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nuvens
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Neblina no píer, por Marta
Barbosa

Emergência: Emergência: 999 (Polícia, bombeiros
ou ambulância)
Polícia de Trânsito (British Transport Police):
0800 40 50 40
NHS: 0854 4647 (24 horas)
Informação Geral de Saúde:
0800 665 544 (24 horas)
Aeroporto de Hearthrow: 0844 335 1801
Aeroporto de Luton: 01582 405100
Aeroporto de Gatwick: 0844 892 0322
Aeroporto de Stansted: 0808 169 7031
Aeroporto London City: 020 7646 0000
Consulado de Portugal em Londres:
11, Belgrave Square
London, SW1X 8PP
Tel: 020 7291 3770
www.cgportugalemlondres.com
Consulado-Geral do Brasil em Londres
3 Vere Street, Londres, Reino Unido, W1G 0DG
cglondres.itamaraty.gov.br
Consulado da Angola em Londres:
46 Bedford Square
London WC1B 3DP
Tel: 02072918700
http://www.angola.org.uk/index.html

Marta Barbosa

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

HISTÓRIA DO
REINO UNIDO

Elizabeth I, também conhecida como Virgin Queen
e Good Queen Bess, nasceu em 7 de setembro de
1533, em Greenwich, Londres, e morreu em 24 de
março de 1603, em Richmond, Surrey, aos 69 anos.
Ela foi rainha da Inglaterra entre 1558 e 1603, período
muitas vezes chamado de Elizabethan Age, quando
o país se afirmou vigorosamente como uma grande
potência europeia na política, no comércio e nas
artes. Na imagem, a rainha pintada por um artista
desconhecido, entre 1550–99, em obra pertencente
ao museu Rijksmuseum, em Amsterdam.

Esta foto foi tirada no início do mês de fevereiro, quando as manhãs de neblina densa
anunciam o fim do inverno. A jornalista e escritora Marta Barbosa, editora deste jornal,
encontrou a luz perfeita para uma imagem mística e tocante. Um futuro por diante,
parece noz dizer. Este é o píer de Ryde, em Isle of Wight, no sul da Inglaterra.
Quer participar da seção Imagem do Mês? Mande sua foto para editor-pt@
globalcommunity.media
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Situação migratória não é
requisito para vacinação
Consulado do Brasil em Londres

“Tampouco é uma armadilha do governo inglês para
identificar irregulares e deportar do país”, garante o
cônsul-geral do Brasil
“Não é requisito para vacinação
você estar em situação regular neste
país”, afirma o cônsul-geral do
Brasil em Londres, Tarcísio Costa,
que lança um apelo para que os
brasileiros façam a inscrição no GP e
aceitem a oferta de vacinação. “Não
se exigirá comprovação disto para
que as pessoas sejam vacinadas.
Tampouco é uma armadilha que o
governo inglês está preparando para
identificar os irregulares e deportar
do país”, ressalta.
Nesta entrevista, o cônsul
também explica como uma pessoa
em situação irregular pode obter um
comprovante de residência e reforça
a orientação para não viajar neste
momento.
Também fala sobre o Census
2021 e a importância da comunidade
se identificar por falante de
português.

fazendo, em coordenação com
o Centro de Cidadania, Grupo
Mulheres do Brasil e a Casa Brasil,
para sensibilizar a comunidade sobre
a importância da vacinação. Não é
requisito para vacinação você estar
em situação regular neste país. Não
se exigirá comprovação disto para
que as pessoas sejam vacinadas.
Tampouco é uma armadilha que o
governo inglês está preparando para
identificar os irregulares e deportar
do país. O interesse é de fato que o
programa seja universal. Que todos
os nacionais britânicos e todos os
estrangeiros que neste momento
estão a residir aqui sejam vacinados
e por razões óbvias. A ideia é
controlar a disseminação do vírus.
O programa, naturalmente, não
está sob a nossa responsabilidade,
e sim das autoridades locais, mas
me parece um dever nosso ajudar
a proteger e zelar os interesses dos
brasileiros.

Notícias em Português - Como
a comunidade está reagindo ao
programa de vacinação?
Tarcísio Costa – Acredito que
dependa da condição migratória
do expatriado brasileiro. Temos
um grupo de alguns milhares de
brasileiros que ainda estão em
processo de regularização ou em
condição irregular. Venceram os
seis meses de chegada aqui, após
o período de permanência válida
para turista e agora se encontram
em situação irregular. Neste grupo,
a gente sente uma hesitação natural
de entrar em contato com o serviço
de saúde local. O receio é que essa
condição irregular seja identificada.
Por isso, esse esforço que estamos

Há risco ao apresentar o
passaporte para fazer a registro
no GP que esses dados sejam
armazenados?
Não existe. Absolutamente
não existe. Não existe autoridade
do Home Office que esteja lá para
fazer esse tipo de checagem. Cabe
a pessoa levar a sua identificação,
que no exterior é o passaporte.
O comprovante de residência, se
formos dar uma olhada na página do
NHS, você verá que não é condição
para inscrição. Não precisa
comprovar residência naquele bairro
e naquela área. O que acontece é
que cada GP tem um número X de
pacientes, para não comprometer o
atendimento, e às vezes esse número

Por Marta Stephens

está no limite e eles solicitam um
comprovante de residência para não
absorver gente de outro bairro.
Como um brasileiro em
situação irregular pode obter um
comprovante de residência?
Mesmo
se
pedirem
um
comprovante de residência, por
exemplo, você pode fazer uma
conta no Monzo, esse banco
virtual. Muitos brasileiros ainda em
situação não regularizada têm essa
conta. E isso já é suficiente como
comprovante de residência.
O que está em risco é algo
importante. Não vamos misturar as
coisas. Estamos falando de cuidado
com a saúde, proteger a sua vida.
Ao fazer isso, o brasileiro não está
correndo o risco de deportação se
sua situação for irregular.
As viagens entre Brasil e Reino
Unido podem ser autorizadas em
maio?
Não tenho elementos para
dar uma resposta. Eu conheço o
cronograma do governo britânico,
mas as datas não são definitivas. Em
maio, se prevê a retomada de voos
ao exterior. Mas temos essa lista de
países considerados de maior risco
e o Brasil no momento está nela.
Não sei dizer se esses países serão
incluídos quando da flexibilização.
Sabemos a situação atual e a nossa
recomendação é não viajar. Cada um
saberá julgar a urgência da viagem,
mas nossa recomendação é: façam
o possível para evitar. Primeiro,
porque essa é a recomendação
das autoridades locais. Segundo,
o governo brasileiro adotou
medidas de precaução e temos

Tarcísio Costa apela para que todos se registrem no GP e aceitem a vacina

uma variante nova, a chamada
variante de Kent, que despertou
atenção do governo brasileiro. Já
há centenas de pessoas no Brasil
contaminadas com essa variante.
E também o retorno. Imagine um
brasileiro residente aqui que vai
para o Brasil vai ter dificuldade no
retorno. Vai ter que ir para um hotel,
pagar pelo custo de permanência,
dos testes, da alimentação. Então,
a melhor recomendação é aguarde
um pouco. Já passamos um ano
e tanto nessa espera, eu sei que
todos nós gostaríamos de rever
amigos e familiares no Brasil, mas
se aguardamos tanto tempo, porque
não aguardar mais alguns meses.
Sobre o Census 2021, que
começa agora na Inglaterra, o
senhor acredita na importância
da comunidade se identificar

como falante de português?
Ao consulado naturalmente
não cabe dar uma orientação sobre
o preenchimento do censo. Não é
uma iniciativa nossa, mas sim uma
medida do governo inglês. Mas eu
acho que quanto mais a comunidade
brasileira se afirma neste país e esteja
organizada, e eu fico feliz de dizer
que está cada dia mais organizada,
isso é importante. Primeiro para
que ela possa ser vista. Existe uma
comunidade brasileira residente
neste país com um perfil muito
positivo, temos que nos orgulhar.
A média de formação é bem mais
elevada que outras comunidades
brasileiras no exterior. É um grupo
empreendedor, que faz coisas, então
tem que mostrar a cara, não vejo
por que não. É bom que o governo
inglês saiba das reivindicações
dessa comunidade.
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Saudade entre crianças expatriadas
Divulgação

Da Redação

A publicitária Thais Braga,
carioca a residir em Londres há
cinco anos, vai lançar na Europa
o seu livro infantil “A carta que
transportava
saudade”,
uma
produção independente que traz um
tema comum aos expatriados: a falta
dos entes queridos.
Mãe da Aurora e autora de
um blog sobre maternidade que,
somando todas as plataformas, conta
com mais de 170 mil seguidores,
Thais fez no Brasil uma campanha
para financiar a publicação do
livro e conseguiu atingir a meta
de R$ 7,5 mil (aproximadamente
£ 1 mil) em apenas uma semana.
“Estou conversando com uma
agente literária para analisar todas
as possibilidades”, explica sobre o
lançamento por aqui.
O livro, que tem ilustrações
de Carol Cunha, foi produzido e
motivado por um episódio ocorrido
durante a pandemia, mas a edição que

Mãe da Aurora, Thais Braga é autora de um
blog sobre maternidade

Thais lançará aqui será modificada.
“A história será focada para crianças
expatriadas que convivem com as
saudades em tempo integral, não
apenas pelo isolamento social, mas
pela distância geográfica”, conta
Thais.
No website do projeto, ela
explica o enredo: “A personagem
principal é uma menina que sente
falta dos avós e que, para amenizar
as saudades, faz um desenho em
formato de carta para enviar por
correio. Sua mãe promete postá-la,
mas com a vida corrida, o envelope
fica esquecido na prateleira da sala
‘acumulando’ saudades. No final, a
mãe entende que a carta representa
muito mais que um simples desenho
e precisa ser transportada para que a
menina se sinta ouvida”.
Aos interessados em comprar um
exemplar, a autora pede paciência.
“Nesse momento, dá para mandar
um e-mail (maezonaemail@gmail.
com) e deixar o nome na lista de
interesse. Quando estiver à venda,
avisarei a todos.”
Por e-mail, Thais explicou um
pouco mais sobre o livro.
Notícias em Português - Como
nasceu a ideia de escrever as
cartas que deram origem ao livro?
Thais Braga - Na Inglaterra
há essa cultura de enviar cartas, eu
acho humano e inspirador, bem mais
sensível do que enviar um e-mail.
Como estamos em um período muito
complicado, vivendo uma pandemia
e suas restrições - e aqui em casa
seguimos à risca o isolamento minha filha tem sentindo bastante
saudade dos amigos e família no
Brasil. Portanto, começamos a
escrever cartas que acompanhavam
ilustrações para amenizar essa

aceitação e respeito ao próximo. A
segurança é outro fator de peso.
O que menos gosto é justamente
a saudade! A distância da família e
dos amigos que ficaram no Brasil.

