
alvo da polícia, também é questionada.
Desde a capital inglesa, o grupo
tenta ajudar os compatriotas como
podem. “Temos prestado apoio,
inclusive financeiro, a Mirtes Renata
Souza, mãe do menino Miguel
Otávio que morreu em junho, ao
cair do nono andar de um edifício de
luxo no Recife. A patroa de Mirtes,
Sari Corte Real, estava responsável
em cuidar da criança enquanto a
empregado doméstica passeava
com os cachorros. Sari é acusada de
negligência, ao deixar o garoto de

apenas 5 anos sozinho no elevador
do edifício, chegou a ser presa em
flagrante, mas aguarda julgamento
em liberdade.
“Mirtes perdeu o filho, o emprego
e mesmo a fonte de renda temporária,
já que precisou parar de vender bolos
na rua por causa da pandemia”, diz
Elda. “Tentamos dar suporte a ela
como possível.”
Mirtes, que tinha planos de
estudar administração à distância para
ficar perto de Miguel, acaba de se
matricular na faculdade de direito. As
aulas começam em 2021. Ela também
está trabalhando em uma organização
não-governamental no Recife.
Na primeira audiência de
julgamento do caso Miguel, no dia
3/12, Sari sequer chegou a ser ouvida.
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12 personas de

2020

Uma lista com as personagens da
comunidade que ganharam as páginas do
jornal este ano
Por Marta Stephens

Uma das funções do jornalismo
comunitário é apresentar e conectar
personagens. Exibir histórias de
expatriados e divulgar talentos nas
mais diversas áreas fazem o trabalho
valer a pena. Tem tanta gente
interessante na comunidade de

falantes de português! Tanta gente
a executar projetos, desenvolver
ideias e causar impacto positivo em
suas profissões.
A seguir, uma lista com as 12
personas que ocuparam as páginas
do jornal em 2020. Se algum deles
você ainda não conhece, merece sua
atenção.

Linda Dantas, cabeleireira

Paula Miotto, atleta

Paula Miotto é triatleta nascida em Vitória do
Espírito Santo, Brasil, e mora na Inglaterra
desde fevereiro de 2019. Ela já participou
de dezenas de competições por todo o
mundo e é uma referência quando o tema
é vida esportiva saudável. Paula é vegana
e totalmente contra uso de anabolizantes.
Na Inglaterra, onde seu filho de 19 anos
mora, ela trabalha para INK Global, uma
editora de revistas, onde presta serviço
como coach de alta performance, dando
palestras e prestando assessoria para os
profissionais do departamento de vendas.
Depois e antes do expediente, ela treina.
São quatro horas de exercícios físicos
por dia. Nos fins de semana, esse tempo
aumenta. Paula chega a treinar 17 horas
em dois dias.

Raquel Cipriano, atriz

A brasileira Linda Dantas imigrou para o Reino Unido sem falar inglês
e hoje é referência em pintura de cabelos em Londres. Antes de se
tornar a preferida de brasileiras e também de inglesas quando o
assunto é balayage, técnica de pintura de cabelo, essa paraibana
fez faxina para pagar o curso de inglês, trabalhou em restaurante e
teve uma experiência em um escritório de mídia.
Mãe de dois filhos ingleses (9 e 11 anos), Linda ouviu o conselho
de uma amiga, que a sugeriu o trabalho como cabelereira. Hoje
ela atende de três a quatro pessoas por dia em sua residência em
Wimbledon. “Na minha lista de clientes fiéis tem gente famosa,
repórteres da BBC, esposas de jogadores de futebol”, diz uma
orgulhosa brasileira.

“Londres está cheia de talento e
nem toda a gente tem acesso às
oportunidades.” A frase é da atriz
Raquel Cipriano, portuguesa a
residir na capital inglesa há cinco
anos. A multi talentosa artista, que
acumula participações em filmes
e séries no Reino Unido, resolveu
usar sua experiência e talento para
fortalecer a produção artística.
É dela a ideia do Rcreatives Lab,
um laboratório criativo para ajudar
artistas a desenvolver projetos.
Artistas de todas as vertentes são
benvindos - escritores, encenadores,
actores e quem mais precise de um
empurrão para produzir arte. Só
precisa inscrever-se no website –
www.rcreatives.co.uk ou por e-mail
– rcreatives@gmail.com.
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Samanta Bullock, empresária
A brasileira Samanta Bullock é a fundadora da SBShop, loja online
e empresa de consultoria de moda inclusiva, É também conhecida
pela carreira como tenista (ela representou o Brasil em três mundiais)
e como modelo. Na London Fashion Week de 2020, ela lançou
um filme muito impactante. “São 13 modelos, cada uma com uma
diferença, que mostram o que já enfrentaram de negativo em suas
vidas em virtude de suas imperfeições.”
Samanta é uma voz importante em um setor ainda em formação,
mas com sinais de crescimento: o da moda inclusiva. Além da
curadoria das marcas de roupas inclusivas e universais à venda na
loja online, a empresária presta também consultoria para adaptar
produtos e negócios.

Sandra Guerreiro, poeta
Uma poeta londrina do Alentejo, Sandra
Guerreiro lançou em 2020 o livro “Onde o
Lugar – The Where Place” (Editora Glaciar).
O livro de poesia tem edição bilingue com
tradução para o inglês feita pela poeta
britânica Anna Reckin.
Nascida em Luxemburgo, criada no
Alentejo e londrina por opção desde
2012, Sandra tem poesia publicada
em dezenas de revistas em Portugal, nos
EUA e Brasil. Tem também poesia em
diversas antologias, como as colectâneas
Ornato em Cadeia (2017, Nu Limbo
Edições, Brasil) e a Antologia de Poesia
Ibero-americana Actual (2018, ExLibric,
Málaga, Espanha).
Em Londres, ela é professora do ensino
secundário no sul de Londres, responsável
pelo apoio a estudantes com autismo.

Silvino Ferreira, poeta

Lenny Lopes, artista plástica

Pouco antes da pandemia ser declarada,
no final de fevereiro, o brasileiro Silvino
Ferreira Jr. lançou o livro de poesia Virtual.
Nascido em Ipirá, pequena cidade no
interior da Bahia, e recifense/londrino por
adoção, Silvino publica poesia de forma
independente desde 1985. Em Londres,
cidade que inspirou os poemas de Virtual,
ele é também conhecido por ser o rosto
e a voz por trás das câmaras do Canal
Londres, onde publica há mais de uma
década entrevistas com personalidades da
comunidade brasileira no Reino Unido.

Helo Scoparo, bancária

A brasileira Lenny Lopes produz uma obra abstrata e psicodélica,
misturando fotografia, pintura, com colagens de pedras e cristais.
Residente do bairro londrino de Fulham, onde também mantém seu
ateliê, Lenny produz uma arte colorida e exuberante.
Nascida no Maranhão, Brasil, Lenny tem uma ampla e diversa
formação artística, com cursos na London School of Photography
e na British Academy of Photography (University of Westminster)
no currículo, além da London Fashion School, onde desenvolveu
habilidades em desenho.

Em pouco mais de um ano de vida
em Londres, Helo Scoparo foi de
funcionária braçal em restaurante
ao 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
mostrou no vídeo lançado em
agosto no seu canal de YouTube
(Helo Scoparo) e teve uma ótima
audiência na época.
Helo é formada em comércio
internacional pelo Mackenzie,
em São Paulo, e no vídeo conta
como driblou a ansiedade e a
insegurança com o idioma para
conseguir uma chance de trabalho
na área financeira, na qual já tinha
experiência de empregos no Brasil.
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Zulfa Ramalheiro, estilista
A história de sucesso
da moçambicana Zulfa
Ramalheiro na Itália, onde
mantém uma marca de roupas
africanas, é marcada pela
determinação. Foi a vontade
de se expressar como africana
que a levou a criar a marca
de roupas Xiluva Design.
Xiluva, palavra do dialeto da
sua cidade natal Maputo, tem
entre os significados amor,
beleza, flor.
O que Zulfa faz é uma moda
africana moderna, prática
e bela, para ser usada
por qualquer pessoa e em
diferentes ocasiões. Os tecidos
são trazidos por um amigo do
Senegal ou por ela mesma,
de Moçambique, país ao qual
retorna em visita a cada três
anos.
O acabamento das roupas é
inteiramente italiano, desde as
técnicas de costura aplicadas
por Zulfa às linhas e botões.
É uma moda “ítalo-africana”,
como define.
As vendas são feitas por
encomenda, inclusive online
(pelo facebook.com/zulfa.
ramalheiro).

Janice Mansur, comunicadora
Poeta desde a adolescência, a brasileira Janice Mansur administra
a vida de professora com a escrita, e com inúmeras atividades. De
massagista de Shantala a cleaner e personal organizer, a professora
licenciada da rede de ensino público de Niterói, Rio de Janeiro,
enveredou também para o mundo das “lives” durante a pandemia.
Chegou a fazer nove entrevistas por mês, entre julho e agosto.
“Convido profissionais que possam contribuir com informações para
o desenvolvimento emocional, sempre preparo artigos que preparam
o público para o que virá”, conta.
As lives compõem um projeto mais amplo de transmissão de
conhecimento chamado Better and happier. Em 2020, Janice
também passou a integrar o time de colunistas de Notícias em
Português.

Nara Vidal, escritora
Uma das vencedoras do Prêmio Oceanos 2019, com o romance
“Sorte”, a brasileira Nara Vidal lançou no começo de dezembro
mais um livro, desta vez de contos. Em “Mapas para desaparecer”,
a escritora mineira, fundadora da Capitolina Books e Revista (www.
capitolinabooks.com), aborda a identidade como tema central da
coleção de histórias curtas. “O desparecer que está no título do
meu livro fala da rota que está traçada por padrões sociais desde
sempre. Fala sobre a necessidade que o ser humano tem de se
esconder para estar na companhia de outros. Fala de hipocrisia,
preconceito e medo”, explica a autora, residente na Inglaterra há
quase vinte anos.

Israel Cassol, influencer
O brasileiro londrino
Israel Cassol tem mais
de 160 mil seguidores
no Instagram. Ficou
famoso pela criatividade
e bom gosto ao vestirse e é conhecido na
imprensa britânica como
o “Birkin boy”, por ser
dono da maior coleção
de bolsas Birkin na
Europa.
Em 2020, o ex-modelo
nascido no Rio Grande
do Sul mudou o estilo
de suas postagens
e passou a usar seu
poder de influência
para questões mais
urgentes. “Decidi não
comprar mais bolsas e
coisas supérfluas. Quero
incentivar as pessoas
a plantarem árvores e
cuidar mais do nosso
meio ambiente”, diz.
Desde junho de
2020, Israel passou a
apresentar o quadro
“Brasileiros no Mundo”,
no programa Empire
Style, na Band Triangulo.
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Londrinos sem metrô e sem
fogos de artifício no Ano Novo
Por Arelys Gonçalves

O metrô de Londres não estará
funcionando em sua programação
noturna para o Ano Novo
devido à pandemia de Covid-19.
Tradicionalmente, os serviços
de transporte subterrâneo são
gratuitos após a meia-noite de 31
de dezembro para ajudar aqueles
que saem para a cidade a chegar
em segurança em casa. No entanto,
este ano os chefes de transporte
de Londres indicaram que o metrô
estaria prestando seus serviços
como qualquer outra quinta-feira,
portanto somente ônibus noturnos
estarão disponíveis para levar para
casa as pessoas que saíram para

comemorar.
Um dos espetáculos mais
assistidos e esperados, e que torna
necessário o serviço de transporte,
é a exibição de fogos de artifício no
Tâmisa, que também foi suspensa
este ano por decisão da Câmara
Municipal de Londres.
De acordo com as diretrizes
do governo, os londrinos poderão
utilizar a rede para visitar amigos
e familiares em suas bolhas de
Natal todos os dias entre 23 e 27 de
dezembro, exceto no dia de Natal
(25). É provável que o transporte
público esteja ocupado nos dias 23
e 27 de dezembro nos intercâmbios
de transporte público e nas
estações da National Rail, portanto

os usuários são aconselhados a
planejar com antecedência e evitar
horários de pico.
É possível também que as vias
terrestres estejam congestionadas
durante o período de relaxamento,
especialmente entre 24 e 26 de
dezembro.
National Rail também terá
serviços reduzidos no día 25 e 26
de dezembro, no chamado Boxing
Day. Nesses dois días, não haverá
trens nas aforas de Londres.
Portanto, o melhor a fazer é planejar
muito bem qualquer deslocamento
nessa época do ano. E, se possível,
evitar os translados, principalmente
entre áreas de diferentes níveis de
alerta.

Tomas Anton Escobar/Unsplash

O metrô estará funcionando entre 23 e 27 de dezembro, exceto no dia de Natal (25)
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Dois séculos de Regent’s Canal
Arelys Gonçalves

Por Arelys Gonçalves

Foi um ano muito difícil para
celebrar os dois séculos do Regent`s
Canal, que atravessa grande parte da
capital britânica e proporciona espaço
para entretenimento, saúde e esporte
todos os dias. As restrições causadas
pela pandemia impediram os
eventos que tinham sido planejados
para marcar a data desta referência
emblemática, mas há sempre uma
oportunidade de celebrar as atrações
que a cidade preservou ao longo de
seus anos de história.
Com 8,6 milhas de extensão,
este é um espaço que durante anos
foi um dos segredos mais bem
guardados em Londres e agora
é uma opção que serve como
um caminho entre Paddington e
Limehouse Basin. É também onde
muitos turistas exploram a beleza
local de barco.
Criado a partir do plano do
arquiteto e urbanista John Nash,
responsável pelo desenvolvimento
de um projeto de transformação
de uma grande área de Londres
em 1811, os trabalhos no Regent`s
Canal começaram em 1812. Após
vários anos de construção, a seção
final entre Camden e Limehouse foi
aberta em 1º de agosto de 1820 com
uma grande celebração.

Fuga da cidade

É uma experiência única e
de fácil acesso para aqueles que
desejam fazer uma pausa da correria

O canal é uma opção que serve de trilha para corredores, assim como para turistas que desfrutam da beleza de toda a área por terra ou
por barco

diária. Em seu camino, você pode
admirar barcos de diferentes cores e
estilos que ocupam a Little Venice.
A trilha pode levar os visitantes ao
Regent’s Park, um dos parques mais
populares de Londres. Pela mesma
rota, você chega ao zoológico de
Londres.
Além disso, você pode desfrutar
de outro dos lugares mais visitados
da capital, o famoso Mercado
de Camden. Lá você encontrará
atraentes barracas de artesanato
e lojas extravagantes com suas
fachadas e artigos originais.
Projetado para ligar o Grand
Union Canal em Little Venice com
o rio Tâmisa, o canal corre para o
norte da cidade antes de seguir para
o sul por Bethnal Green e Mile End

Park para encontrar o Tâmisa em
Limehouse Basin.
O canal é também uma
testemunha da história da cidade.
A primeira seção começou a operar
em 1812 e desempenhou um papel
fundamental durante a Segunda
Guerra Mundial e também ajudou
a Revolução Industrial por ser uma
conexão entre o Tâmisa e a rede de
canais que unia o país.
Armazéns industriais, que
agora foram transformados em
edifícios residenciais e grandes
depósitos, existem graças a esta
via navegável, considerada uma
rodovia de alta velocidade de seu
tempo. Mercadorias de todo o
mundo, como carvão, gado e outros
produtos foram transportadas ao

Projetada para ligar o Canal Grand Union em Little Venice com o Rio Tamisa, esta rota atravessa a cidade

longo do canal para o coração da
Inglaterra e depois para as fábricas.
O Regent`s Canal também
serviu como rota para o transporte
de armas e munições durante
as
guerras
mundiais.
Após
décadas de contribuição para o

desenvolvimento do país e seu papel
fundamental no transporte de armas,
os canais gradualmente perderam
sua relevância para a indústria e se
tornaram acessíveis ao público em
1968.
Em toda sua extensão é comum
ver os barcos finos, alguns deles
utilizados
como
residências
particulares e outros ao serviço
de excursões, restaurantes ou
refeitórios flutuantes.
É também uma boa via para
ciclistas. Outros preferem fazer a
viagem a pé e parar em um dos cafés
ou restaurantes nas proximidades.
Ou optam por fazer o passeio de
barco e olhar a paisagem a partir
da água. Várias empresas oferecem
este serviço com diferentes
alternativas. Alguns somente para
grupos privados que podem dirigir
seus próprios barcos e outros para
um grande grupo com rotas e guias
turísticos.
Para mais informações sobre o
canal e as opções para apreciá-lo,
visite o website canalrivertrust.org.uk.
Para informações sobre viagens
de barco, www.londonwaterbus.com
e goboat.co.uk.
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Prefeito de Londres presta homenagem
a voluntários da pandemia
Da Redação

Um grupo de voluntários que
apoiaram
abnegadamente
seus
companheiros londrinos durante
a pandemia de Covid-19 foi
reconhecido com prêmios especiais
pelo prefeito de Londres Sadiq Khan.
O Mayor of London Volunteering
Awards deste ano celebrou o
trabalho de londrinos e grupos
comunitários que deram seu tempo,
habilidades e recursos para apoiar
suas comunidades e bairros durante
a pandemia.
De centenas de indicações
em toda a extensão da cidade, 13
vencedores foram escolhidos em três
categorias: resposta à crise, entregas
e campeões comunitários, mais o
Mayor of London Young Londoners
Awards.
Entre os homenageados estam
uma colaboração local entre a igreja
Gospel Temple Apostolic Church,
Tottenham Food Hub e Felix Project,
que têm fornecido alimentos às
comunidades de Enfield e Haringey;
Roconect - uma organização que
fornece apoio a vítimas de violência
doméstica e serviços de orientação a
membros vulneráveis da comunidade
romena de Londres; Islington
Mind, que envolveu pessoas em

recuperação de problemas de
saúde mental; e Selsdon Covid-19
Response Team - um grupo de ajuda
mútua que coordenou a coleta e
entrega de alimentos, medicamentos
e outros bens essenciais durante o
confinamento.
Todos os vencedores receberam
£ 5.000 em financiamento para
apoiar a continuação do trabalho da
organização que os nomeou.
Sadiq Khan disse: “Estes
incríveis
voluntários
refletem
o melhor de nossa cidade e
suas contribuições vitais foram
necessárias mais do que nunca
este ano. É por isso que estou tão
orgulhoso de celebrar e ajudar a
apoiar as organizações filiadas aos
vencedores deste ano».
A vice-prefeita de Integração
Social, Mobilidade Social e
Engajamento
Comunitário,
Debbie Weekes-Bernard, disse:
“O setor voluntário de Londres é o
coração pulsante de nossa capital
e, na prefeitura, temos trabalhado
ativamente para tornar o voluntariado
mais acessível”.
Os prêmios foram anunciados
no Dia Internacional do Voluntário,
5/12. A seguir, a lista completa dos
vencedores.
Fonte: London.gov.uk
London.gov.uk

Força da comunidade
Conheça os voluntários e organizações premiadas pela atuação
durante a pandemia
Gospel Temple Apostolic Church/Tottenham
Food Hub/Felix Project (Enfield/Haringey)
Estes grupos locais uniram forças para combater
a pobreza alimentar durante a pandemia,
entregando alimentos - alguns excedentes dos
Morrisons locais - duas vezes por semana aos
residentes de Enfield e Haringey.
Archbishop’s Park Community Trust/Roots and
Shoots SEN project (Lambeth)
Archbishop’s Park Community Trust faz parceria
com SEN Roots and Shoots para oferecer estágios
semanais de trabalho ensinando habilidades
práticas no manejo de parques, bosques e
pomares para estudantes com dificuldades de
aprendizado.
East African Association/ Streatham Academy
FC (Lambeth)
A organização fornece apoio à saúde mental dos
jovens londrinos através de aconselhamento e
trabalha para conectar membros da comunidade
somali de Lambeth com a comunidade local mais
ampla.
Lewisham Homes/Evelyn Community Store/
Fareshare (Lewisham)
A loja comunitária Evelyn foi criada em março
de 2019 em resposta à persistente questão
da pobreza alimentar na comunidade local.
O objetivo da parceria é garantir que nenhum
residente fique sem comida.
Imperial
Health
Charity
(Westminster/
Hammersmith e Fulham)
A equipe de voluntários da Imperial Health
Charity desempenhou um papel fundamental ao
fornecer apoio extra ao pessoal do NHS na linha
de frente dos cinco hospitais do Imperial College
Healthcare NHS Trust no Noroeste de Londres Charing Cross, Hammersmith, Queen Charlotte’s
& Chelsea, St Mary’s e the Western Eye.
Janet Irwin - St Nicholas Church (Wandsworth)
Janet tem mais de 70 anos e, apesar de estar no
grupo de risco, continuou apoiando os membros
vulneráveis da comunidade, fazendo ligações
telefônicas para aqueles que estavam isolados e
garantindo que as pessoas que estavam doentes
ou em quarentena recebessem entregas de
alimentos.