falta. Sempre buscamos usar a arte
como ferramenta de expressão.
Sua filha participou da
elaboração do livro?
Aurora, de cinco anos, foi minha
maior inspiração. Ela é a menina
saudosa do livro, personagem
principal (além da minha menina
interior que também morre de
saudades)! Acompanha todas as
etapas de produção e vibra comigo
em todas as vitórias. Quando o livro
saiu na revista Época no Brasil, ela
ficou muito animada. Também fez
uma ilustração que estará na carta
enviada aos avós no livro. E, o mais
importante, ela entende quando
preciso focar no desenvolvimento
do projeto e me afastar um pouco.
Então, sim, ela participou de todas
as formas.
Além de escrever cartas, o
que mais sugere para ajudar as
crianças a superar a saudade?
Fiz duas lives no meu perfil
do Instagram (@maezonanoinsta)
sobre isso, com duas psicólogas
renomadas e que confio de olhos
fechados, Mariana Simonaci (@
mariana.simonaci.psi) e Nanda
Perim (@psimamaa). Falamos
tantas coisas bacanas, mas o
que se destacou para mim foi a
importância de ouvirmos nossas
crianças. Criar oportunidades para
elas se expressarem e se sentirem
percebidas. Passar por tudo isso que
estamos vivendo é muito marcante
na vida delas, mas o maior problema
é quando as crianças não podem
elaborar o que estão sentindo por
ainda não possuírem maturidade
emocional. A partir disso que
se cria o trauma. Então, como
adultos, precisamos ajudá-las nesse

processo.
Por que se mudou para
Londres?
Meu marido foi convidado para
trabalhar aqui e não pensamos duas
vezes. Eu amo essa cidade.
Pensa em voltar para o Brasil?
Não, apesar da saudade nossa
vida é aqui agora e lutamos muito
para conquistar nossa residência.
Sempre tendo em vista um futuro
melhor para nossa filha, uma vida
mais tranquila, justa e com mais
oportunidades. Infelizmente, o
Brasil não pode proporcionar isso
nesse momento.
O que mais gosta na vida na
Inglaterra e o que menos gosta?
Eu amo a diversidade que
vivemos aqui, o mix de culturas
e valores, tudo que acompanha
essa experiência. Acredito que
temos a oportunidade de conviver
com essa diferença e isso traga
um ensinamento enorme sobre

Como ajudar os filhos
pequenos a manter laços de afeto
com amigos e familiares do Brasil?
Eu acredito que precisamos
manter nossa cultura viva. Ouvir
músicas de lá, ler livros em
português, falar em nossa língua
materna. Outro dia vi um vídeo
esclarecedor da Renata Formoso
(@nocaminhoeuteexplico). Ela dá
muitas dicas sobre como manter o
português na rotina dos pequenos
e como isso é uma importante
ferramenta de conexão com a família
no Brasil. Ela, inclusive, também
escreveu um livro infantil que
incentiva nossos filhos a manterem
o português com essa finalidade.
Pensa em fazer lançamento
quando o confinamento acabar?
Com certeza! Quando tudo
isso tudo passar pretendo fazer
encontros com as mães em parques
e bibliotecas para que possamos
falar sobre as saudades e também
cultivar nossa cultura. A primeira
edição do livro sairá agora no Brasil,
em abril, e estou em negociação
com uma editora daqui para tentar
lançar na Europa o mais rápido
possível. Esta segunda edição, que
será lançada aqui fora, terá uma
pequena adaptação na história. Será
focada para crianças expatriadas
que convivem com as saudades
em tempo integral, não apenas
pelo isolamento social, mas pela
distância geográfica.
Para saber mais sobre o projeto,
acesse: www.catarse.me/maezona.
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Restrições de viagem entre Brasil
e Reino Unido

Por Consulado-Geral do Brasil
em Londres

Em nossa primeira coluna de
2021, gostaríamos de começar
reiterando o agradecimento ao
jornal Notícias em Português por
este espaço e o desejo de que todos
tenham um ótimo ano.
Depois de um 2020 totalmente
atípico e difícil, entramos em
2021 ainda com uma série de
desafios.
Apesar das boas notícias sobre
a situação no Reino Unido, a
pandemia mundial de COVID-19
mudou bastante nossa rotina e
impôs algumas restrições que
devem continuar por algum tempo,
especialmente aquelas relativas
a viagens. Essas restrições foram
implementadas
por
diversos
países na tentativa de conter a
disseminação do novo coronavírus,
o que tornou o cenário de viagens
altamente instável e incerto.
Considerando essa situação,
e sabendo do seu impacto na
comunidade brasileira local, o
Consulado criou em seu site uma
página específica sobre o assunto,

atualizada constantemente: http://
cglondres.itamaraty.gov.br/pt-br/
viagem_ao_brasil.xml
Dentre
todas
as
restrições, ressalta-se a suspensão,
desde 25/12/20, dos voos diretos
entre o Brasil e o Reino Unido.
No momento, aos passageiros que
tiveram seus voos cancelados e que
têm necessidade urgente de retornar
ao Brasil, sugerimos verificar
opções de voos partindo do Reino
Unido com conexão em outros
países. Em nosso site, buscamos
manter atualizada lista de países em
que é possível fazer conexão para o
Brasil.
Há também outras exigências,
definidas pela Portaria n.652
da Presidência da República/
Casa Civil. Todos os viajantes
deverão apresentar teste negativo
para COVID-19 no momento do
embarque para o Brasil, realizado
nas 72 horas anteriores ao voo. Os
viajantes deverão, igualmente,
nas 72 horas anteriores ao voo,
preencher a Declaração de Saúde
do Viajante, também disponível em
nossa página.
Além disso, o passageiro

com origem ou histórico de
passagem pelo Reino Unido nos
14 dias anteriores à viagem deve
permanecer em quarentena por
14 dias ao ingressar no território
brasileiro, em seu destino final.
Todas essas medidas buscam conter
a disseminação de COVID-19
e evitar que novas variantes se
espalhem no Brasil.
Destacamos, ainda, que está
suspensa
temporariamente
a
autorização de embarque para
o Brasil de viajante estrangeiro
que tenha estado no Reino
Unido nos 14 dias anteriores à
viagem. O art. 3º da portaria nº
652 estabelece exceções para as
restrições impostas pela norma,
como estrangeiros portadores de
Registro Nacional Migratório e
cônjuge, companheiro, filho, pai ou
curador de brasileiro, entre outros.
Ainda
assim,
recomendamos
fortemente
que
estrangeiros
consultem a companhia aérea antes
de comprar uma passagem para
confirmar se poderá embarcar. O
Consulado não emite nenhum tipo
de autorização para o embarque de
cidadãos estrangeiros em viagem

ao Brasil.
Cabe ressaltar que o Reino
Unido também impôs uma série de
restrições. No momento, viagens
para fora da Inglaterra somente são
permitidas em caráter excepcional,
conforme definido pelo governo
britânico. Viagens a turismo
estão proibidas. Aqueles que
precisam viajar para fora do país
devem preencher um formulário
(“declaration form for international
travel”) confirmando que a viagem
é legalmente permitida.
Também continua em vigor
a exigência de isolamento por
10 dias, em hotel designado pelo
governo britânico, para viajantes
que chegam à Inglaterra vindos
de países da “travel ban list”, que
atualmente inclui o Brasil. Os
custos deverão ser cobertos pelo
próprio passageiro.
Esclarecemos que informações
gerais sobre regras de viagens
no Reino Unido podem ser
encontradas no site do governo
britânico: wwww.gov.uk. Dúvidas
sobre esse assunto devem ser
encaminhadas ao Home Office
diretamente.

Diante desse cenário incerto
e repleto de restrições, o mais
indicado é que sejam evitadas
viagens internacionais. Se seu
caso é emergencial e a viagem for
realmente necessária, informe-se e
evite transtornos! Para informações
sobre viagem ao Brasil, não deixe
de visitar nossa página.
A melhor forma de proteção,
neste momento, é obedecer as
normas do governo local e garantir
seu direito à vacinação. Para
isso, certifique-se de haver-se
registrado junto a um GP (“general
practitioner”) e aguarde o contato
do NHS com informações sobre
quando você poderá tomar a vacina.
Não é necessário comprovante
de situação migratória regular
para fazer o registro. Todas as
informações sobre o programa
britânico de vacinação estão
disponíveis em https://www.nhs.uk/
conditions/coronavirus-covid-19/
coronavirus-vaccination/.
Acompanhe também nossas
redes sociais (Facebook, Instagram
e Twitter: @cglondres) para
atualizações sobre esses e outros
assuntos!
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Confraternização
cabo-verdiana online
Da Redação

A comunidade cabo-verdiana não
perde a oportunidade de um encontro
mensal, ainda que online. Desde o
início da pandemia, com as regras de
distanciamento social, a Casa Cabo
Verde tem acontecido pela internet.
A próxima edição está marcada para
o dia 4 de abril, das 18h às 20h. Na
ocasião, serão debatidos temas como
Settled status e Pre-Settled status,
oportunidades de trabalho, língua
criola e a gastronomia de Cabo
Verde.
Vale a pena visitar a página da
associação no Facebook (procure
por Cultura Cabo Verde/UK) e

conferir a gravação da última edição
do evento, ocorrido em março.
Com a apresentação da carismática
Deusa, que fez a mediação entre as
entrevistas e apresentações artísticas.
Houve, por exemplo, um
workshop sobre saúde mental com
Sona Barbosa; apresentação musical
de Bino Barros e Alda Lopes,
fundadora da Casa Cabo Verde,
fez uma apresentação sobre como
comprovar residência no Reino
Unido.
Um assunto muito importante
quando se apela para que todos se
inscrevam no GP, garantindo assim
a vacina contra Covid-19. Para fazer
a inscrição é preciso apresentar

passaporte e comprovante de
residência.
Aliás, um depoimento que
merece ser assistido é o de Dinora
Martins, que testemunhou sobre sua
experiência ao ser vacinada. “Fiquei
com um pouco de receio por causa
das cousas que as pessoas falam”,
disse. “Mas não tive problema
nenhum e estou mais confiante.
Todo mundo deveria tomar. Não dê
atenção às mensagens contra vacina.
Isso é uma proteção para nós e para
todos que amamos.”
Dinora disse que tem amigos que
também já tomaram e todos estão
bem. Ela mesma terá a segunda dose
no final de abril.

Campanha em UK ajuda criança
brasileira com doença rara
Da Redação

A comunidade brasileira no
Reino Unido está sendo convidada
a participar de uma campanha
de arrecadação de fundos para o
pequeno Rafa, um garoto nascido em
Minas Gerais que foi diagnosticado
com Atrofia Muscular Espinhal
(AME).
Trata-se de uma doença genética
rara, progressiva e muitas vezes
letal, que afeta a capacidade do
indivíduo de caminhar, comer e, em
última instância, respirar. A AME
afeta aproximadamente um em
cada 10.000 nascidos e é a principal
causa genética de morte em bebês.
O tratamento é muito caro. Além
dos procedimentos, Rafa precisa
fazer uso do medicamento mais caro
do mundo, Zolgensma, avaliado
em £ 1,5 milhão. Em março,
o SUS forneceu duas doses de
outro remédio, também caríssimo,
chamado Spiranza. Agora ele
precisa de Zolgensma.
É uma corrida contra o tempo: o
garoto tem apenas seis meses para
obter o medicamento, caso contrário
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será tarde demais. A família tem
seguro médico particular, mas
que não cobre os custos desse
tratamento.
Quem organiza a vaquinha no
Reino Unido é a brasileira Carolina
Andrade, que criou uma página
no site Go Fund Me, onde espera
arrecadar ao menos £ 10 mil. O
dinheiro só pode ser manejado pelos
pais do garoto.
Carolina explica por que decidiu
entrar nessa campanha: “A família
dele morou em Lavras, minha cidade
natal, e temos vários amigos em
comum. Fiquei realmente comovida
com a história, porque sabemos
como é difícil ver um filho doente

e sentir-se impotente diante de um
tratamento tão exorbitante como
esse. Então entrei em contato com
a família do Rafa e pedi autorização
para tentar arrecadar alguma ajuda
entre a comunidade brasileira. Minha
decisão foi somente por querer
ajudar, vez que minhas doações ante
o montante final eram irrelevantes,
mas se um grande grupo de pessoas
aderir a essa finalidade podemos
fazer a diferença na vida desse bebê
que tem pouco tempo para receber
essa medicação.”
Para participar, acesse o site
https://www.gofundme.com/
e
procure pela campanha Help Rafa
with treatment that will save his life.

Comunidade
Facebook

Deusa, apresentadora da última Casa Cabo Verde online, ocorrida em março: chance de
interação e informação
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Uber dará tratamento de funcionários a
seus 70.000 motoristas
Unsplash

Da Redação

Um processo que começou em
Londres, quando a prefeitura baniu
o serviço da Uber, tratará a 70.000
motoristas no Reino Unido uma
mudança de status profissional.
Eles passam a ser classificados
como funcionários da Uber, o
que significa que terão direito a
uma série de proteções básicas de
emprego. O recurso de transporte
privado perdeu um processo no
mês passado, com uma decisão do
juiz de que os motoristas deveriam
ser classificados como empregados
e
não
como
empreiteiros
independentes.
Isto significa que eles têm acesso
ao pagamento de férias e a um plano
de pensão, além de ganharem pelo
menos um salário-mínimo a partir

de 17/03. O pagamento das férias
será feito quinzenalmente e será
baseado em 12,07% dos ganhos
do trabalhador. Enquanto isso, a
inscrição automática em um plano
de pensão incluirá as contribuições
dos empregadores.
Segundo
Jamie
Heywood,
gerente geral regional da Uber
para a Europa, “os motoristas Uber
receberão uma garantia de renda,
pagamento de férias e uma pensão
e manterão a flexibilidade que
valorizam atualmente”.
“Uber é apenas uma parte de
uma grande indústria privada de
contratação, por isso esperamos que
todos os outros operadores se juntem
a nós para melhorar a qualidade
do trabalho desses importantes
trabalhadores que são uma parte
essencial de nossa vida diária”.

Decisão da Suprema Corte

O anúncio da Uber vem semanas
após a decisão do tribunal em 19/02,
que ordenou que a empresa de táxis
baseada em aplicativo classificasse
os motoristas como trabalhadores e
não como autônomos ou contratantes
independentes.
A decisão significou que os
motoristas teriam direito a proteções
básicas de trabalho. Esta decisão foi
o resultado de uma longa luta legal
que começou em 2016 e foi até a
mais alta corte do Reino Unido que
decidiu contra a empresa de táxi
app. Por unanimidade, o tribunal
concluiu que os motoristas deveriam
ser tratados como empregados com
direito a salário-mínimo, pagamento
de férias, auxílio-doença e outros
benefícios que até agora não
estavam cobertos por seus contratos.
A vitória, descrita pelos
sindicatos como “histórica”, dá a
um grupo de motoristas a chance
de exigir uma indenização no
valor de milhares de libras. Os
advogados pensam que a decisão
terá ramificações futuras para outras
empresas que utilizam este modelo
de negócio similar, incluindo outras
empresas de táxi e de entrega de
refeições, envolvendo cerca de 5
milhões de pessoas em todo o país.
“Esta decisão é uma grande
vitória para os trabalhadores e
para a decência comum. O falso
emprego autônomo explora as
pessoas e permite que as empresas
se esquivem de pagar sua justa
parcela de impostos”, disse Frances
O’Grady do TUC, que acrescentou:
“Nenhum negócio está acima da
lei. Uber deve respeitar as regras e
deixar de negar a seus motoristas
direitos básicos no trabalho”.
O tribunal disse, entre os
argumentos, que a empresa impõe
condições em seus contratos, decide os
ganhos dos motoristas e eles não têm
nenhuma palavra a dizer. Considerava
que os trabalhadores estavam em
condição de subordinação a Uber
e que a única maneira de aumentar
os lucros era trabalhar mais horas.
Os juízes criticaram os contratos
controversos que Uber pediu que seus
motoristas assinassem, dizendo que
eles “podem ser considerados como

Motoristas terão acesso a pagamento de férias e plano de pensão, além de ganhar pelo
menos um salário-mínimo

destinados a impedir que um motorista
reivindique os direitos conferidos aos
trabalhadores pela lei aplicável”.
A
decisão
deixou
claro
que os motoristas da empresa
terão os mesmos direitos que os
trabalhadores, ou seja, o direito ao
salário-mínimo mensal, pagamento
de férias, pausas para descanso,
proteção contra a discriminação
ilegal e denúncia no local de
trabalho, e nenhuma discriminação
deve ser feita se eles trabalharem em

tempo parcial. Eles também devem
receber o salário-maternidade ou
paternidade e o auxílio-doença,
entre outros benefícios.
Na época, Uber disse que esta
decisão teve um impacto direto
sobre os motoristas que tomaram
o processo e não incluiu o resto,
portanto não foi obrigado a estender
este status a cerca de 60 mil outros
motoristas. Em qualquer caso, após a
decisão, a empresa não teve acesso a
outros recursos.
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Evento em português
oferece ajuda para
preencher o Census 2021
Da Redação

Falantes de português no
Reino Unido que enfrentam
dificuldades para preencher o
Census 2021 (leia mais sobre
o assunto na pág. 13) podem
participar de workshop online
para esclarecer suas dúvidas. O
evento é organizado pela própria
equipe do censo e será dirigido
por Jerusa Vasconcelos, gerente
de engajamento do Census 2021.
“Os Censos 2021 serão
realizados
através
de
um
inquérito exaustivo junto de toda
a população. Toda a população
na Inglaterra e País de Gales
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será convidada a participar e
as informações que as pessoas
derem decidirão como os serviços
são planejados e financiados.
Em última análise, garante que
os fundos sejam investidos em
planificação de serviços de
emergência, saúde, definição
de políticas em áreas como o
emprego, vagas em escolas e
outros serviços vitais”, explica-se
o site do evento.
Cada família em Inglaterra e
País de Gales receberá uma carta
informando sobre como podem
participar. “Se já recebeu a sua,
pacote que inclui o seu código
único ou um formulário, mas

não sabe bem como preencher,
este evento é para si”, reforça os
organizadores.
As sessões gratuitas terão no
máximo 15 pessoas e acontecerão
na sexta (19/03) e na quinta-feira
(1/04), ambos às 18h.
Este workshop virtual guiará
você pelos formulários do censos
online e em papel, permitindo
que você saiba como preenchêlos e respondendo a quaisquer
perguntas que possa ter.
Para participar, é preciso
cadastre-se no site Event Brite
(procure pelo evento UK Census
2021 Completion Event (Apoio
com formulário em português).

A saga de quem
precisa do
consulado de
Portugal
Da Redação

Cresce a pressão para uma
modernização no sistema de
agendamento do consulado de
Portugal em Londres (CGL). Mesmo
os que conseguem contato por e-mail
reclamam de respostas vagas e
frustrantes pedidos para reenvio de
solicitação.
Procurada pelo jornal Notícias
em Português, a assessoria de
imprensa do consulado respondeu
que “o CGL está em funcionamento
para todos os atos consulares entre
às 8h30 e às 18h30, embora com
capacidade mais restrita devido às
regras de confinamento obrigatório
em vigor no Reino Unido. O
funcionamento do posto tem
sido necessariamente ajustado às
regras para controlo da pandemia
localmente aplicáveis.”
A nota acrescenta que “a
prestação de informações e serviço
de marcações estão concentradas no
Centro de Atendimento Consular
para o Reino Unido (CAC-RU),
centralizado em Portugal. As
marcações têm vindo a ser atribuídas
de acordo com o grau de prioridade
que justifiquem, designadamente
em função da data de caducidade
dos documentos de que o requerente
seja titular.”
A seguir, publicamos algumas
das inúmeras mensagens deixadas
apenas este ano no site do jornal
Notícias em Português por membros
da comunidade. São desabafos e
apelos de quem já não sabe a quem
recorrer.
“Penso que vou enviar um
e-mail para o Ministério da
Administração Interna, em Lisboa,
reclamando
deste
consulado
porque aos 73 anos não tenho
muita paciência para essas
coisas, essa falta de respeito e
consideração com as pessoas. Em
vez de reclamar aqui, mande um
e-mail para o MDI. Quanto mais,
melhor.”

Lucia de Almrida (publicado
em 11/03)
“Há meses que estou a
requerer uma marcação para fazer
passaporte e, de e-mail em e-mail,
não obtenho nenhuma informação.
É bem tempo de digitalizarem todos
os serviços do consulado.”
Fernando (publicado em 08/03)
“Pois infelizmente desde abril
do ano passado que estou a tentar
fazer marcações.
Tinha as marcações para o 23
de abril de 2020, mas infelizmente
desmarcaram sem aviso prévio.
Desde aí tenho tentado sem nenhuma
sorte agendar quatro apontamentos.
Demoram em responder e quando
respondem me dizem sempre o
mesmo: que tenho que enviar outra
vez a informação toda e isso é super
frustrante. Quero ir a Portugal em
agosto e não tenho passaporte.”
Celia (publicado em 07/03)
“Estou na mesma situação!
Meus documentos todos vencidos
e quando liguei para o consulado,
a senhora falou que irão mandar
um e-mail, mas que não tinha data.
Vergonha!”
Paula (publicado em 22/02)
“O consulado de Portugal em
Londres, como todo os consulados
de Portugal espalhados pelo
mundo, oferece o pior serviço que
se pode encontrar. Pedi marcação
para fazer passaporte meses atrás
através de e-mail. A cada e-mail
que enviei respondem-me que ainda
não me deram uma marcação (como
se eu não soubesse) e perguntam se
ainda quero fazer uma marcação.
E no final, após meses, dizem-me
para fazer o pedido através de outro
sítio. Incompetentes! Gente desta
envergonha-me. Dá-me vontade de
mudar de nacionalidade logo que
possível.
João Gonçalves (publicado em
22/02)
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Dor e revolta com a morte de Sarah Everard
Met Police