Sadiq Khan anuncia os vencedores: entre centenas de indicações, 13 foram escolhidos e
receberam £ 5.000 em financiamento cada

Jaz Potter, Selsdon Covid 19 Response Team
(Croydon)
Durante o primeiro lockdown, Jaz criou o 60

volunteer Street Champions em cada rua de
Selsdon para atuar como ponto de referência
central para coleta de medicamentos e compra
de alimentos. Ela reuniu diferentes organizações e
voluntários para garantir que os mais vulneráveis
fossem atendidos.
Roconect (atuação em múltipla áreas de Londres)
Em colaboração com o consulado romeno,
a Roconect ajudou a fornecer a mais de
700
pessoas
necessitadas
alimentação,
acomodação em albergues, passagens aéreas
de volta à Romênia, empregos (e transporte para
esses empregos), vestuário, documentação e
aconselhamento.
Free2b Alliance (Wandsworth)
Este ano, a Aliança forneceu grupos de apoio de
pares aos jovens LGBTQ+, adaptando serviços
presenciais para o fornecimento on-line para
apoiar o bem-estar e a saúde mental de uma
comunidade afetada de forma desproporcional
pelo isolamento do bloqueio.
Islington Mind (Islington)
Durante a pandemia, os próprios residentes
adultos se recuperaram de problemas de saúde
mental a longo prazo para fornecer apoio seguro
COVID aos usuários de serviços vulneráveis.
Molly Cox; Billie Sue & Liam, Outside Edge
Theatre Company (Múltiplos Bairros)
A Outside Edge Theatre Company oferece
atividades criativas para pessoas afetadas pelo
vício e organiza oficinas semanais lideradas por
colegas para ajudar na recuperação, estimular a
criatividade e reduzir o isolamento social.
Diviano Crooks, Southside Young Leaders
Academy (atuação em múltipla áreas de Londres)
Diviano Crooks é um professor de matemática em
tempo integral e CEO voluntário que estabeleceu
uma parceria com a Ark Academy para ajudar a
alcançar uma seção mais ampla da comunidade
em Southwark. Diviano ajudou a relançar a
caridade via Instagram e Zoom, no auge da
pandemia.
Havering Volunteering Centre (Havering)
Durante o confinamento, jovens voluntários
entregaram equipamentos de PPE, pacotes de
alimentos de emergência, receitas médicas e
compras “click and collect”, além de fornecer
caminhadas para cães em nome dos membros da
comunidade.
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Governo pede para
não baixar a guarda,
apesar da vacina

Pixabay

As principais vacinas e suas diferenças
Produtor: Pfizer-Biontech
Países da patente: EUA e Alemanha
Modo de uso: 2 doses, com 3 semanas entre uma e outra.
Eficácia: 95%
Regras de estocagem: Temperatura de -70C. Em temperatura normal
de geladeira, por apenas cinco dias.
Custo por dose: £15
Tipo: mRNA
Vacinas convencionais são produzidas a partir de formas
enfraquecidas do vírus, mas as mRNAs utilizam apenas o código
genético. Ao ser injetada no corpo, entra nas células e impulsiona
a criação de antígenos, que serão reconhecidos pelo sistema
imunológico para combater o coronavírus.
Nenhum vírus real é necessário para criar uma vacina mRNA, o
que aumenta a capacidade de produção. Este tipo de vacina tem
sido usado em surtos de doenças infecciosas. O problema é que
exige desafios logísticos por causa da temperatura de estocagem e
transporte.
A vacina Pfizer-Biontech não tem sido recomendada a pessoas com
alergias graves, crianças e grávidas.
Produtor: Moderna
País da patente: EUA
Modo de uso: 2 doses, com 4 semanas entre uma e outra.
Eficácia: 94,1%
Regras de estocagem: Temperatura de -20C por até 6 meses
Custo por dose: £25
Tipo: mRNA
Ninguém que foi vacinado com a mRNA-1273 desenvolveu
coronavírus severo. Os testes envolveram 30.000 pessoas nos EUA,
sendo que a metade recebeu duas doses da vacina, com quatro
semanas de intervalo. O restante teve injeções de placebo.
A análise foi baseada nas primeiras 95 que desenvolveram os
sintomas da Covid-19. Apenas cinco deles haviam recebido a
vacina, os outros 90 receberam placebo. A empresa diz que a
vacina está protegendo 94,5% das pessoas.
A empresa americana está em processo de aprovação regulatória
para sua vacina nos Estados Unidos.

A ordem em que a vacina está sendo oferecida às pessoas em UK é baseada no parecer do Comitê Conjunto de Imunização

Por Arelys Goncalves

Na terça-feira (8/12), teve início
no Reino Unido o maior processo
de imunização da história do país. A
partir das primeiras horas do dia, 17
dos 50 hospitais que participarão do
processo começaram a vacinação,
após a chegada do primeiro lote
de 800 mil doses da vacina PfizerBioNTech.
Apesar da emergência, nem
todos têm a possibilidade de receber
a vacina e o NHS está aplicando-a
inicialmente a pessoas consideradas
em maior risco de ter complicações
e risco de morte ao contrair o vírus.
Como as autoridades sanitárias
notaram, está sendo oferecido
inicialmente
em
hospitais
selecionados para pessoas com
80 anos ou mais que já têm uma
consulta no hospital nas próximas
semanas. Em várias partes do
Reino Unido está sendo aplicado
ao pessoal de lares de idosos e aos
trabalhadores da saúde que cuidam
de pacientes infectados à medida
que chegam as 40 milhões de doses
encomendadas ao fabricante.

Longe de chegar a todos

É um processo lento que levará
meses para torná-lo disponível para
mais pessoas. O ministério da Saúde
espera receber cerca de 4 milhões
de doses até o final de 2020, o que
beneficiaria 2 milhões de pessoas
porque é preciso aplicar duas vezes,
com um espaço de tempo de cerca
de 21 dias.
A ordem em que a vacina será
oferecida às pessoas é baseada
no parecer do Comitê Conjunto
de Imunização (JCVI). Isto pode
levar meses, portanto, autoridades
locais e nacionais como o prefeito
de Londres, Sadiq Khan, e o
ministro da Saúde, Matt Hancock,
estão chamando as pessoas a
permanecerem vigilantes sobre as
medidas de segurança para evitar a
infecção.
As pessoas devem esperar serem
contatadas pelo serviço de saúde. O
NHS avisará quando for sua vez
de ser vacinado. É importante não
contatar o NHS para uma vacinação
antes da data, como avisa o site do
governo.

“Se você estiver grávida, deve
esperar até ter seu bebê para ser
vacinada e, se estiver amamentando,
deve esperar até ter parado de
amamentar”, diz a agência de
saúde em sua página. Mulheres que
querem engravidar devem esperar
2 meses após a segunda dose para
tentar uma gestação.
Depois que dois trabalhadores
do NHS tiveram reações alérgicas
após a vacinação, outro aviso é que
as pessoas com histórico de alergias
não devem receber esta vacina
Pfizer.
Qualquer vacina contra o
coronavírus que seja aprovada deve
passar em todos os testes clínicos e
verificações de segurança que todos
os outros medicamentos autorizados
passam. O MHRA segue as normas
internacionais de segurança. Outras
vacinas estão em desenvolvimento
(leía box).
No total, o Reino Unido
conseguiu assegurar mais de
350 milhões de doses de 7
desenvolvedores de vacinas em
todo o mundo.
Fonte: www.nhs.uk

Produtor: Oxford-Astrazeneca
País da patente: Inglaterra
Modo de uso: 2 doses, com 4 semanas entre uma e outra.
Eficácia: 62-90%
Regras de estocagem: Temperatura regular de geladeira, 2C-8C
Custo por dose: £3
Tipo: Viral vector
Não é uma vacina mRNA, mas sim uma versão enfraquecida
inofensiva de um vírus que causa o resfriado comum nos chimpanzés.
O governo britânico comprou 100 milhões de doses, suficiente para
vacinar a maioria da população.
Os pesquisadores ainda estão coletando dados sobre a eficácia
da vacina em grupos etários mais velhos enquanto aguardam a
aprovação do órgão regulador do Reino Unido, o MHRA.
AstraZeneca disse que estava explorando combinações de diferentes
vacinas para descobrir se a mistura leva a uma melhor resposta
imunológica. Uma das combinações estuda é com a russa Sputnik V.
Produtor: Gamaleya (Sputnik V)
País da patente: Rússia
Modo de uso: 2 doses, com 3 semanas entre uma e outra.
Eficácia: 92%
Regras de estocagem: Temperatura regular de geladeira, 2C-8C
Custo por dose: £7.5
Tipo: Viral vector
Em um comunicado à imprensa, o Gamaleya National Center of
Epidemiology and Microbiology, de Moscou, informou que uma
análise provisória de um ensaio em larga escala em andamento na
Rússia havia encontrado 92% de eficácia para sua vacina “Sputnik V”.
O comunicado citou o ministro da saúde russo dizendo que os
resultados demonstram que o Sputnik V “é uma solução eficiente para
deter a propagação da infecção pelo coronavírus”. No entanto,
faltam dados oficiais públicos que confirmem a eficácia.
A população russa começou a ser vacinada. A recomendação é que
pessoas que tomem essa vacina passem 42 dias sem beber álcool.

17

17 de dezembro a 27 de janeiro

Siga-nos nas redes sociais

Reino Unido

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

Festas em tempos de coronavírus
Amira Hegazy/Unsplash

Por Ulysses Maldonado

Este 2020 parece ter sido
dedicado à insegurança, ao
improvável,
ao
catastrófico
para muitos e terminará com as
celebrações de Natal e Ano Novo
mais “inusitadas”, que serão
lembradas por gerações.
A pandemia de Covid-19 trouxe
impacto a todas as atividades e,
portanto, a época natalina também
não foge à regra. Entretanto, as
decorações, motivos e tradições
natalinas estão em shopping centers,
ruas e casas.
Este Natal será muito diferente
para muitas famílias no mundo
que foram diretamente afetadas
em maior ou menor grau pelo
coronavírus. Mortos e infectados
são contados por milhões em todo
o planeta, embora agora com o
surgimento da vacina desejada há
alguma esperança.
Será um Natal com um certo

Um Natal com pouco contato social, mas ainda assim que precisa ser celebrado

“sabor de tecnologia” em meio às
refeições e sobremesas tradicionais,
já que, como dizem os especialistas,
uma das maiores preocupações é
que o espaço de maior perigo para
a transmissão do vírus sejam as
reuniões familiares.
Portanto, a prudência deve
prevalecer. As reuniões familiares
devem ser seguras e talvez, para isso,
menores e mais controladas. Seguir
os protocolos do governo para evitar
riscos e um aumento do número de
casos no meio da celebração é tarefa
de todos.

Naturalmente,
novas
possibilidades estão se abrindo pela
internet, aproveitando a experiência
em organizar e participar de todos os
tipos de reuniões durante os últimos
meses.
As reuniões familiares chegarão
onde não puderam antes e talvez
tenhamos a oportunidade de ver
velhos amigos e familiares que
estiveram ausentes por muito
tempo, graças ao desenvolvimento
de plataformas que nos permitem
“dizer olá” àqueles que não podemos
ter tão perto. Parentes de qualquer

parte do mundo poderão estar
presentes nas reuniões organizadas
para este fim, e poderemos cantar
juntos e brindar uns aos outros sem
sair de casa, usando plataformas
como Zoom.
Certamente não será com
um jantar massivo com bebidas
e diversão como estávamos
acostumados, mas até que possamos
dar abraços e desfrutar do contato
social, devemos continuar com as
diretrizes de proteção e segurança.
Será uma daquelas vezes que
muitos de nós veremos como algo
“estranho”, porque talvez seremos
influenciados, inevitavelmente, pelo
clima emocional e feliz que flutuará
por aqueles dias, o que sempre acaba
amaciando os mais relutantes e os
“desmancha-prazeres” da família.
Este 2020 nos deixa uma herança
e as condições sem precedentes em
que iremos celebrá-las, juntamente
com a tristeza que temos carregado
desde março passado, nos farão
recordar um momento estranho,
o mais raro de nossas vidas nos
últimos tempos.
A lista de tradições natalinas que

teremos proibido este ano é longa
e variada. A boa notícia é que os
entram no “modo Natal” parecem
mais sociáveis e também mais
felizes.
Tudo depende da atitude
com que enfrentamos esta nova
experiência e do aprendizado que
o vírus nos trouxe. Se vivermos o
Natal como uma perda por causa das
renúncias que teremos que assumir,
nos sentiremos mal. Se o encararmos
como um Natal diferente, uma nova
experiência da qual aprenderemos, o
impacto emocional será menor.
Hoje em dia milhares de
trabalhadores
receberão
seu
salário de Natal ou a proporção
correspondente, mas, infelizmente,
muitas
empresas
fecharam,
deixando desempregados que, por
várias razões, não terão a ajuda
do governo e talvez não possam
comemorar da mesma forma.
Portanto, quer você tenha
montado suas decorações ou
esperado até 24 de dezembro,
todos nós podemos concordar que
precisamos de alguma positividade
para terminar o ano.