Da Redação

Não bastasse a dor em prestar
homenagem à Sarah Everard,
que foi sequestrada e assassinada
enquanto caminhava de Clapham
Junction para sua casa em Brixton
em 03/03, as participantes da
vigília ocorrida no sábado (15/03)
enfrentaram uma inesperada reação
violenta da polícia.
As prisões efetuadas quando
algumas mulheres, já ao final da
vigília, tentaram discursar em
um coreto do parque, receberam
críticas generalizadas.
A
polícia
metropolitana
defendeu seu policiamento da
vigília, mas Boris Johnson, o
prefeito de Londres Sadiq Khan
e Priti Patel, ministra do Interior,
entre outros políticos, disseram ter
exigido uma explicação da Met, em
meio a acusações de que os oficiais
haviam agarrado mulheres durante
os confrontos com a multidão e
administrado mal a vigília, em
grande parte pacífica, ocorrida em
Clapham, no sul de Londres.
A comissária assistente Helen
Ball, após os eventos em Clapham
Common, disse: “Reconheço que
a decisão dos organizadores de
cancelar a vigília Reclaim These
Streets, em Clapham Common,
foi uma notícia profundamente
inoportuna. Mesmo assim, dada
a sempre presente ameaça do
coronavírus, esta foi a decisão certa
a tomar.
“Por mais de seis horas, centenas
de pessoas vieram para colocar
flores e prestar seus respeitos a
Sarah em Clapham Common de
uma forma segura e legal. Por volta
das 18h, mais pessoas começaram
a se reunir perto do coreto dentro
do parque. Algumas começaram a
fazer discursos a partir do coreto.
Estes discursos atraíram então mais
pessoas para se reunirem mais
próximas.
“Neste momento, os oficiais
no chão se depararam com uma
decisão muito difícil. Centenas de
pessoas estavam aglomeradas, o
que representava um risco muito
real de transmitir facilmente a
Covid-19.”
“Aqueles que se reuniram
foram alertados pelos policiais
em várias ocasiões e durante um
longo período de tempo. Nós

repetidamente encorajamos aqueles
que estavam presentes a cumprir
a lei e partir. Lamentavelmente,
uma pequena minoria de pessoas
começou a cantar para os oficiais,
empurrando e atirando itens.”
Mas para a resposta não
convenceu Sadiq Khan, que quer
uma profunda investigação sobre
a atuação da polícia. Priti Patel
também disse à imprensa britânica
que “há muitas respostas em falta”
após receber o primeiro relatório
policial.
Cressida Dick, chefe da Polícia
Metropolitana, no entanto, disse
que não vai renunciar ao cargo.
“Deixe-me terminar dizendo
que em todo o Met, revisamos cada
um dos eventos que policiamos
para ver se há lições que podem
ser aprendidas. Este não será
diferente”, disse Helen Ball.

Entenda o caso Sarah
Everard

Um policial em serviço foi
detido sob custódia depois de ter
aparecido no tribunal acusado do
sequestro e assassinato de Sarah
Everard. Wayne Couzens, 48
anos, de Deal, apareceu no Old
Bailey através de um videolink
da prisão de Belmarsh na terçafeira (16/03). O juiz fixou a data
de uma audiência para 9/07 e um
julgamento provisório para 25/10.
Uma mulher, com 30 anos de
idade, que foi presa ao mesmo
tempo que Couzens por suspeita
de ajudar o infrator, foi libertada
sob fiança para retornar a uma
delegacia de polícia em uma data
em meados de abril.
A investigação continua e está
sendo conduzida por detetives do
Comando Especialista em Crimes,
com apoio da Polícia de Kent.
Wayne Couzens ingressou na
Polícia Metropolitana em 10 de
setembro de 2018. Seu primeiro
posto foi na Área Sul, onde ele se
juntou a uma equipe de resposta
que cobria a área de Bromley. Ele
então se mudou para o Comando
Parlamentar
e
de
Proteção
Diplomática em 1 de fevereiro de
2020, onde seu papel principal
era o de patrulhar uniformemente
as
instalações
diplomáticas,
principalmente uma série de
embaixadas.

Sarah foi sequestrada e assassinada enquanto caminhava de Clapham Junction para sua casa em Brixton em 03/03

A resposta do governo
Após uma reunião da Força Tarefa de
Justiça Criminal, presidida pelo primeiroministro Boris Johnson, o governo está
tomando medidas imediatas para dar mais
segurança às mulheres e meninas. Isto
inclui a duplicação do tamanho do fundo
Safer Streets, que fornece medidas como
melhor iluminação e CCTV. Isto elevará
o financiamento destes projetos locais
para £ 45 milhões, com um compromisso
do governo de trabalhar com as forças
policiais e com os comissários da polícia e
do crime para assegurar estas áreas alvo
de preocupação potencial para mulheres,
agora mais focadas na prevenção da
violência sexual.
Isto poderia incluir a vigilância de parques,
becos e rotas de bares, restaurantes e
boates, à medida que vemos um retorno
à economia noturna, em linha com o
levantamento das restrições do coronavírus.
Para ajudar as mulheres a se sentirem mais
seguras, o governo também implementará
pilotos do Project Vigilant em todo o país.
Esta é uma abordagem de premiação

internacional tomada pela Thames Valley
Police, onde tanto oficiais uniformizados
quanto à paisana identificam infratores
predadores. Isto pode envolver o
comparecimento de oficiais em áreas
próximas a clubes e bares disfarçados
para melhor garantir a segurança das
mulheres nesses locais, e o aumento das
patrulhas à medida que as pessoas saem
do confinamento.
Boris Johnson disse: “O horrível caso de
Sarah Everard desencadeou uma onda
de sentimentos sobre as mulheres que não
se sentem seguras à noite. Agora também
estamos tomando outras medidas para
dar maior segurança, como proporcionar
melhor iluminação e maior uso de CCTV
em parques e rotas que as mulheres
possam fazer em suas caminhadas para
casa. Em última análise, devemos expulsar
a violência contra mulheres e fazer com
que cada parte do sistema de justiça
criminal funcione para melhor protegê-las e
defendê-las.”
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Pobreza ameaça acesso de latinoamericanos à vacinação
Pixabay

Da Redação

Há uma preocupação acentuada
de que membros da comunidade
latino-americana
em
Londres
não sejam vacinados, após uma
pesquisa revelar que um em cada
sete latino-americanos de baixa
renda residentes na capital não está
registrado nos GPs.
O estudo foi realizado pela
Indoamerican Refugee and Migrant
Organisation (IRMO), organização
de caridade de Brixton, sobre o
impacto da Covid-19 na comunidade.
O relatório foi elaborado a partir de
dados quantitativos e qualitativos
de uma pesquisa realizada com 170
pessoas durante o auge da pandemia
na primavera de 2020.
Como se sabe, o GP é única
forma de contato para marcação da
vacinada contra o coronavírus. “A
alta proporção de latino-americanos
não registrados com um GP levanta
questões sobre sua potencial
exclusão de programas de saúde,
incluindo o lançamento da vacina
Covid-19”, aponta o relatório.
Estima-se que existam 250.000

latino-americanos
vivendo
no
Reino Unido, metade dos quais em
Londres, fazendo desse o oitavo
maior grupo étnico da capital. O
acesso digital pobre complica os
problemas de acesso aos serviços
de saúde, pois quatro em cada dez
entrevistados disseram não ter
internet em casa e 15% não tinham
dispositivos.
O relatório, assinado pela
socióloga chilena Helia Lopez
Zarzosa, aponta também que
um grupo de entrevistados está
lutando com sua saúde mental. Eles
relataram depressão, ansiedade,
insônia e ataques de pânico.
A pandemia da COVID-19
também afetou negativamente o
bem-estar das famílias, aponta a
pesquisa. Alguns fatores de estresse
são as habitações superlotadas.
65% dos entrevistados estão
concentrados em alguns dos mais
carentes bairros de Londres:
Lambeth, Southwark, Lewisham e
Wandsworth. A pandemia expõe as
desigualdades existentes e causam
um impacto desproporcional.
Emprego e Furlough

A crise de empregos da
Covid-19 teve um impacto negativo
sobre os beneficiários da IRMO no
início na pandemia. Além disso, os
resultados qualitativos mostram que
o emprego de direitos básico foram
violados durante a crise, aponta a
IRMO.
Em meados de maio, 49%
dos
entrevistados
estavam
desempregados.
35%
haviam
sido despedidos ou dispensados
e 14% não estavam trabalhando
devido à Covid-19. Alguns
pararam de trabalhar para assumir
responsabilidades de cuidar de
crianças.
77% não puderam trabalhar a
partir de casa, já que a maioria dos
entrevistados trabalha no setores de
hospitalidade, limpeza e construção
- mais duramente atingidos.
O aumento da insegurança no
trabalho foi agravado pelo duplo
medo da perda de emprego e do
risco de contágio e/ou morte.
Dos 14% dos entrevistados que
estavam trabalhando, a maioria era
trabalhadores “essenciais”.
31% relataram estarem no

Pesquisa revela que um em cada sete latino-americanos de baixa renda residentes na
capital não está registrado nos GPs

programa de Furlough. O programa
do governo, que protegeu milhões
de empregos em todo o Reino
Unido, teve alcance limitado na
comunidade
latino-americana
que, na maioria das vezes, está em
situação de baixa renda e pobreza no
trabalho. Muitos dos entrevistados

tinham mais de uma ocupação
e não foram beneficiados pelo
programa em todos os empregos.
Esta constatação tem implicações
práticas para a classificação do
status da licença.
Para saber mais, acesse irmo.
org.uk.

Na capital, 140 mil pessoas sofrem com sintomas da longa Covid
Unsplash

Da Redação

Pesquisas apresentadas pela
Assembleia de Londres revelam
que até 139.330 londrinos tiveram
ou estão enfrentando sintomas da
chamada longa COVID. O Comitê
de Saúde da Assembleia escreveu
ao prefeito de Londres sobre o que
ele pode fazer para ajudar essas
pessoas.
Os números mais recentes,
extraídos
de
Londres.gov.uk,
mostram que houve 696.649 casos
de Covid em toda a capital. Pesquisas
recentes da ONS mostraram que até
uma em cada cinco pessoas em todo
o país tiveram ou estão tendo uma
longa Covid, o que significa que até

139.330 pessoas estão tendo efeitos
a longo prazo do vírus que também
matou mais de 12.000 pessoas em
toda a capital.
A longa Covid é quando os
sintomas perduram semanas e meses.
Fadiga, falta de ar, ansiedade e
depressão, palpitações, dor no peito,
dores nas articulações ou músculos
e não conseguir pensar direito ou
focalizar são alguns dos sintomas.
A carta pede ao prefeito de
Londres que garanta que o sistema
de saúde esteja preparado para lidar
com os efeitos duradouros deste
vírus, já que muitos londrinos estão
lidando com questões de saúde em
andamento ligadas à pandemia.