Vida pós-Brexit: o que muda a partir janeiro
Por Maria Victoria Cristancho
(@mavicristancho)

A saída do Reino Unido da
União Europeia, mais conhecida
como Brexit, é um fato definitivo a
partir da meia-noite do próximo 31
de dezembro, encerrando o período
de transição que começou há onze
meses. As negociações entre Londres
e Bruxelas tentaram a todo custo
chegar a um acordo que estabelece
os parâmetros para evitar uma dura
e amarga saída britânica do bloco
europeu.
As questões mais controversas
têm sido relacionadas à pesca, ao
comércio e à governança, o que tem
gerado fortes tensões, a ponto de
“chutar a mesa” e falar de uma saída
sem acordo, que os especialistas
temem que deixaria os britânicos à
deriva. Isto é conhecido tanto pela
presidente da União Europeia Ursula
von der Leyen, quanto pelo primeiroministro britânico Boris Johnson que,
em sua tentativa de evitar o colapso

das negociações, em menos de uma
semana, conversaram três vezes ao
telefone e realizaram um jantar de
cúpula.
Especialistas dizem que o maior
obstáculo a um acordo tem sido a
demanda da UE por uma cláusula de
“evolução” ou “catraca” no tratado
que criaria um mecanismo para
garantir que um conjunto mínimo
de normas ambientais, sociais e
trabalhistas evolua ao longo do
tempo, para garantir que não haja
distorção significativa do comércio.
Isto é visto por Londres como
uma tentativa de manter o Reino
Unido vinculado à norma europeia,
algo considerado inaceitável por
Johnson, que defendeu uma ruptura
total com o jugo europeu.
Em meio a esta incerteza,
analistas como Stephen Bellas,
professor do London South Bank
University, propõem como opção a
configuração de um árbitro neutro
para resolver as questões conflitantes

do relacionamento britânico com a
Zona Euro.
A questão do Brexit está na
agenda regional desde 2016, quando
foi aprovada em referendo no Reino
Unido, custando à ex-primeiraministra Theresa May seu cargo, e
trouxe altos e baixos para o governo
Johnson.
Neste ponto, o processo de
negociação ainda parece incerto.
Entretanto, já existem alguns aspectos
da saída da Grã-Bretanha do bloco
europeu que as pessoas precisam
pensar e outros que permanecem
sem solução no alvorecer de 1º de
janeiro de 2021. As viagens europeias
precisarão de mais planejamento. A
partir de janeiro, para visitar qualquer
país da UE ou Suíça, Noruega, Islândia
e Liechtenstein, os passaportes devem
ser válidos por pelo menos seis meses.
O Cartão Europeu de Seguro de Saúde
não será mais válido e será necessário
adquirir um seguro de viagem. Uma
carteira de motorista internacional e

um “green card” de sua seguradora
podem ser necessários para provar
que seu carro está coberto para dirigir
no exterior.
Se você tiver um animal de
estimação, deve verificar com seu
veterinário, quatro meses antes
de viajar, para obter as últimas
orientações sobre como levá-lo
ao exterior. O atual programa de
passaporte para animais de estimação
na Inglaterra, Escócia e País de Gales
não será mais aplicados.
Os britânicos agora serão tratados
como “cidadãos de países terceiros”,
o que significa que, no controle de
fronteiras, eles devem utilizar faixas
separadas dos cidadãos da UE, da
AEA e da Suíça. Esteja preparado
para mostrar seu bilhete de volta
e provar que você tem dinheiro
suficiente para sua estadia. Os turistas
podem viajar sem visto para países da
área Schengen, que inclui a maioria
das nações da UE e Islândia, Noruega,
Suíça e Liechtenstein, por até 90 dias

em qualquer período de 180 dias.
Agora, se o plano for mudar para
um país europeu ou vice-versa, você
terá que solicitar residência já que
não haverá livre trânsito de pessoas
entre o território britânico e europeu.
No caso do Reino Unido, a partir
de janeiro haverá um novo sistema
baseado em pontos para cidadãos
estrangeiros
(exceto
cidadãos
irlandeses). O governo diz que
tratará cidadãos da UE e de fora da
UE igualmente e terá como objetivo
atrair pessoas que possam contribuir
para a economia britânica.
E se o comércio estiver envolvido,
importadores e exportadores terão
que fazer declarações alfandegárias,
como se estivessem lidando com
países de outras partes do mundo.
Alguns produtos, incluindo
plantas, animais vivos e alguns
alimentos, também exigirão licenças
e certificados especiais. Outros terão
que ser etiquetados de maneiras
específicas.
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O êxodo das au pair da Grã-Bretanha
Por Colin Gordon (www.
colindgordon.co.uk)

“Quando nossa atual au pair sair,
não haverá ninguém para cuidar
de meus filhos e provavelmente eu
terei que parar de trabalhar. Eu não
posso pagar uma babá residente.”
É assim que um cirurgião consultor
em Devonshire prevê sua situação
se o futuro status de imigração de
au pairs não tiver sido resolvido até
1 de janeiro de 2021, data em que o
Reino Unido deixará definitivamente
a União Europeia.
“O
que
o
enfurece
particularmente”, ele disse a Anna
Cooban, jornalista do semanário
South West Londoner, “é a percepção
de que as au pairs são uma opção para
as classes médias altas que querem
negligenciar seus filhos».
Jamie Shackell, presidente da
Associação Britânica de Agências
Au Pair (BAPAA), está bem ciente
de tais preocupações e das razões
para elas. Ele enfatizou para Cooban
que há milhares de famílias em todo
o Reino Unido que são trabalhadores
de serviços essenciais que dependem
das au pairs para a flexibilidade
que elas oferecem e que estariam
“financeiramente em desvantagem
sem elas”.
Em março, o Home Office
confirmou ao BAPAA que o novo
sistema de imigração não reconhece
as au pairs porque elas não são
legalmente
classificadas
como
“empregadas”.
Portanto,
a
Associação
Internacional de Au Pair (IAPA)

perguntou em 29 de outubro se, na
prática, isso marca o fim do Programa
Au Pair na Grã-Bretanha. Citando
estatísticas do BAPAA, o IAPA
apontou que o número estimado
de au pairs no país diminuiu 75%
desde o referendo Brexit em 2016
e que, a menos que o governo crie
uma categoria especial de vistos, elas
podem até desaparecer do cenário
doméstico britânico.
Ambas
as
associações
reconhecem que este setor é bastante
pequeno, pois apenas cerca de 7%
das famílias com crianças no Reino
Unido declaram ter hospedado uma
au pair entre 2019 - 2020. Entretanto,
eles enfatizam que “isto equivale a
1,4 milhões de lares”.
Pesquisa
realizada
por
consultores de mercado “Surveygoo”
em nome do BAPAA mostrou que

75% dos pais que têm au pairs para
cuidar de seus filhos argumentam
que as outras opções são muito caras
para eles, 41% dizem que teriam que
mudar para um trabalho em tempo
parcial, 26% deixariam de trabalhar
ao mesmo tempo e 79% pensam que
o Reino Unido deveria estabelecer
uma categoria especial de au pair.
Tradicionalmente, 24% das
au pairs vêm da França, 13% da
Alemanha, 12% da Espanha e
11% da Itália. Se elas já estão no
Reino Unido e desejam permanecer
legalmente, precisam solicitar o
“status de permanência”, junto com
a prova de identidade e endereço, até
31 de dezembro de 2020.
A colunista do Evening Standard
Ana Davis relatou em 9 de novembro
que o Home Office sugeriu que o
“Youth Mobility Scheme” (YMS),

Jack B/Unsplash

atualmente aplicado aos cidadãos
da Austrália, Canadá, Japão, Nova
Zelândia, Hong Kong, República
da Coréia e Taiwan, oferece uma
alternativa viável.
O
BAPAA
discorda,
argumentando que os candidatos ao
YMS devem demonstrar que têm
pelo menos £1.890 em economias
pessoais, um requisito difícil para as
jovens europeias.
No entanto, há aqueles que
gostariam que os Brexit pusessem
um fim ao que eles julgam ser a
exploração de uma força de trabalho
vulnerável. Rosie Cox, coautora do
livro “As One? Au Pairs In The 21st
Century” e professora no Birkbeck
College, Universidade de Londres,
observou que desde 2008, as au pairs
foram especificamente excluídas da
definição legal de “trabalhador” ou

“empregado”: “Elas não têm direito
a férias, tempo livre ou a saláriomínimo nacional, não estão cobertas
pelas regulamentações de saúde e
segurança e não há limites em seu
horário de trabalho”.
Junto com sua colega, Nicky
Busch, Cox analisou os anúncios
online e descobriu que a média de
au pair deve trabalhar 38,7 horas
por semana (o gov.uk recomenda
não mais do que 30 por semana).
Embora seu “dinheiro de bolso”
gire em torno de £108 por semana,
as tarefas geralmente incluem não
apenas trabalhos domésticos leves
e cuidar das crianças em casa ou
de seus parentes, mas também
responsabilidades que o Childcare.
co.uk considera pesadas demais, tais
como fazer compras, limpar janelas,
cozinhar ou servir, passar a ferro,
jardinagem e limpeza de carpetes e
do carro da família.
Maggie Dyer, diretora da
Agência Au Pair e Babás de Londres,
admitiu ao Guardian que está
continuamente perturbada com o que
algumas pessoas acreditam ter direito
de exigir de uma au pair e concordou
que às vezes poderia ser descrita
como “a nova escravidão”.
A Federação
Internacional
de
Trabalhadores
Domésticos
(IDWFED) insiste que “o primeiro
passo para proteger as au pairs é
reconhecer que elas são trabalhadoras
para que estejam cobertas pelas leis
trabalhistas e possam ter acesso
às condições salariais e de visto
apropriadas para as funções que
desempenham”.