A longa Covid é quando os sintomas como Fadiga, falta de ar, ansiedade e depressão,
palpitações, dor no peito, dores nas articulações ou músculos perduram semanas ou meses

O Dr. Onkar Sahota, presidente
do Comitê de Saúde da Assembleia
de Londres, disse:
“Os casos podem estar caindo
pela cidade, mas os efeitos
colaterais a longo prazo deste

vírus horrível estão causando
preocupação, estresse e desespero
para muitas pessoas que ainda não
receberam um diagnóstico. Há um
reconhecimento crescente de que a
longa Covid está afetando dezenas

de milhares de pessoas, tem efeitos
de saúde desconhecidos a longo
prazo e torna a vida miserável.
Aqueles que sofrem com a longa
Covid precisarão de apoio extra
para se recuperarem totalmente.”
“Os londrinos, que antes de pegar
a Covid-19 eram saudáveis e ativos,
agora não são mais capazes de andar
ou correr as distâncias a que estavam
acostumados sem ficar sem fôlego.
Algumas pessoas que estão passando
por uma longa Covid não conseguem
trabalhar ou caminhar dez metros
sem precisar fazer uma pausa. Para
muitos, a Covid não desaparece após
duas semanas.”
Fonte: London Assembly
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Na Escócia, todos os residentes poderão votar
Unsplash

Da Redação

Recentes mudanças na lei da
Escócia permitirão que qualquer
pessoa com 16 anos ou mais que
seja residente legal no país tenha
direito de votar nas eleições do
Parlamento e do Conselho Escocês,
independentemente de onde nasceu.
Isso significa que todos os
imigrantes poderão votar nas
próximas eleições, marcadas para
06/05, quando serão escolhidos os
parlamentares escoceses. Para votar,
é preciso estar registrado. O prazo
para registro termina à meia-noite
do dia 19/04.
Se você mora na Escócia, registrese pela internet (gov.uk/register-tovote-). O processo é simples e não
demora mais que cinco minutos.
Há várias maneiras de participar
das eleições escocesas. Você pode
votar em uma seção eleitoral, por

Atenção: o prazo para inscrição para as próximas eleições escocesas termina à meia-noite do dia 19/04

correio, ou nomeando alguém de
sua confiança para votar em seu
nome, o que é conhecido como voto
por procuração.
Para votar pelo correio, é
preciso preencher um formulário

de solicitação de voto por
correspondência. O processo de
solicitação não mudou. Candidatese com antecedência e dê à sua
equipe eleitoral muito tempo para
processar sua solicitação.

Mas o prazo para solicitar uma
votação postal termina na terça-feira
(06/04), às 17h.

Votação por procuração

Para votar por procuração,

quando você pede a alguém de
sua confiança para votar em
seu nome, é preciso preencher
um formulário de solicitação de
voto por procuração. O processo
de solicitação de um voto por
procuração não mudou.
Você pode optar por votar por
procuração para apenas uma eleição,
ou ter um voto por procuração
permanente ou de longo prazo.
Se você quiser votar por
procuração,
candidate-se
com
antecedência. O prazo termina na
terça-feira (27/04), às 17h.
Para mais informações sobre
a votação nas eleições na Escócia,
ou para baixar um formulário
de solicitação de voto postal ou
por procuração, acesse o site
da Comissão Eleitoral: www.
electoralcommission.org.uk/i-am-a/
voter
Fonte: Electoral Commission
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No Census 2021, reafirme-se
como falante de português
Pixabay

Da Redação

O censo é uma pesquisa que
acontece a cada dez anos e dá uma
imagem de todas as pessoas e lares na
Inglaterra e País de Gales. O próximo
censo acontece no domingo (21/03).
Todas as pessoas devem responder
o questionário, cujas respostas ajudarão
as organizações a tomar decisões
sobre planejamento e financiamento
de serviços públicos em áreas como
transporte, educação e saúde.
Todos os lares da Inglaterra e
País de Gales devem completar o
censo até 21 de março ou o antes
possível depois desta data. “Se você
respondeu antes de 21 de março e
as coisas mudaram, você pode nos
avisar chamando-nos gratuitamente.
Você pode encontrar os números em
nossa página de contato”, explica o
material de divulgação da pesquisa.
As respostas do Census 2021
não devem ocupá-lo por mais de dez
minutos para as perguntas sobre a
casa e outros dez minutos sobre as
pessoas que a habitam.

O último censo

O último censo foi realizado em

2011. Muitas pessoas e organizações
utilizaram as informações daquela
pesquisa diversas maneiras. Por
exemplo, a prefeitura de Bristol
usou-as para informar as decisões
sobre como financiar melhorias
habitacionais
locais.
Também
foi essencial para o Conselho de
Serviços Voluntários de Redbridge
ajudar às pessoas de grupos étnicos
minoritários a aprender mais sobre
demência.
Para ler mais sobre os benefícios
que as informações do Censo 2011
ajudaram a criar, visite o site do
Office for National Statistics (ONS).
O censo é encorajado a ser
preenchido on-line, mas se por
algum motivo as pessoas não
puderem fazê-lo, poderão solicitar
um questionário em papel via
telefone, website ou Web Chat,
ou perguntando ao funcionário de
campo quando visitarem as casas.
O questionário está disponível
em 49 idiomas, incluindo espanhol
e português, e também pode ser
preenchido por telefone, com um
tradutor de outro idioma. As pessoas
poderão solicitá-lo assim que
receberem seu código único.

O último dia de preenchimento
do questionário online é 04/05/2021.
Uma carta de convite foi enviada
em fevereiro. Já as cartas com
código único chegarão nas casas
das pessoas até a primeira semana
de março. O pacote inclui uma
carta explicando sobre o censo, o
questionário, envelope de retorno
pago, informações sobre como
solicitar um questionário em papel e
declaração de privacidade.
Após 21/03, os que não tiverem
ainda respondido o questionário
poderão receber uma carta de
advertência. Do final de março até
abril, os funcionários de campo do
censo visitarão as casas das quais
não receberam um formulário
preenchido. Eles incentivarão as
pessoas a completar o censo.
Importante: Os funcionários de
campo do censo nunca precisarão
entrar em sua casa. Eles trabalharão
da mesma forma que uma visita
postal ou de entrega de alimentos.
Usarão PPE e trabalharão de acordo
com a orientação do governo.
Para saber mais, siga no Twitter
@censusNWestmin
Fonte: Census.gov.uk

A importância do censo em 2021
O censo dá informações sobre residências
em toda a Inglaterra e País de Gales.
No Escritório de Estatísticas Nacionais
(ONS), as informações do censo passado
ajudaram a entender como a pandemia de
coronavírus (COVID-19) afetou as pessoas
de diferentes maneiras.
O Censo 2021 dará novas informações
para melhorar a compreensão da
pandemia. Também ajudará a garantir que
os serviços atendam às necessidades da
sociedade em transformação. Isto poderia
incluir hospitais, escolas, universidades e
centros de emprego.
O Censo 2021 é um primeiro censo
digital, o que significa que se incentiva às
pessoas responder online se puderem. Você
poderá completar o censo usando qualquer

dispositivo, incluindo seu telefone celular ou
tablet.
Se precisar de ajuda, há um serviço online, além de ajuda por telefone, webchat,
e-mail, mídia social ou mensagem de texto.
“Também estamos incentivando as pessoas
a obterem ajuda de amigos e familiares
para completar seu censo”, explica a
organização do Census 2021.
“Após o Dia do Censo, no final de março
e até abril, nossos funcionários de campo
do censo visitarão as casas das quais não
recebemos um formulário preenchido. Eles
incentivarão as pessoas a completar o
censo e ajudarão a ter acesso a mais ajuda
se você precisar dela. Nossos funcionários
de campo nunca precisarão entrar em sua
casa.”

Por que é importante marcar português como
idioma falante?
“Aproveite a oportunidade e reafirme-se como falante de
português.” O apelo é do historiador Isaac Bigio, criador
do Mês Amigo, série de eventos que unem os falantes de
português e espanhol no Reino Unido. Em vídeo publicado
(e disponível) no canal de YouTube de Notícias em
Português, Bigio explica que este é o momento de fazermos
coro em nome de mais direitos e benefícios aos falantes da
língua lusófona no país.
“À pergunta ‘what is your main language?’, você tem que
responder: português. Também peça a seus filhos, amigos
e parentes que coloquem português. Porque não é possível
que se repitam os dados do Census 2011, quando apenas
130 mil pessoas em UK falavam português, quando hoje
sabemos que há mais de meio milhão de portugueses,
brasileiros e palpos.”
Bigio explica que quanto mais pessoas se afirmem
como falantes de português, mais tradutores, bibliotecas
e serviços teremos. Há, por exemplo, o problema dos
metrôs de Londres, cujas máquinas para venda de bilhetes
oferecem tradução em espanhol e em outras 17 línguas,
mas não português. “Como pode se o português é a quinta
língua mais falada de Londres?”, questiona o historiador.
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Cronologia do coronavírus
Unsplash

Por Ulysses Maldonado

Há um ano, estávamos na
expectativa sobre o anúncio da
Organização Mundial da Saúde
(OMS), ao relatar a presença de
casos de coronavírus fora das
fronteiras da China. Primeiro Itália,
alguns países da Europa e logo
também no Reino Unido. Foi o
começo da pandemia.
Antes, em 20 de janeiro de
2020, foi confirmado que o vírus era
transmitido entre humanos e, dez
dias depois, que o vírus seria de alto
risco à saúde pública e uma questão
de preocupação internacional.

A seguir, em resumo, a
cronologia da pandemia
no Reino Unido.

Dezembro de 2019. As
autoridades chinesas informam a
OMS sobre uma série de casos de
pneumonia na cidade de Wuhan, na
província de Hubei. Eles chamam
o patógeno “novo coronavírus”
ou 2019-nCoV (mais tarde SARSCoV-2) e a doença, coronavírus
2019 ou, em resumo, Covid-19.
3 de janeiro de 2020, a BBC
publica o que é considerado o
primeiro artigo sobre o caso.
Refere-se a um “vírus misterioso”
que afetou 44 pessoas. Relatórios
subsequentes definiram o primeiro
caso em 17 de novembro de 2019,
com um paciente de 55 anos.
11 de fevereiro de 2020, a OMS
batizou o coronavírus Wuhan de
“Covid-19”.
11 de março de 2020, a OMS
declara que o coronavírus pode agora
ser definido como uma “pandemia”
e que isso “deve provocar uma ação
mais agressiva e intensiva”.
13 de março de 2020, o

governo do Reino Unido decide
priorizar a economia. O primeiroministro Boris Johnson se recusa
a tomar medidas drásticas contra a
pandemia.
24 de março de 2020, Boris
Johnson retifica-se e decreta
confinamento nacional de três
semanas. Três dias depois, é
anunciado que o primeiro-ministro
deu positivo para o coronavírus e
ele é internado.
5 de maio de 2020, o Reino
Unido ultrapassou a Itália como a
nação europeia com mais mortes por
coronavírus e tornou-se a segunda
nação mundial, atrás dos Estados
Unidos.
2 de julho de 2020: O governo
revisou o número total de casos em
30.302 porque algumas pessoas
foram contadas duas vezes nos
números anteriores. O aumento real
do número de casos para 2 de julho
foi de 576 ou 0,18%.

24 de julho de 2020: Na
Inglaterra, a nova regulamentação
tornou obrigatório o uso de
revestimentos faciais na maioria das
lojas de interiores, centros comerciais,
correios e centros de transporte
público. Aqueles que não cumpriram
as regras poderiam ser multados
em até £ 100. Foram excluídos
das regras os locais onde o uso de
máscara poderia ser “impraticável”,
tais como restaurantes e academias.
27 de julho de 2020: O primeiro
caso confirmado de uma infecção
animal pelo SARS-CoV-2 no país
foi registrado, detectado em um
gato, mas não havia evidência de
que animais de estimação ou outros
animais domésticos pudessem
transmitir a doença para humanos.
30 de julho de 2020: O
governo britânico anunciou que
as pessoas na Grande Manchester,
no leste de Lancashire e em partes
de West Yorkshire enfrentariam

novas restrições, após um aumento
dos casos. As novas regras de
confinamento significavam que
pessoas de diferentes residências
não podiam se encontrar em casas
particulares ou jardins.
2 de agosto de 2020: um
incidente grave foi declarado
na Grande Manchester após o
aumento das taxas de infecção por
coronavírus.
12 de agosto de 2020: A
contagem de mortes na Inglaterra
foi reduzida em mais de 5.000
para 41.329. Anteriormente, as
pessoas na Inglaterra que morriam
a qualquer momento após um teste
positivo, independentemente da
causa, eram contadas nos números.
No entanto, as outras nações do
Reino Unido tiveram um período de
28 dias.
8 de dezembro de 2020 é uma
data simbólica quando o Reino
Unido se tornou o primeiro país

ocidental a começar a distribuir uma
vacina Covid-19. Uma mulher de 90
anos foi a primeira a receber a dose
de imunização Pfizer/BioNTech.
Margaret Keenan, tornou-se a
primeira pessoa a receber uma dose
do maior programa de vacinação da
história do país, em um dia chamado
“Dia V”.
Depois de estar entre os países
mais relutantes em confinar e apesar
da má gestão inicial da segunda
onda, o Reino Unido está liderando
a Europa no programa de vacinação.
Mais de 18 milhões de pessoas já
receberam sua primeira dose (até
10/03). Somente Israel e os Emirados
Árabes Unidos, entre os países mais
populosos, forneceram mais vacinas
per capita. Boris Johnson aprendeu
sua lição e agora está comprometido
com uma política de tomar medidas
“cautelosas”, mas “irreversíveis”.
O governo traçou um roteiro
para sair definitivamente do
confinamento (leia nas páginas 16
e 17).
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Roteiro para sair do confinamento
Entenda as mudanças nas restrições sociais em UK em cada uma das 4 etapas
Unsplash

Da Redação

Desde 08/03, as pessoas
na Inglaterra passaram a ver as
restrições serem aliviadas, marcando
o começo da primeira etapa em um
roteiro de quatro passos para o fim
do confinamento. O sucesso do
programa de vacinação e o efeito
do confinamento permitem que,
mesmo com o número absoluto de
casos ainda alto, o governo autorize
as mudanças, que ainda serão
confirmadas.

Etapa 1
Desde 8 de março
Educação

Na etapa 1, a prioridade foi garantir
que todas as crianças e estudantes
retornassem com segurança à educação
presencial nas escolas e faculdades.
Atividades de childminders e clubinhos
para crianças também puderam ser
retomadas. O governo introduziu testes
rápidos quinzenais para alunos do ensino
médio e universitário - além de testes
regulares para todos os professores - para
reduzir a chance de propagação do vírus
nas escolas.
Os estudantes do ensino superior em
universidades inglesas em cursos práticos

também puderam retornar.
Contato social
As pessoas agora podem sair de casa
para recreação e exercício ao ar livre
com uma pessoa da sua casa ou bolha
de apoio, se forem elegíveis para uma,
ou com uma pessoa de fora de sua casa.
Também foi permitido aos residentes da
casa de repouso um visitante regular.

29 de março
Contato social

As evidências mostram que é mais seguro
para as pessoas se encontrarem ao ar
livre do que em ambientes fechados. E
é por isso que a partir de 29 de março,

quando a maioria das escolas começar
a se preparar para as férias da Páscoa,
também serão permitidos encontros ao ar
livre (inclusive em jardins particulares) de
6 pessoas (mantendo a regra dos 6) ou
2 domicílios, facilitando o encontro de
amigos e famílias ao ar livre.
Negócios e atividades
Também será permitido reabrir instalações
esportivas ao ar livre, como quadras de
tênis e basquete e piscinas ao ar livre. As
pessoas poderão participar de esportes
ao ar livre formalmente organizados.
Viagens
A regra de “ficar em casa” terminará
em 29 de março, mas muitas restrições

permanecerão em vigor. As pessoas
devem continuar a trabalhar de casa
se puderem e minimizar o número de
viagens que fazem sempre que possível,
evitando viajar nos horários e rotas
mais movimentadas. As viagens ao
exterior continuarão a ser proibidas,
exceto por um pequeno número de
razões permitidas. Férias no exterior não
serão permitidas, pois continuará sendo
importante gerenciar o risco de variantes
importadas e proteger o programa de
vacinação. O governo lançou uma nova
força-tarefa para analisar as viagens
globais, que se reportará em 12 de
abril.
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Etapa 2
Não antes de 12 de abril
Negócios e atividades

A etapa 2, que não será anterior a 12 de abril, verá a abertura
de lojas não essenciais; instalações de cuidados pessoais, como
cabeleireiros e salões de unhas; e edifícios públicos, incluindo
bibliotecas e centros comunitários. Instalações de lazer indoor
como ginásios também serão reabertas (mas somente para uso por
pessoas por conta própria ou em grupos domésticos); assim como
a maioria das atrações e ambientes ao ar livre, incluindo locais de
hospitalidade ao ar livre, zoológicos, parques temáticos e cinemas
drive-in. Acomodações autônomas, tais como acampamentos
e locais de férias, onde as instalações internas não são
compartilhadas com outras residências, também podem reabrir.
Os locais de hospitalidade serão permitidos para servir pessoas ao
ar livre na etapa 2 e não haverá necessidade de os clientes pedirem
uma refeição substancial com bebidas alcoólicas e sem toque de
recolher, embora os clientes devam pedir, comer e beber enquanto
estiverem sentados (“serviço de mesa”). Regras mais amplas de
contato social serão aplicadas em todos esses ambientes para evitar
a mistura em ambientes fechados entre diferentes casas.

Eventos

Enquanto os funerais podem continuar com até 30 participantes, o
número de pessoas autorizadas a assistir casamentos, recepções e
eventos comemorativos, como velórios, subirá para 15.

Etapa 3
Não antes de 17 de maio
Contato social

Como parte da etapa 3, não antes
de 17 de maio, o governo procurará
continuar a flexibilizar os limites de ver
amigos e familiares sempre que possível,
permitindo que as pessoas decidam
o nível de risco apropriado para suas
circunstâncias.
Isto significa que a maioria das restrições
legais ao encontro de outras pessoas
ao ar livre serão reduzidas - embora
os encontros de mais de 30 pessoas
continuem sendo ilegais. Em ambientes
internos, será aplicada a regra de 6 ou
2 residências – o governo analisa se é
seguro aumentar este número.
Assim que possível e o mais tardar na
etapa 3, o governo seguirá os conselhos
médicos sobre distanciamento social
entre amigos e familiares, incluindo
abraços. Mas até este ponto, as pessoas
devem continuar a manter distância de
qualquer pessoa que não esteja em sua
casa ou que apoie a bolha.
Há expectativa que viagens internacionais
sejam autorizadas nesta etapa.

Negócios e atividades

A maioria das empresas em todos
os setores, exceto os de maior risco,
poderão reabrir. Em todos os setores,
a orientação da COVID-Secure
permanecerá em vigor e as empresas
não poderão atender a grupos maiores
do que os limites legais. A hospitalidade
interna será reaberta, não haverá toque
de recolher. Os clientes, entretanto, terão
que pedir, comer e beber enquanto

Etapa 4
estiverem sentados.
Outros locais cobertos para abrir na
Etapa 3 incluem locais de entretenimento
cobertos, como cinemas e áreas de
lazer para crianças; o resto do setor de
acomodações, incluindo hotéis, albergues
e B&Bs; e aulas de esportes e exercícios
em grupo para adultos. O governo
também permitirá algumas apresentações
maiores e eventos esportivos em locais
fechados com capacidade de 1.000
pessoas, e em locais ao ar livre com
capacidade de até 4.000 pessoas.
Nos maiores lugares ao ar livre, onde é
possível espalhar multidões, até 10.000
pessoas poderão atender.

Eventos

Até 30 pessoas poderão participar de
casamentos, recepções e velórios, assim
como de funerais. Este limite também
se aplicará a outros tipos de eventos
significativos da vida, incluindo bar
mitzvahs e batizados.
Revisão do distanciamento social
Finalmente, antes do início da etapa
4, o governo concluirá uma revisão do
distanciamento social e outras medidas
de longo prazo que foram postas em
prática para cortar a transmissão. Isto
informará as decisões sobre o momento e
as circunstâncias sob as quais as regras
sobre manter um metro de distância,
o uso de revestimentos faciais e outras
medidas poderão ser suspensas. Isto
também informará a orientação sobre
o trabalho a partir de casa - que deve
continuar sempre que possível até que
esta revisão esteja completa.

Não antes de 21 de junho
Contato social

Na etapa 4, que não ocorrerá antes de 21 de junho, o governo espera estar em
condições de remover todos os limites legais de contato social.

Negócios, atividades e eventos

Espera-se reabrir as instalações restantes, incluindo as casas noturnas, e aliviar
as restrições a grandes eventos e apresentações que se aplicam na Etapa 3. Isto
estará sujeito aos resultados de um Programa de Pesquisa de Eventos Científicos
para testar o resultado de certos eventos pilotos durante a primavera e o verão,
onde avaliaremos o uso de testes e outras técnicas para reduzir o risco de infecção.
O mesmo programa orientará as decisões sobre se todos os limites podem ser
removidos em casamentos e outros eventos.
Fonte: Gov.uk

18

19 de março a 14 de abril

Siga-nos nas redes sociais
Facebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEP
Instagram: @noticiasemportugues

Reino Unido

Difícil vida de entregadores de delivery
Ulysses Maldonado

Por Ulysses Maldonado

Um dos legados que o coronavírus
nos deixou é a massificação que as
aplicações de entrega tiveram. Isso
se deve principalmente à operação
simples e conveniente, tanto
para o consumidor como para o
trabalhador-colaborador.
A maioria dos chamados
“parceiros de entrega” é de jovens
com menos de 30 anos de idade
atraídos pela possibilidade de ter seu
próprio horário de trabalho, além
da promessa de se tornarem seus
próprios patrões.
É comum ver ciclistas e
motociclistas coloridos com suas
mochilas cúbicas correndo pelas
ruas de Londres, entregando
alimentos e outros serviços.
Entregadores de aplicativos como
Just Eat, Uber Eats, Deliveroo e
outras não são apenas parte do
tráfego regular e rostos familiares
que chegam à nossa porta com o que
encomendamos, mas se tornaram
um componente importante da
economia dos países.
A entrada para este tipo de
trabalho é bastante simples, basta
ser maior de idade, ter um registro
criminal limpo e ter um meio
de transporte como bicicleta,
motocicleta ou carro. No caso de
veículos motorizados, é necessário
ter uma carteira de habilitação
nacional ou internacional.
Mas embora seja verdade que
há vantagens, também deve ser dito
que um dos principais problemas
quando se trabalha com esses
aplicativos é que a pessoa não é
considerada como um trabalhador
formal. Os aplicativos consideram

E como está a situação no Reino Unido?