Vire a página
1 de janeiro (sexta-feira) –
Ano Novo
2 de abril (sexta-feira) –
Sexta-feira Santa (Good
Friday)
5 de abril (segunda-feira) –
Páscoa
3 de maio (segunda-feira)
– Feriado do início de maio
(Early May bank holiday)

31 de maio (segunda-feira)
– Feriado de Primavera
30 de agosto (segundafeira) – Feriado de Verão
27 de dezembro (segundafeira) – Feriado de Natal
28 de dezembro (terça-feira)
– Boxing Day (prolongado, já
que o dia mesmo é 26/12)
Fonte: Gov.uk
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Como retomar a calma e o equilíbrio
Por Priscila Schramm
Gonsalez*

Dois mil e vinte está
terminando. Agora, mais do que
nunca desde a última guerra
mundial, estamos sentindo essa
incerteza fortemente, pois ela
se infiltra em todas as áreas de
nossas vidas: trabalho, segurança,
casa, relacionamentos. Temos que
construir uma nova relação com a
natureza incerta da realidade.
Depois de meses do início
da pandemia que marcou 2020,
consegui voltar à minha calma e
ao meu centro. Atribuo isso ao
relacionamento que cultivei com

meu eu interior nos últimos 10
anos. Eu perco o caminho, me
desequilibro muitas vezes, mas
encontro o caminho de volta para
casa rapidamente. Aqui está o que
me ajuda, compartilho com você
para que independendo do que 2021
traga, você possa estar preparado(a):
1. Permissão para sentir
profundamente. Tire quanto tempo
for necessário para lamentar o
que foi e deixar para trás o que
poderia ter sido. Muitas vezes
e muito rapidamente evitamos
a maneira como nos sentimos,
porque a consideramos “boba” ou
“dramática” ou “não faz sentido”.
O sentimento em si mesmo faz parte
do processo.
2. Vulnerabilidade como guardiã
da integridade. Sinto uma grande
satisfação por poder ser visível até

nas minhas feridas. Isso me conecta
com nossa humanidade e desperta
uma profunda compaixão pela
beleza e os desafios com os quais
todos dançamos.
3. Disposição para deixar ir. A
habilidade essencial de desapego
requer inteligência emocional. Ser
capaz de reter em nossos corações
o paradoxo da beleza da vida que
é inseparável de sua fragilidade e
permitir que seja exatamente como
é.
4. Desconecte-se da distração para
reconectar-se à imaginação poética.
Devido à natureza do meu trabalho,
passo muito tempo, mais do que
gostaria, online e atrás das telas. Sou
grata pelos muitos presentes que isso
me dá e também estou ciente de como
isso cria uma sensação de separação
da verdadeira natureza da vida. A

única coisa que me ajudou a superar
dias de tristeza foi a esperança que
surge da minha imaginação do que é
possível além da estrutura de minha
experiência atual.
5. Evitar nomear coisas muito
cedo. Nomeamos as coisas para
controlá-las ou a nós mesmos em
relação a elas, sem permitir que se
moldem e se formem à sua própria
maneira. Nomeamos as coisas para
dar às nossas mentes um senso
de certeza de que entendemos e
sabemos como navegá-las, mas
ao nomeá-las destrói sua própria
essência.
Eu descobri que o oposto
da incerteza é o sentimento de
pertencer ao mundo em toda a sua
imprevisibilidade. É saber que
fazemos parte dessa incerteza visto
que somos excelentes exemplos

dela. Quando paramos de tentar
nos distanciar da incerteza e
reconhecemos
que
estamos
incluídos nela, uma proximidade
e um relacionamento significativo
com o desconhecido se desenvolve.
Todos os dias caminhamos para
a incerteza. Não podemos mais
fingir que a mudança não está
acontecendo.
Feliz 2021 para nós.
Leia este artigo na íntegra em
www.noticiasemportugues.co.uk.
* Priscila Schramm Gonsalez é
nutricionista funcional, especialista
em
desequilíbrios
hormonais,
saúde da mulher, doença crônicas
e emagrecimento. Atende pacientes
em consultório e pelo NHS.
Você tem uma pergunta sobre
nutrição, saúde e bem-estar? Envie
para priscilasgonsalez@gmail.com
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Dê uma chance ao
espumante inglês
Vinicultor de Dorset ganhou como produtor de 2020, desbancando casas tradicionais de Champagne
Divulgação/Langham Wine State

Por Marta Barbosa Stephens

Ainda tem gente que fica
surpreso ao provar um bom
espumante inglês. A verdade é
o aquecimento global tem feito
surgir micro climas propícios para
a produção de uvas, em especial
clássicas variedades de Champagne,
como Chardonnay, Pinot Noir e
Pinot Meunier.
Todos os anos, os vinhos
britânicos acumulam mais medalhas
de ouro e pontuações expressivas
em avaliações críticas. Em 2020,
a Langham Wine State, que fica
em Dorset, a 200 quilômetros de
Londres,
foi
considerada
o
vinicultor
de
espumante
do
ano,
segundo
a
International
Wine and Spirit
Competition
(IWSC).
Para conseguir
o primeiro lugar na
competição, uma
das mais ilustres
honras
que
um vinicultor
pode ganhar,
a
Langham
venceu 700
candidatos.
No
ano
passado,
o prêmio
foi
para
a Veuve
Clicquot.
O
troféu de
Produtor de
Espumantes
do
Ano
O Blanc de Blancs 2015, medalha de ouro
IWSC, é produzido com 100% Chardonnay
e custa £39

Equipe da Langham Wine State comemora o prêmio de vinicultor de espumante do ano, segundo a International Wine and Spirit Competition
(IWSC)

é concedido ao vinicultor que
demonstra qualidade e consistência
em toda a sua gama, considerando
ainda a pontuação média dos
vinhos. Este ano, ganhou o Blanc
de Blancs 2015, com uma medalha
de ouro. Os outros três espumantes
da Langham ganharam medalhas
de prata.
O Blanc de Blancs 2015 é
produzido com variedade única,
100% Chardonnay, tem uma cor
amarelo pálido com fluxo de
bolhas finas. Fermentação parcial
em barril e envelhecimento de 18
meses, mais seis meses em cortiça.
Este vinho tem aromas de limão,
maçã e erva fresca. Os clássicos
sabores de brioche são suportados
por uma delicada salinidade, com
uma acidez cítrica equilibrada.
Custa £ 39 e pode ser comprado
no site da Langham (langhamwine.
co.uk).

Vocação para intervenção
mínima

Em 2009, Justin Langham
plantou um vinhedo, em 121 metros
quadrados de terras agrícolas nos
arredores de Dorchester. Desde o
começo, voltou seu trabalho para a
menor intervenção possível. Uma
aposta no terroir e em métodos de
baixo impacto ambiental.
Com plantação voltada para o
litoral sul da Inglaterra, solos de
giz e um micro clima único, todas
as uvas vinificadas são cultivadas
somente no vinhedo de Dorset. As
frutas são colhidas à mão e em ótima
maturação. “Sentimos que o que torna
nossos vinhos tão especiais é nossa
abordagem de baixa intervenção
tanto no cultivo quanto na produção,
nos esforçamos para minimizar nosso
impacto ambiental e produzir vinhos
de qualidade que reflitam o terroir”,

explica a assessoria de Langham.
Os vinhos são fermentados com
leveduras naturais, não filtrados, o
que os torna veganos. A fermentação
e maturação ocorre em barris de
carvalho.

Vinhos ingleses para provar

Para provar um
inglês é preciso
a procurar mais
o supermercado.

bom espumante
estar disposto
longe do que
Muitas casas

têm produção tão pequena que
praticamente só vendem nas lojas
próprias, localizadas nas própria
vinícola.
Os preços também não são
convidativos. Como terreno na
Inglaterra custa muito alto, as
propriedades e logo as produções
são pequenas. Não raro um
espumante inglês custará o mesmo
que um champanhe.
Os ingleses também guardam
o costume de comprar vinho
produzido localmente, ou o mais
perto de casa possível, por isso as
garrafas costumam ser vendidas em
tempo recorde após o lançamento.
Se tiver chance de visitar ou
provar um espumante britânico,
guarde esses nomes na lista de
prioridades: Three Choirs Vineyard
and Winery, em Gloucestershire;
Denbies, Surrey; Hush Heath Estate,
Kent; Jenkyn Place, Hampshire;
Simpson’s Wine Estate, Kent;
Hattingley Valley, Hampshire; e,
claro, Langham Wine State, Dorset.
“Nunca seremos gigantes por
causa do volume e do custo de
produção, mas o espumante inglês já
é reconhecido pelo mesmo nível de
qualidade de Champagne. Ninguém
está dizendo que o inglês é melhor
que champanhe, mas que se equipara
e compete muito bem”, diz Steven
Spurrier, crítico de vinhos e ele
próprio um produtor de espumantes
em Dorset.

Os melhores vinicultores da Inglaterra
Langham Wine State, Dorset
Three Choirs Vineyard and Winery, Gloucestershire
Denbies, Surrey
Hush Heath Estate, Kent
Jenkyn Place, Hampshire
Simpson’s Wine Estate, Kent
Hattingley Valley, Hampshire
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HISTÓRIA EM QUADRINHOS

Por Osvaldo Lélis

Divulgação

LIVE DE NATAL DE CAETANO VELOSO
19 de dezembro (sábado)
Um dos maiores nomes da música brasileira, Caetano Veloso anunciou que vai
apresentar a sua segunda live, dessa vez para celebrar o Natal. Caetano cedeu ao apelo
de milhares de fãs que durante a quarentena pediram por uma live. A apresentação tão
aguardada veio no dia 7 de agosto, celebrando seu aniversário junto com seus filhos.
A live de Natal acontece pelo Youtube de forma gratuita e começa às 21h (horário de
Brasília). Mais informações nos canais do cantor nas redes sociais.
Reprodução

MARIO BAKUNA BAND
20 de janeiro (quarta-feira)
‘Brazilian Landscapes’ é o novo projeto idealizado por Mario Bakuna, com arranjos
dele próprio, de Matheus Nova, Marcinho Pereira e Sam Watts. No lançamento do
álbum em Londres, a banda vai tocar algumas composições originais e reler grandes
compositores como Emilio Santiago, Marcos Valle, Claudio Bertrami, Rique Pantoja,
Toninho Horta, Johnny Alf, Edu Lobo e o ‘forrozeiro’ Dominguinhos, em uma atuação
que celebra o melhor da música brasileira.
O projeto é o resultado de anos de viagens pelo Brasil, vivenciando a riqueza
rítmica e harmônica. A paisagem árida do Nordeste brasileiro é trazida para o coro das
canções de forró, baião e xaxado. Há ainda a influência africana encontrada em Ijexá,
a popularidade do samba e a sofisticação da bossa nova.
Mario Bakuna é um compositor, cantor e violonista brasileiro residente em Londres,
com 20 anos de experiência profissional.
O show acontece às 18h no The Spice of Life – Soho Jazz Club, 6 Moor Street, Soho,
W1D 5NA com ingressos custando entre £12 e £15 pelo site https://www.wegottickets.
com/event/508784.

O desenhista, publicitário e escritor Fernando Rebouças, também colunista deste jornal,
lançou em dezembro dois novos livros em quadrinhos coloridos dos personagens “Oi! O Tucano
Ecologista” e da turma de “Scriptah” – publicados por Notícias em Português.
Os quadrinhos do “Oi! O Tucano Ecologista” abordam temas ecológicos e culturais para
crianças e jovens de todas as idades. Já os “Scriptah” apresentam histórias sobre aventura espacial
inspiradas na astronomia, na física quântica e nas ciências envolvidas com o universo.
Os livros já estão dispóniveis para compra no site www.loja.oiarte.com e também pela Amazon.
Patricia Castilho
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NATAL NO KEW GARDENS
até 24 de janeiro

Reprodução

O Kew Gardens, o Jardim Botânico Real de Londres, celebra o Natal. Ao anoitecer,
a trilha do jardim se ilumina levando o visitante a uma rota de flores cobertas de luzes
brilhantes. As visitas começaram no dia 4 de dezembro e seguem até o dia 24 de janeiro
de 2021, apenas em noites selecionadas.
Com um túnel de estrelas, gigantescas cabeças de sementes iluminadas e árvores
envoltas em cores em seu caminho para a cachoeira das copas das árvores, onde, neste ano,
feixes de luz piscam de um lado para o outro em uma dança aérea. A icônica Temperate
House ganhou vida iluminada por dentro e o túnel piscará com milhares de pequenas
luzes. Esculturas de fogo irão recebê-lo no perfumado jardim do fogo, iluminado com
centenas de chamas tremeluzentes e o tão esperado Palm House Pond retorna com uma
trilha sonora memorável de clássicos festivos.
Os ingressos custam entre £19.50 e £24.50 no site www.kew.org. Visitas agendadas
entre 16h e 22h. O Kew Gardens fica em Richmond, TW9 3AE.

NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS INDICA

PRAIA DOS OSSOS

Reprodução/Instagram

Praia dos Ossos é um podcast brasileiro
lançado em agosto de 2020 do gênero
documentário e produzido pela Rádio Novelo.
Composto por oito episódios, a produção aborda
o assassinato da socialite brasileira Ângela Diniz.
A proposta da produção era questionar a
popularidade e o respaldo dado ao autor do
assassinato, Doca Street, de forma que Diniz
chegasse a ser considerada culpada por sua
própria morte. Assim, a produção abordou
vários temas, entre eles o feminicídio.
O podcast está dispónivel gratuitamente nos
canais de streaming (Spotity, Apple podcasts etc.)
e também pelo site https://www.radionovelo.
com.br/praiadosossos/.

KRIOLA – DINO D’SANTIAGO

AMARELO – É TUDO PRA
ONTEM
No documentário “AmarElo – É Tudo Pra Ontem”, já
disponível na Netflix, o rapper Emicida usa os bastidores do show
no Theatro Municipal de São Paulo para resgatar a história da
cultura e dos movimentos negros no Brasil nos últimos 100 anos.
Emicida esse ano também foi vencedor do Grammy Latino
de Melhor álbum de rock ou música alternativa em língua
portuguesa, com o álbum de mesmo nome do documentário.
Para acessar esse conteúdo é necessário ser assinante da
Netflix. Mais informações pelo site netflix.com
Divulgação

Divulgação

Nascido no Algarve de pais cabo-verdianos, Dino D’Santiago é uma das mais promissoras vozes
em Portugal e Cabo Verde. Em 2020, lançou seu álbum “Kriola”, com onze músicas, na sua maioria
cantadas em crioulo e muito inspiradas nos ritmos africanos.
De acordo com o músico, o álbum é uma forma de homenagear sua família durante o período em
que tiveram afastados por conta da quarentena.
Kriola pode ser ouvido em todas as plataformas de streaming.
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Vida além da vida

Ele é singular, incomparável
Pixabay

Por Pastor Natanael*

O personagem mais importante
que já viveu entre nós desde a
fundação do mundo, foi Jesus. Ele
dividiu a história em antes e depois
de Cristo e sua vida está descrita nos
quatro evangelhos das Escrituras. De
longe, ele é a pessoa mais influente
que já viveu e os evangelhos
explicam que Ele é confiável e
porque deve ser adorado. Antes
de continuar, quero compartilhar
com você um texto do médico
Lucas, escritor do livro bíblico
que leva o seu nome. Vejamos
Lucas 1:1-4: “Visto que muitos
houve que empreenderam uma
narração coordenada dos fatos que
entre nós se realizaram, conforme
nos transmitiram os que desde o
princípio foram deles testemunhas
oculares e ministros da palavra,
igualmente a mim me pareceu bem,
depois de acurada investigação de
tudo desde sua origem, dar-te por
escrito, excelentíssimo Teófilo,
uma exposição em ordem, para que
tenhas plena certeza das verdades
em que foste instruído”.

O propósito de Lucas

Os Evangelhos evidenciam uma
narrativa histórica verdadeira e não
abrangem mitos, ficção ou fábulas.
Por exemplo, Lucas deixa claro que
está escrevendo um relato histórico
sobre pessoas reais, lugares reais e
eventos reais. Ele fornece detalhes
geográficos sobre lugares que você
ainda pode visitar hoje, tais como
Belém, Nazaré e Jerusalém. Lucas
escreveu a uma pessoa de nome
Teófilo que, evidentemente, era um
novo convertido ao cristianismo e
podia estar com algumas dúvidas.
O médico desejava que ele soubesse
que havia uma base sólida na trilha
da vida cristã, a qual ele abraçara.
Desejava também que ele tivesse
plena certeza da realidade histórica

“Os Evangelhos evidenciam uma narrativa histórica verdadeira e não abrangem mitos, ficção ou fábulas”

de Jesus. Para Lucas, a fé cristã
não é o resultado de aceitar algo
que destila esperança para o melhor
enquanto se comete um suicídio
intelectual. Não! Para ele, trata-se
de uma fé vigorosa que repousa
sobre a base sólida de fatos que
são absolutamente confiáveis. O
cristianismo na mente e no coração
de Lucas proporciona a esperança,
instila confiança e inspira fé. Não
apenas naqueles tempos, mas ao
atravessar os séculos, a mesma
realidade chegou até nós. Quando
você lê os Evangelhos, você lê sobre
a Pessoa mais atraente que já existiu
e, com certeza, jamais haverá. A
proposta dos Evangelhos não é
apenas informar, mas proporcionar
um encontro pessoal com Cristo.

O Messias chegou

Lucas 2.10-11, nos diz: “O anjo,
porém, lhes disse: Não temais; eis
aqui vos trago boa-nova de grande
alegria, que o será para todo o

povo: é que hoje vos nasceu, na
cidade de Davi, o Salvador, que é
Cristo, o Senhor”. Sem dúvida,
as maiores invenções e avanços
tecnológicos ocorreram desde o
final do século XIX até os dias
atuais. Provavelmente nenhuma
invenção tenha tido maior impacto
que o rádio, haja vista que ele foi o
primeiro dispositivo que permitiu
a comunicação em massa. As
pessoas que moravam a milhares de
quilômetros de distância, poderiam
ouvir as palavras de alguém
falando ao microfone. Palavras
que foram ao ar, agora poderiam
ser transmitidas pelo ar. Apesar do
advento da televisão, da Internet e
do computador, o rádio continua a
se destacar. No século XXI o rádio
atingiu os seus maiores patamares,
principalmente porque agora se
expande para os mercados da Internet
e dos satélites. Para se ter uma ideia,
o seu celular usa a tecnologia do
rádio. Grandes acontecimentos

foram anunciados pelo rádio, tais
como: guerras, comunicados de
presidentes, copas do mundo e
tantos outros. Se houvesse rádio
há dois mil anos atrás, poderia ter
existido um programa intitulado “O
Messias chegou”. Dos personagens
principais da história de Natal, os
anjos são fundamentais para todo o
drama. Note: o anjo Gabriel anunciou
pela primeira vez o nascimento de
Jesus a Maria, um anjo anunciou o
nascimento de Jesus a José, e aos
pastores. O nascimento de Jesus foi
digno de um extraordinário anúncio
de nascimento. Anjos anunciaram
o Natal no ar e se você pudesse
ligar o rádio naquela época, iria
ouvir sobre os anjos e os papéis
que eles representaram. José estava
dormindo e, em sonho, o anjo lhe
disse a respeito de Maria: “Ela dará
à luz um filho e lhe porás o nome de
Jesus, porque ele salvará o seu povo
dos pecados deles” (Mateus.1.21).

Conclusão

Imagine que durante séculos a
nação judaica aguardava o Messias,
alguém que os salvaria dos Egípcios,
depois dos Babilônios e por fim dos
Romanos. As palavras do anjo a
José, foram claras ao afirmar que
Jesus salvaria seu povo não de um
soberano, mas de seus pecados. Nós,
desde a tenra idade, ouvimos dizer
que Jesus era esse tipo de Salvador,
mas há dois mil anos atrás, esse não
era o tipo de Salvador que o povo
judeu esperava. A causa específica
e única de todo problema que o
ser humano enfrenta neste planeta
é o pecado. Então, o anjo de Deus
acabara de anunciar a José que Deus
havia enviado a única solução para
esse problema – O Salvador. Reflita,
e que Deus abençoe o seu coração.
* Pr. Natanael Gonçalves é
pastor da IBN – Igreja Batista das
Nações (Bournemouth);
www.ibn.org.uk
e-mail:
ibnonline.org.uk@gmail.com.
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Doces detalhes
Divulgação

Da Redação

O brasileiro Julio Katteley
(perfil na página 8) é famoso pela
paciência e detalhismo em que dá
suas aulas de confeitaria.
Ele garante que quem segue
seus passos, sem pular nenhuma
orientação, sempre acerta! Aqui, ele
divide os segredos de uma pavlova.

Pavlova, por
Julio Ketteley
Ingredientes
• 150g de claras
• 250g de açúcar refinado
• 1 colher (chá) de vinagre de
vinho branco (pode ser arroz,
álcool, maçã)
• 1 colher (chá) de amido de
milho
• 1 colher (chá) de extrato de
baunilha
• 350g de creme de leite
fresco
• 3 colheres (sopa) de açúcar
de confeiteiro

Modo de Preparo
1. Pré-aqueça o forno a 130°C.
Se seu forno não regular em
temperatura tão baixa, tem gente
que coloca uma colher na porta
para ficar meio abertinho e não
esquentar tanto (eu nunca tentei)
– mesmo assim, tem grandes

chances da pavlova ficar morena
e dura se a temperatura for
maior que 130°C. 2.️ Corte um
pedaço de papel manteiga para
forrar o fundo da assadeira. Se
desejar, desenhe um círculo no
papel manteiga que servirá como
molde para a pavlova. Pode
usar também tapete de silicone
(eu uso). 3️. Na batedeira,
coloque 150g de claras em
temperatura ambiente e bata
em velocidade média-alta até
ficar em ponto de neve firme

(mas não exagere. Pare de bater
quando estiver firme, porém
ainda com brilho). 4.️ Com a
batedeira ligada, vá colocando
o açúcar refinado de colher em
colher de sopa e esperando
5-10 segundinhos entre cada
adição. Bata até ficar grosso e
brilhante e dissolver o açúcar.
5.️ Pare de bater, acrescente
vinagre, amido de milho e extrato
de baunilha. Bata novamente
por uns 15 segundinhos só para
misturar. 6.️ Com uma colher ou

espátula, forme um ninho com
a massa usando o círculo como
molde ou à mão livre. Deixe um
espaço meio fundinho no centro
para colocar o recheio mais
tarde. 7. Leve ao forno até ficar
sequinha (aproximadamente por
1 hora). Não exagere o tempo
para não ficar dura por dentro.
Se estiver ficando moreninha
mesmo a 130°C, cubra a
pavlova com papel alumínio
sem deixar tocar na pavlova e
deixando um lado da assadeira

descoberto. 8. Desligue o forno
e deixe a pavlova lá dentro até
o forno e a pavlova esfriarem
completamente. 9. Bata creme
de leite fresco com açúcar de
confeiteiro até ter um creme
levemente grosso e fácil de
espalhar. 10. Coloque o creme
batido sobre a pavlova e decore
com as frutas de sua preferência.
Sirva e seja feliz!
Receita de Julio Ketteley,
Instagram @mandiocaecaviar.

no
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Classificados
Serviços
PROFESSORA DE
PORTUGUÊS
Você precisa de aulas de português?
Quer aulas de português para seus
filhos ou para um amigo? Quer
expandir seus negócios e precisa de
português?
Sou professora graduada em Letras e
pós-graduada em leitura e produção
textual pela Universidade Federal
Fluminense (Niterói, RJ, Brasil) e posso
levar seu português a outro nível.
Leciono aulas individuais online ou em
pequenos grupos para estrangeiros
e alunos que vão prestar exame no
GCSE (general certificate of secondary
education). Especificidades: Português
com segunda língua, português como
língua de herança, português como
língua não materna. Trabalho com
variação de português de Portugal
também.
Janice Mansur - Falante nativo de
língua portuguesa (português do
BRASIL)
Contatos: DM instagram @janice_
mansur ou e-mail:
janice.cdbrasileirinhos@gmail.com

HELP MULHER
Preciso de mulher para limpar casas.
Tem que morar próximo a Croydon, com
referências e experiência (de segundafeira a sábado)
Contato: 07809626756 - somente
mensagem.