O raio X é trágico: flexibilidade trabalhista levada ao extremo, ausência da figura do “chefe”
e a “mão invisível” do algoritmo

as trabalhadores de entrega como
“colaboradores”, que prestam um
serviço.
Não há nenhum tipo de
contrato de trabalho, deixando-os
sem qualquer tipo de benefícios
trabalhistas obrigatórios estipulados
na lei, tais como férias pagas,
pagamento de contribuições à
previdência social ou de saúde etc..
Estas empresas são sustentadas por
um vácuo legal que só as beneficia.
No estudo “New ways of
working, present work versus decent
work”, do Growth from Knowledge
(GFK), foi estabelecido que 60% de
uma das amostras analisadas utiliza
aplicações para consumir produtos
ou serviços.
Os usuários são principalmente
mulheres, de 18 a 35 anos de idade, e
do grupo socioeconômico de classe
média. Também acrescentou que
uma em cada cinco pessoas declarou
que conhece alguém que trabalha
como entregador ao domicílio em

um aplicativo.
O raio X é trágico, mas bastante
claro. O trabalho proposto pelas
plataformas digitais é o paraíso de
alguns magnatas do capitalismo.
Flexibilidade trabalhista levada
ao extremo, ausência da figura
do «chefe» e uma suposta «mão
invisível» que regularia a frequência
e o acesso aos pedidos dos parceiros
do aplicativo através de um
algoritmo.
“É provável que, no futuro,
muitos negócios como restaurantes,
cafés, supermercados, lojas de
vídeo, lojas de discos, livrarias
etc., se tornem simplesmente
armazéns. É mais caro para um
restaurante ter garçons, cuidar,
limpar, do que vender todos os seus
pratos através de um app”, dizem
alguns especialistas que também
sugerem que a lógica por trás dessas
aplicações será estendida num
futuro não muito distante a todas as
áreas e setores da sociedade.

Uma decisão da Suprema Corte declarou que os motoristas
Uber são trabalhadores com direito a benefícios e esta
decisão pode influenciar o setor de entrega em domicílio.
O Reino Unido tem rastreado isto e é seguro dizer que a
demanda por este serviço aumentou mais do que nunca
desde que os confinamentos começaram há pouco mais de
um ano.
Amazon, Ocado, Deliveroo, Just Eat, Uber e outros grandes
varejistas on-line baseados em aplicativos viram a demanda
e os lucros dispararem. A Amazon tem arrecadado 11.000
dólares por segundo e o fundador da empresa, Jeff Bezos,
viu seu patrimônio líquido crescer para quase 200 bilhões
de dólares.
Graças à cultura do “get it now”, a Grã-Bretanha tem mais
trabalhadores de entrega em domicílio como proporção da
força de trabalho total do que qualquer outro grupo país
do G7, as nações mais ricas do mundo - cerca de cinco
milhões, metade dos quais em Londres e no sudeste da
Inglaterra.
Em vez de oferecer trabalho flexível, as grandes empresas
provocaram “uma corrida para o fundo que deixa as
pessoas trabalhando mais horas por menos dinheiro e com
o mínimo de segurança e benefícios”, argumenta Duncan
McCann, da Fundação Nova Economia, que afirma que
tais empresas e plataformas “são os barões ladrões da era
moderna”.
Tais empresas contratam milhões de trabalhadores
temporários e, dizem os críticos, recebem até 25% de seu
salário, não oferecendo nenhum dos benefícios de um
emprego em tempo integral que signifique férias pagas,
salário-mínimo, seguro saúde, pensão, despesas, horas
extras e indenização por demissão, sem mencionar o direito
de ingressar em um sindicato e negociar o salário.
Algo começa a mudar
A decisão da Suprema Corte de que os motoristas de Uber
devem ser reconhecidos como trabalhadores, não como
autônomos, e têm direito ao pagamento de férias, saláriomínimo, licença médica e uma pensão, abre caminho
para que os 60.000 motoristas britânicos de Uber tragam
processos judiciais por perda de ganhos.
Os motoristas poderiam ter direito a até £12.000 cada
um. Uber pode ter que mudar para um modelo baseado
em turnos e pagar a seus motoristas uma taxa horária,
em vez de uma parte de cada trabalho. Isso é uma boa
notícia para os motoristas, embora signifique que as tarifas
provavelmente aumentem para os usuários.
Algumas empresas já estão atualizando os contratos.
Em dezembro, a Just Eat anunciou planos para oferecer
benefícios a mais de 1.000 trabalhadores em UK, incluindo
o pagamento de doenças. O Instacart, serviço de entrega
de mercearia, oferece aos trabalhadores a oportunidade de
se tornarem empregados.
A Deliveroo, no entanto, permaneceu em silêncio. O Sr.
Will Shu, fundador da empresa, não disse uma palavra
até o momento. Isso pode ser porque sua empresa está
planejando uma IPO de US$ 5 bilhões na bolsa de valores
no próximo mês, o que lhe renderá enormes fortunas.
Entretanto, o Deliveroo enfrenta desafios legais na Europa
que poderiam se espalhar aqui se os passageiros fossem
encorajados pelo sucesso dos motoristas Uber. Outras
empresas que poderiam enfrentar desafios incluem as
empresas Ola e Bolt, e a Amazon, que emprega motoristas
como “trabalhadores de turismo”.
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A Páscoa e o fascínio pelo chocolate
Por Arelys Gonçalves

A Páscoa é originalmente uma
celebração religiosa para lembrar
a morte e a ressurreição de Cristo.
É a festa mais importante do ano
cristão. Entretanto, junto com o
sentimento religioso, a data também
se caracteriza por levar crianças
e adultos numa aventura doce e
achocolatada cheia de ovos de
Páscoa.
No Reino Unido, as férias de
são geralmente uma chance de fugir
para um lugar mais quente para
uma breve pausa, organizar caçadas
de ovos da Páscoa e compartilhar
entre amigos, mas as coisas serão
diferentes este ano. As férias no

exterior ainda estão fora de questão
e, embora as escolas estejam
abertas desde 08/03, ainda há um
longo caminho a percorrer antes do
retorno à normalidade.
Na Inglaterra, as férias da
Páscoa começam na quinta (01/04)
e terminam na sexta (16/04).

Simbologias

O coelhinho tornou-se uma
imagem típica da Páscoa, com sua
cesta de palha carregada com ovos.
Entretanto, a história a associa mais
a crenças religiosas, ao cristianismo
e, mais especificamente, à igreja
protestante do século XVI.
Sua origem parece estar
relacionada à Alemanha
e é um personagem
que estava encarregado
de decidir quem tinha
sido bom ou ruim quando

estava perto da época da Páscoa.
Lebre ou coelho também tem sido
saudado como um símbolo de
fertilidade. Mesmo muito antes da
criação deste personagem adorado,
sua figura já havia sido relacionada
à Virgem Maria.

As celebrações religiosas não
removeram a presença do coelhinho
e, pelo contrário, lhe deram mais
força. O conceito que ainda se
preserva sobre este coelho é que ele
usa roupas e com sua cesta cheia de
doces, muitos deles em forma de
ovos, ele entrega presentes em todos
os lugares. Nos Estados Unidos,
esta tradição também é popular e
a Casa Branca é caracterizada por
uma espetacular caça aos ovos da
Páscoa.
Marcos de Londres como
o
Palácio
Hampton
Court
mantiveram o costume com visitas
especiais que infelizmente não
poderão ser realizadas
desta vez. O Jardim
Zoológico de Londres
e Kew Gardens são
outros lugares que teriam
programas especiais para

a data, assim como museus e
galerias que abririam suas portas
com espaços reservados para os
pequenos. Teremos que esperar até
o próximo ano para ver se esses
eventos retornam.

Feriados

A Sexta-feira Santa será no dia
02/04 e os feriados serão daquele
dia até segunda-feira (05/04).
Embora não haja muita agitação
de cancelamentos e restrições de
eventos, eles ainda serão marcados
como feriados e pode haver
algumas mudanças nas operações de
transporte. Para aqueles que querem
sair nesses dias, a sugestão é visitar
tfl.gov.uk para evitar inconvenientes
e verificar a tempo quais serviços
serão afetados pelo trabalho ou
reparos planejados para aqueles
dias.
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Por Lyllian Braganca*

É inevitável dizer o quanto o
movimento da escola de samba é
feito pelas mulheres: a raiz (gera bons
frutos), o ventre (gera novos frutos)
e o elo (a ligação do passado com o
presente) é a continuidade. Elas vão
trazer toda estrutura necessária para
o mantenimento dessas instituições
para que estejam alicerçadas para
seguirem seu percurso.
Temos vários nomes que fazem
parte do elo, e que carregam o legado
deixado por suas famílias, mas vamos
nos atentar a três dessas famílias, que
não por um acaso, são dessas escolas
que saíram grandes sambistas que
foram fundamentais para entender o
carnaval paulistano.
Vamos começar falando da
primeira e mais antiga escola de
samba em atividade de São Paulo,
a Lava-pés, hoje Lava-pés Pirata
Negro. Fundada por Deolinda Madre
(Madrinha Eunice), em 1937, a
sucessão dessa história ficou para
Rose Marcondes, sua neta. Em 2019,
Rose, passou a presidência para
Ailton Graça (sambista e que foi
um grande mestre-sala, hoje ator)
e ela sendo esse elo, segue sendo
presidente de honra. Rose têm muitas
lembranças, mas o que mais lhe trás
recordação é ter saído de baianinha,
aos 8 anos de idade. Ela tem muito
orgulho, pois sua avó desfilava como
baiana, e o símbolo da escola é uma
baiana.
Passando pelo largo da Banana,
o cordão Barra Funda, que se tornou
escola de samba em 1953, e vai ter
a família Tobias como continuidade
e construindo uma história de luta
pelo carnaval paulistano. Hoje, seu
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Samba de Bamba UK