MARCENEIRO
Precisa-se de um marceneiro, para
montar móveis como guarda-roupas,
estantes, cômodas etc.
Se tiver interesse, me mande
mensagem 07307441498.

AJUDANTE DE COZINHA
Precisa-se de ajudante de cozinha KP
em restaurante italiano.
Interessados entrar em contato. 07752
393304

MOTORISTAS
Preciso de 2 motoristas que dirijam e
também faça cleaner, que morem na
área de NW10.
Contato 07912355924

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

DOCEIRA E BOLEIRA

VAGA COZINHEIRO

Oportunidade - Doceira e boleira para
dar aulas aos sábados, com experiência
£ 15 por hora - Self Employed - Cash in
hand .
Interessados chamar inbox 07411500910.

Estamos contratando: cozinheiro
(a) com conta e documentação para
trabalhar na Inglaterra. Se você é
uma pessoa energética, focada e com
espírito de equipe, favor comparecer
para entrevista a partir das 13:00 às
22:30.
Fala com Emerson ou ligar 07378
487484.

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

Beleza
CORTES MASCULINO
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.

Emprego
LIMPADORES DE
TAPETE
Nos estamos procurando por
EXPERIÊNCIA OU NÃO EXPERIÊNCIA
TAPETE E LIMPADORES DE PISO
TREINAMENTO DADO para limpeza
profunda doméstica e comercial a
tempo inteiro e parcial. dias de semana
e fins de semana funcionam na área de
Londres. Início imediato e treinamento
serão dados. Fale inglês básico e os
documentos são essenciais
Nossos clientes estão em residências
privadas e escritórios. portanto,
experiência em limpeza doméstica
seria o ideal. Somos uma empresa
amigável e procuramos produtos de
limpeza amigáveis para os nossos
clientes. Se você é um limpador
confiável e experiente em busca de
trabalho regular, adoraríamos ouvir sua
opinião.
Para obter mais informações, entre em
contato com whatapp 07785116100
POR FAVOR, SOMENTE SMS

AÇOUGUEIRO
Procuro Açogueiro com experiência.
Falar com Armando 07594477862.
Somente com experiência

CLEANER
Estamos precisando de cleaner com
habilitação para trabalhar fazendo
deep cleaning. Cobrimos todas
as áreas de Londres, fornecemos
transporte e todos os equipamentos
necessários.
O trabalho é de segunda a sábado.
Normalmente começamos as 9 am
e terminamos entorno das 5pm,
dependendo da quantidade de trabalho
que temos no día. Normalmente
são 2 a 3, pagamos de £10 a £12 da
experiência. Favor só entre em contato
se você tiver habilitacao europeia ou
britânica.
Chamar +44 7517 479963

CHURASQUEIRO
Brazil grill restaurant está contratado
Churasqueiro com experiência . Em
espetar assar e passar carne.
Entre em contato no número
07427032316. Pls só manda
mensagem quem realmente tem
experiencia

MOTORISTA MULHER
Preciso de MOTORISTA(mulher de
preferência) para trabalhar em Rota
de Cleaning Services que tenha
experiência e preferência para quem
mora no SUL de Londres.
Interessadas mandar Whatsup para
07936451340

CLEANER
Estou procurando uma cleaner que
tenha experiência e documento para
limpar um office em West Kensington
segunda e quarta e outro em chiswick
terça e quinta. Horário de 7pm as 9pm.
Se possível também algumas casas
durante a semana, dias e horários a
combinar. Pago £9p/h.
Entrar em contato somente via Wpp.
07850691297

VAGA TAPECEIRO

MOTORISTA

Pressisa de tapeceiro com experiência
para trabalhar em tapeçaria em NW 10.
início imediato.
Interessados mandar menssagem pelo
Whatsapp.+44 7719 407454

Preciso de Motorista para entregas
multi drops. OPORTUNIDADE DE BONS
GANHOS
Depósito em Crayford (DA1 4QX).
Possibilidade de ganhos de £400 a
£700, ou mais dependendo do volume
de entregas, coletas e época do
ano. Pagamento semanal, depósito
parcelado. (NÃO É NA AMAZON).
Necessário: idade acima de 25 anos
(por questao do seguro); Carteira de
Motorista Inglesa (UK) ou Europeia;
passaporte ou id; insurance number;
comp. de endereço e conta bancária
+ inglês básico. Forneço van (NÃO
cobro aluguel de van) + treinamento
+ diesel.
Interessados por favor enviar email
para:
emerson_london@hotmail.
com ou pelo 07376115754 (caso não
consiga atender, por favor mande
mensagem, que entrarei em contato.)

AJUDANTE DE
CONSTRUÇÃO
Preciso de um ajudante de construção
com disponibilidade imediata para
preparar base e aterramento da obra.
Endereço : KT1 4AL Requisitos: ter
experiência em preparação de base,
inglês se comunicar, ter fácil acesso
ao local. Valor diária: £100. Por favor
entrar em contato somente se vc tiver
acesso ao local.
Telefone: 07464795552

ELETRICISTA

VAGA CLEANER

Preciso de eletricista com experiência
pra hj.
Contato 07508389513 falar com
Wagner

Preciso de uma cleaner com
experiência pra me ajudar com dois
clientes, de sábado (NW2) e segundafeira (W6).
Favor mandar mensagem. Camila
07471077761. Obrigada..

PINTOR

AÇOUGUEIRO

Preciso de um pintor. Pago 10 por hora
e que fala português ,urgente
Contato 07404836475

Preciso de açougueiro experiente na
cidade de Reading
Contato +447535 998252

Classificados

Facebook: @noticiasemportuguesuk
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Instagram: @noticiasemportugues

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.

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

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.
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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.

QUARTOS EAST LONDON

QUARTO DOUBLE

QUARTO SINGLE

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

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

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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O que desejo para a
virada de mais um ano?
Markus Winkler/Unsplash

Por Janice Mansur
@janice_mansur*

Retrospectiva? Nem sei se seria
interessante uma retrospectiva e
penso mesmo que muitos por aí já
a farão. Alguns foram tomados pelo
ímpeto do pensamento positivo e
chegaram ao fim do ano sem muito
sucesso. Outros produziram o que
deu, o melhor possível, o que foi
muito bom. Outros preferiram
esperar a vida ir passando como diria
o Zeca, deixando a vida os levar. E
cada um a seu jeito enfrentou seus
próprios absurdos. E de algum modo,
estando eu aqui nessa roda viva, não
poderia sentir tão diferente, o que
refletiu em minha produção escrita
e o que chegou até meus leitores. E
quando falo leitores, falo de todos
em geral, espero que me entendam.
As dissensões têm sido enormes, e
esse fato muito me desequilibra e
entristece.
O certo é que este ano atípico
serviu de grande reflexão aos
mais afoitos que não conseguem
ficar consigo próprios, não
procuram se conhecer melhor e
mudar. Estar neste planeta exige
mudanças radicais e para ontem.
Mulheres,
homens,
animais,
independentemente do gênero que
tenham ou assumam, precisam
aprender respeito, que começa
dentro de casa e com boa educação.
Quando falo “boa”, digo que deve
ser aquela que se pauta pelo diálogo
ameno, com uma comunicação não
violenta entre seus pares, afetuosa,
afetiva, efetiva e gentil. Preciso
olhar para meus filhos como seres
que, como eu, estão em processo e
precisam de meu apoio e meu olhar

compassivo para se desenvolver na
direção correta.

Ahhhh, me perguntaria
você, e qual é a direção
correta?

GARANTO a você que não
há receita de bolo. E como dizia
minha mãe: “o que não tem
solução, solucionado está”. Arrisco
dizer que correta é a direção que
possa elucidar nossos fantasmas
e sombras e nomeá-los (para não
ficar achando que somos “tão”
bons assim), a direção que possa
trazer noites de sono, de paz e
descanso, de aprendizado com os
erros (que todos nós cometemos). A
cada dia tenho me exercitado para

evitar julgamentos, tenho tentado
olhar para dentro, tenho tentado
escutar mais e falar menos. A não
ser falar-escrevendo que é algo que
me domina, mas posso fazer aos
poucos – pensando – sem perder o
senso.

Então, mudemos o rumo
dessa prosa, porque quero
hoje é falar DO hoje e,
claramente, do amanhã,
por que quem sou eu
para já ter me livrado das
expectativas?

Hoje desejo o óbvio, que
se nós o praticássemos já seria
melhor. Que nos amemos a nós
mesmos de maneira plena (um

amor não egóico) para poder
amar o outro como ele merece;
que o pai seja mais pai e saiba
sua função de exemplo e esteio na
vida de um filho; que a mãe seja
mais mãe usando sua garra para
ensinar a força que o feminino tem
na vida de uma criança; que os
amigos sejam mais amigos nunca
desistindo de se ajudar; que as
crianças sejam mais crianças, tendo
alegria e felicidade, inventando
brincadeiras
engraçadas
que
também possam nos divertir (as
crianças são nossa salvação).
Que os maridos sejam mais
maridos, os amantes mais amantes,
os irmãos mais irmãos... os tios
mais tios, os avós mais avós, e o

mundo menos violento. As pessoas
sejam mais pessoas e menos
infelizes, menos incapazes, menos
deprimidas, menos invejosas... Que
sejam mais inventivas, criativas,
amistosas e maravilhosas para si e,
como consequência, para as outras.
Que estejamos mais em contato com
a natureza e com tudo o que ela nos
ensina.
Que o mundo pare de ser o
mesmo, coberto de preconceito,
de raiva, de abundância, de
desassossego e horror. Que
nós tenhamos sucesso, no que
acreditamos que seja ele, embora
achem o contrário. Que as mortes
sejam por velhice e não por doenças
criadas pela indústria do medo ou
por nosso descaso com a saúde de
todos.
E que nós todos possamos
mergulhar para dentro à busca do
que é essencial, verdadeiro e sempre
existirá, façam o que fizerem com
nossa liberdade e nossas escolhas: o
Amor, por mim e pelo outro.
Tenho 56, e cá estou eu me
expondo, porque acredito no
humano, e penso que em meio século
a gente aprendeu um pouquinho,
né? Mas saiba que continuo à busca
de expansão, estudando sempre e
me educando para largar velhos
paradigmas e ser diferente, a cada
dia outra pessoa e melhor.
Se vou conseguir? Isso são
outros quinhentos...
E você? Vamos começar a
construir agora o nosso amanhã?
Melhor 2021 para todos nós!
*Janice Mansur autora é poeta,
professora, revisora de tradução
e produtora de conteúdo para o
Instagram e o canal do Youtube:
BETTER & Happier. Visite a autora
também na Academia Niteroiense
de Letras. (Digite no google ANL+
Janice Mansur).
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2021, o ano que precisa existir
Por Fernando
Rebouças*

Humor

No ano de 2020, tivemos
pandemia, terremotos, atentados,
crises sociais e destruição da natureza.
O ano de 2020 não foi, nem de longe,
o ano idealizado em 2000 pela ONU

(Organizações das Nações Unidas)
como o ano para o cumprimento das
metas básicas a favor da sociedade,
educação e saúde.
Mas, considerando a recente

história, entre os anos de 2015 e
2020, o mantra coletivo veiculado e
repetido nas mídias (e nas principais
mesas de negócio) anunciavam o
surgimento de um mundo hiper
automatizado
governado
pela
inteligência artificial, mantido com
plenos mercados e aplicações na
bolsa de valores, incluindo forte
redução nos gastos públicos com
aposentadorias, direitos trabalhistas
e até na área da saúde.
Porém, o ano de 2020 foi
alvo de um vírus logo batizado de
coronavírus que, além de causar a
gripe Covid-19, forçou empresas
a reavaliarem seus sistemas de
trabalho, incentivou governos que
antes congelavam gastos a gastar
mais com sistemas de saúde e com
as pessoas, expondo um evento
ecológico, social e econômico ao
vivo e em cores nunca antes vistos
pela atual geração humana.
O vírus é um agente biológico que
através de diferentes tipos de eventos
ou condições ambientais pode
desencadear doenças em diferentes
espécies vivas, além de epidemias e
pandemia na humanidade. Por ser um
agente biológico, não temos o poder
de apertar um botão para desligálo, pelo simples fato de não ser um
“agente mecânico” ou “químico”
criado por nós.
Apesar de todo o projeto para
a década de 2020 composto com
a automatização robótica
das
economias,
reorganização
do
trabalho na sociedade e dos cortes
de gastos planejados pelos principais
governos do mundo, o vírus chegou
nos obrigando a salvar vidas às

pressas e forçou a humanidade a
repensar os seus projetos abrindo
um novo debate sobre quais tipos de
economias, trabalho e tecnologia que
nós, seres humanos, precisamos para
convivermos em harmonia com a
natureza e com todas as suas funções
biológicas.
Dentre todas as lições que a
humanidade está aprendendo com
a pandemia, a mais difícil será a de
respeitar a natureza, o próximo e a
capacidade de construirmos mais
pontes e menos muros para um
ajudar a sociedade civil dentro da
possibilidade de cada um.
Talvez, o ano de 2021 ainda
não seja um ano pós-pandêmico
por completo, tudo dependerá da
eficácia e da segurança das vacinas,
além da capacidade de existir uma
imunização quase plena. Sabemos
que os impactos econômicos, sociais
e as seqüelas na saúde humana estarão
mais presentes a partir de 2021, o
mundo, mesmo se recuperando,
nunca mais será o mesmo...Por
enquanto, o que sabemos é que o ano
de 2020 (o ano que não existiu) foi
adiado para 2021, ou foi extinguido
por um agente biológico. O ano de
2020 foi contaminado.
Entramos no ano de 2021,
aprendendo que o ser humano não
está no controle de tudo, aprendemos
que todos nós somos mortais e
carentes de quase tudo.
* 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).
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Relatório apresenta monitoramento
de GPS no BR Feminino
Lucas Figueiredo/CBF

Por CBF

Na
segunda-feira
(14/12),
durante coletiva de imprensa
realizada na sede da CBF, no Rio
de Janeiro, foi apresentado pela
Comissão Técnica o resultado
de uma longa análise de dados
comparativos das atletas da
Seleção Feminina Principal com as
jogadoras atuantes no Campeonato
Brasileiro Feminino A-1. Luciano
Capelli, fisiologista da Canarinho,
explicou como o monitoramento
feito através de GPS foi capaz de
comparar a intensidade presente
no torneio nacional com o ritmo
imposto pelas comandadas de Pia
Sundhage.
Para isso, a comissão, em
parceria com alguns clubes
brasileiros, analisou nove partidas
do Brasileirão Feminino A-1 e
comparou com os dados dos 13
jogos da Seleção Feminina na era
Pia Sundhage até então. Através
desse estudo, foi possível revelar
que o nível de intensidade presente
na Canarinho é consideravelmente

Através de GPS foi possível comparar a intensidade no torneio nacional com o ritmo imposto pelas comandadas de Pia Sundhage

maior do que o apresentado na
competição nacional. Por outro
lado, o número de acelerações e
desacelerações é maior entre as
atletas das equipes do Campeonato

Brasileiro – o que, de acordo com
Capelli, pode ser explicado pelo fato
do Feminino A-1 ter uma alternância
maior na posse de bola.
Ao todo, foram analisados

quatro jogos da primeira fase:
Palmeiras x Internacional, Grêmio
x São José, Ferroviária x São Paulo
e Corinthians x Santos; um jogo
das quartas de final: Corinthians x

Grêmio; dois jogos da Semifinal:
São Paulo x Avaí/Kindermann e
Corinthians x Palmeiras, além das
duas partidas da final entre Avaí/
Kindermann x Corinthians. Com
os dados em mãos, a comissão
técnica da Seleção pôde comparar
o desempenho da competição com
o apresentado na Canarinho e,
desta forma, fomentar cada vez
mais a evolução da modalidade no
país.
“Fizemos um acompanhamento
de nove jogos do Campeonato
Brasileiro. Agradeço aos clubes que
se propuseram a participar desse
trabalho e também à CBF, que nos
deu todas as condições necessárias.
Após cada jogo, foi realizado
um relatório individual de cada
clube. Através desse levantamento
de dados, nós comparamos essa
análise com o que nós temos de
informações da Seleção Brasileira
na era da Pia, que tem 13 jogos.
Fizemos essa média e conseguimos
comparar e ver o quão intenso é
o Campeonato Brasileiro A-1”,
explicou Capelli.

Morre jornalista Orlando Duarte, aos 88 anos, vítima de Covid-19
Por Agência Brasil

Faleceu na terça-feira (15/12) o
jornalista e comentarista esportivo
Orlando
Duarte,
vítima
de
complicações do novo coronavírus
(Covid-19). Ele tinha 88 anos e
estava internado há três semanas em
um hospital de São Paulo.
Orlando nasceu em 18 de
fevereiro de 1932 na cidade paulista
de Rancharia, a cerca de 530
quilômetros da capital do estado.
Esteve na cobertura jornalística de
14 Copas do Mundo e dez edições
de Olimpíadas. Trabalhou nas TVs
Globo, Band, Gazeta, SBT e Cultura
e nas rádios Bandeirantes, Gazeta,
Trianon e Jovem Pan, passando

pela Rádio Nacional em 2014, onde
comentou o Mundial disputado no
Brasil.
Ele também escreveu mais de
30 livros sobre esportes, ganhando
o apelido de “eclético”. Entre
as principais obras, estão as que
publicou a respeito do Rei Pelé, das
histórias olímpicas e das Copas e do
chamado Trio de Ferro da capital
paulista: São Paulo, Corinthians e
Palmeiras. Os clubes relembraram
os livros em postagens no Twitter
lamentando o falecimento do
comentarista, que desde 2018 sofria
do Mal de Alzheimer.
Além de passagens por jornais,
rádios e TVs, Orlando foi autor de
vários livros, entre eles “Corinthians

São Paulo FC

Comentarista esportivo estava internado há três semanas, em São Paulo

– O Time da Fiel”. No Twitter, o
Corinthians (@Corinthians) prestou
homenagem: “Desejamos força aos
familiares e amigos neste momento

de luto”.
Como torcedor, era fã da
Portuguesa e do Vasco. Em
1963, Orlando chegou a dirigir

a Lusa em um amistoso durante
uma excursão à Alemanha, em
substituição ao então técnico
Otto Glória, que estava doente.
Também em postagem no Twitter,
o clube paulista manifestou pesar
pelo falecimento do jornalista,
que estava afastado da crônica
esportiva desde 2012.
“Com pesar, a Portuguesa
lamenta o falecimento do jornalista e
escritor Orlando Duarte. Conhecido
como a enciclopédia do esporte,
Orlando era um apaixonado pela
Rubro-verde e escreveu o livro Lusa
uma história de amor, em 1999. À
família e aos amigos, os nossos
sentimentos.” — Portuguesa (@
Lusa_Oficial).
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Salário de Messi é insustentável, diz candidato
a presidente do Barça
Da Redação

O argentino Lionel Messi é o jogador de futebol mais bem
pago do mundo, segundo levantamento publicado pelo jornal
francês L’Equipe neste ano. Ele recebe cerca de 8,2 milhões
de euros (US$ 9,97 milhões) por mês do Barça. Mas não por
muito tempo.
Emili Rousaud, que era vice-presidente do time até o começo
deste ano e renunciou por não concordar com a condução
do então presidente Josep Maria Bartomeu, já anunciou que
precisa pagar menos ao craque.
“O salário de Lionel Messi é alto demais para a atual situação
financeira do Barcelona”, disse Rousaud, acrescentando que
não quer perder o maior artilheiro da história do clube, mas
renegociar o salário.
Messi tentou deixar o time catalão no final da última
temporada e agora tem menos de sete meses de contrato com
o clube onde passou toda a sua carreira. A partir de janeiro,
por determinações contratuais, Messi já pode começar a
negociar com clubes rivais – o que parece um pesadelo para
os torcedores catalães.
Rousaud está certo de que oferecer menos dinheiro não o
fará arrumar as malas. Ele acredita que Messi fica no time,
mesmo ganhando menos, se a equipe tiver mais craques – o
que significaria mais chances de retomar os temos áureos de
vitórias da equipe do Camp Nou.
“Na situação atual do clube, o salário de Messi não é
sustentável, então teremos que chegar a um acordo com ele.
Apresentaremos um projeto atraente”, disse Rousaud ao
jornal espanhol AS. “O que mais importa aqui é o projeto
esportivo. Quando Messi disse que sairia, ele não falou em
dinheiro. Ele tem o salário mais alto do mundo, ninguém
ganha mais que ele, ele não quer sair porque ganha pouco.
Ele quer sair porque quer ganhar troféus. Referiu-se a isso
recentemente quando disse: ‘A Liga dos Campeões não está
ao nosso alcance’. Ele quer uma equipe cheia de talento”.
E para ter mais talentos em campo, o Barça precisa enxugar
as despesas e ganhar poder de negociação. Resta saber se
Messi concordará em pagar essa conta.
Pixabay

Lionel Messi é jogador de futebol mais bem pago do mundo, segundo o
jornal francês L’Equipe, com um salário mensal de 8,2 milhões de euros