Elo

elo é Simone Tobias, que cresceu
envolvida pelo processo da escola
de samba e que hoje canta, com uma
voz potente e trás tudo aquilo que
aprendeu na agremiação. Inclusive,
Simone, em 2018, teve uma
passagem pela Bela Vista, desfilando
no carro de som da escola. E sua avó,
dona Sinhá, fez o inverso quando
se apaixonou por Seu Inocêncio,
deixando o Bixiga pelo Camisa.
Simone ainda conta que teve receio
de desfilar na grande rival, mas
foi muito bem recebida. Sambista
reconhece sambista.
A história do Vai – Vai se confunde
com a de Dona Olimpia, que faleceu
em 2015 com 100 anos. Ela criou
todos os seus 5 filhos na escola, ainda
como cordão, e todos desfilavam.
Dona Cleusa, que começou a desfilar
com 7 anos de idade, se tornando
segunda porta – bandeira em 1976, em
1980 ela passa a conduzir o primeiro
pavilhão, ficando por 23 anos neste
cargo. Embora Dona Cleusa diga que
sua “cabeça não está muito boa “, ela
não esquece que foi do departamento
feminino, diretora social, “intérprete
de samba enredo quando o Carnaval
era na São João e terminava no
Anhangabaú, com Zé Di(intérprete e
compositor, SP e RJ),o Pé Polícia, a
Tia da Cleuzi, a Dirce, mãe do Toninho
destaque”, e hoje ela faz parte da velha
– guarda da agremiação.
Temos que enaltecer esses elos,
que são fundamentais para entender
como é constituída uma escola de
samba, Rose, Simone e Dona Cleusa,
são elos do passado com o presente,
para vislumbramos um futuro, e a
elas nossa gratidão!
* Lyllian Braganca é jornalista,
sambista, fundadora do Coletivo
Samba Quilomba e faz parte do time
do Samba de Bamba UK. Instagram:
@sambadebamba_uk Facebook /
Samba de Bamba UK / Youtube:
Samba de Bamba UK

Acervo/Samba de Bamba UK

Dona Cleusa no pavilhão da Vai-Vai, na década de 1980: inevitável dizer o quanto o movimento da escola de samba é feito por mulheres

Entenda o projeto Samba de Bamba UK
“Não deixe o Samba morrer, não deixe o
Samba acabar, o morro foi feito de Samba,
de Samba pra gente Sambar!”
O Samba de Bamba é Associação Cultural
e Educacional de Samba que tem como
propósito resgatar a cultura do samba
tradicional, assim como os nomes que
fizeram parte do seu surgimento desde o seu
início.
Acreditamos que é criando um espaço de
fala é que a gente cria também um lugar
de aprendizado, um lugar que acolhe as
memórias e aqui, além de cantá-las, nós
queremos ouvi-las. Por isso, a ideia de ter
uma coluna aqui no Notícias em Português
é trazer o conteúdo histórico e social que
o Samba passou e que reflete até hoje nas
letras, comportamento, na memória e nos

costumes que são a referência de um povo e
de uma nação.
Os conteúdos serão escritos por
historiadores, jornalistas e estudiosos no
assunto, e que fazem parte do team Samba
de Bamba. Deixamos aqui o convite para
ler a coluna e dividir as suas opiniões sobre
o tema com a gente, pois o samba, como
qualquer vertente da arte, precisa da troca.
E até lá, dá uma olhadinha nas nossas redes
sociais que tem muita história, lives, sambas
e muito mais.
Instagram: @sambadebamba_uk
Facebook: Samba de Bamba UK
Youtube: Samba de Bamba UK
Acesse o site noticiasemportugues.com.uk
para ler os dois primeiros textos desta série
sobre as mulheres no samba: Raiz e Ventre.

22

19 de março a 14 de abril

Agenda

Siga-nos nas redes sociais

E
S
E
M
A
R
PROG

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

ade
id
n
u
m
co
a
d
l
ra
u
lt
cu
a
A agend
o
lusófona no Reino Unid

CONCURSO PARA EXPOSIÇÃO NO
REINO UNIDO - até dia 15 de abril

Por Osvaldo Lélis

BOSSA NOVA NIGHT MARIO BAKUNA TRIO
24 de maio (segunda-feira)
O compositor, cantor e violonista Mario Bakuna traz ao Crazy Coqs uma noite de
bossa nova, com Matheus Nova no baixo e Marcinho Pereira na bateria.
Com mais de 20 anos de experiência profissional, Mário é brasileiro e reside em
Londres. Ele é graduado pela Universidade Livre de Música de São Paulo, Brasil. Lá
estudou com músicos como: Olmir Stocker, Roberto Sion e Roberto Bomilcar (pianista
que tocou com Frank Sinatra em sua passagem pelo Brasil). Seu estudo concentra-se em
música afro-brasileira, samba, jazz e bossa nova.
O show acontece às 19h no The Crazy Coqs, 20 Sherwood Street, W1F 7ED. Mais
informações pelo site https://www.mariobakuna.com/shows.
Patricia Castilho

Divulgação

Para celebrar a Presidência Portuguesa da União Europeia em 2021, a Embaixada de Portugal
em Londres anunciou o concurso aberto a artistas portugueses residentes no Reino Unido para
integrarem a exposição Paula Rego e os seus Contemporâneos, em colaboração com a 12 Star
Gallery. A exposição conta com curadoria de Mara Alves e com o apoio do Instituto Camões.
Este projeto pretende lançar um concurso aberto com o objetivo de selecionar dois artistas
emergentes, residentes no Reino Unido. Os selecionados serão convidados a produzir obras que
desenvolvam respostas aos desafios da Europa do século XXI: transição digital e o seu impacto
nas artes visuais e no mundo; desenvolvimento da Europa social com especial foco no papel que a
União Europeia tem e poderá ter no mundo. As inscrições vão até o dia 15 de abril.
A exposição acontece entre os dias 1º de junho e 16 de julho de 2021 na 12 Star Gallery, The
European Parliament Liaison Office, 32 Smith Square, SW1P 3EU.
Para mais informações e para saber os requisitos de inscrição acesse o site https://bit.
ly/30MOzli ou contate o e-mail maracralves@gmail.com.
Reprodução / Instagram

BOLSAS DE ESTUDO
Para as próximas admissões em abril e setembro, a School Communication Arts
oferecerá várias vagas de bolsa integral para curso online para aqueles que moram nos
bairros do sul de Londres. Com sede em Brixton (Pop Brixton), a escola é considerada
uma das melhores de criação e comunicação.
As bolsas de estudo integral beneficiarão 20 alunos que desejam concluir o curso
online. A bolsa cobre as taxas (no valor de £ 7.485) e conta com o apoio do council dos
bairros de Southwark, Lambeth, Lewisham e Wandsworth.
Para acessar o regulamento e conhecer mais sobre a escola acesse https://
schoolcommunicationarts.com/.
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Divulgação

CIDADE INVISÍVEL

NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS INDICA

23

19 de março a 14 de abril

Siga-nos nas redes sociais

Criada pelo brasileiro Carlos Saldanha, a série original
da Netflix estreou em fevereiro e vem conquistando fãs ao
redor do mundo. Em sua segunda semana, foi o programa
de TV mais popular da Netflix no Brasil e ficou entre os 10
mais na França, Nova Zelândia e Espanha.
Dividida em sete episódios, a série mistura o mundo real
com um mundo subterrâneo habitado por criaturas míticas
do folclore brasileiro. Apesar de críticas como a falta de
representatividade dos povos indígenas, Cidade Invisível já
foi confirmada para uma segunda temporada.
No elenco temos nomes como Alessandra Negrini,
Marcos Pigossi, Fábio Lago e José Dumont.
Para acessar esse conteúdo é necessário ser assinante da
Netflix.
Mais informações pelo site netflix.com.

NATH FINANÇAS

Reprodução Instagram /nathfinancas

Com mais de 220 mil inscritos no seu canal
no Youtube, a fluminense Nathália Rodrigues
ficou conhecida como Nath Finanças. Formada
em administração, em seu canal ela fala sobre
educação financeira de uma maneira fácil
e prática para quem nunca estudou ou não
entende do assunto.
Além do canal, ela também está a frente do
podcast “Boletos Pagos”, original do Spotify, e
lançou o livro “Orçamento sem falhas”.
Canal Nath Finanças: https://www.youtube.
com/channel/UCmhzmQBdXP9TeRtpQiWSPg

SAMBA DE GUERRILHA – LUCA ARGEL

Reprodução Instagram / lucargel

O cantor e compositor carioca residente em Portugal lançou seu quarto disco Samba de Guerrilha,
concebido com a intenção de contar um pouco da história do Brasil através desse ritmo conhecido
mundialmente.
Luca regrava sambas de nomes consagrados commo Nelson Sargento, Herivelto Martins, Aldir
Blanc e Paulinho da Viola. O disco ainda conta com participações da rapper portuguesa Telma Tvon.
Samba de Guerrilha pode ser ouvido em nas plataformas de streaming.

FLESH AND BONE AND
WATER
Ainda sem publicação em português, Flesh and Bone and
Water é o livro de estreia de Luiza Sauma, nascida no Rio de
Janeiro, mas criada em Londres. O romance conta a história do
médico brasileiro André Cabral que mora em Londres quando
um dia recebe uma carta de seu país, de onde saiu há quase
trinta anos.
A carta faz André relembrar os dias de sua juventude - tardes
tórridas na praia de Ipanema com seus amigos adolescentes
apáticos, festas em elegantes apartamentos cariocas, seu trabalho
pós-escola na clínica de cirurgia plástica de seu pai - e, acima de
tudo, sua paixão secreta pela filha da empregada de sua família,
Luana. Após receber a carta, André embarca em uma viagem de
volta ao Brasil para redescobrir seu passado.
O livro está dispónivel para compra online (versões física
e digital), mas também pode ser encontrado em bibliotecas
públicas de Londres.
Divulgação

24

19 de março a 14 de abril

Siga-nos nas redes sociais

Cotidianices

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

Por que preciso correr atrás da felicidade?
Unsplash

Por Janice Mansur
@janice_mansur*

Algumas pessoas estão como
loucas atrás da felicidade. Acham
mesmo que podem alcançá-la e
que ela está em algum lugar longe
daqui. Está ali no vestido mais caro
da marca x, na festa invocada que
vai rolar na cobertura do prédio tal,
no carro mais novo ou do ano, no
relacionamento espetacular que vai
me tirar da mesmice, no corte de
cabelo que renova meu visual, no
sapato da moda, no dia inteiro gasto
vendo séries ou filmes, em vários
e vários copos de drink pela noite,
na casa de “zilhões” de metros
quadrados que preciso comprar.
Pode até ser que ela esteja ali
também. No outro, na esquina, na
vontade de se enquadrar no que a
sociedade estipula. E tá tudo bem!
Acho ainda que pode estar no voo
do pássaro, na sensação de espaço,
de liberdade, de ser leve e ir sendo.
Mas creio mesmo que a felicidade
está no agora. Na busca das palavras
que me escapam para escrever este
texto, por exemplo. Também, pode
estar no carro antigo que está na
garagem e tenho de lavar para ficar
apresentável e estar conservado.
Pode estar naquela fatia de pão
fresquinho com manteiga que divido
com um amigo e um gole de café.
No banco da praça onde sento, ao
caminho do mercado, para apreciar
um animalzinho correndo pelo
asfalto. No latido do cachorro que
mora ao lado. No banho gelado de
chuveiro ou balde num dia quente
de verão...
Nossa! Tantas coisas podem me
trazer felicidade. Não preciso gastar
grana nem usar coisas de luxo, não
preciso deixar de ser quem sou
para fingir estar feliz para alguém.
Na verdade, a felicidade está nos
intervalos, no que está sendo vivido
aqui. Entre uma coisa chata ou
triste, ela se encaixa, ela se espreme
para caber ali.

Felicidade é o processo,
então?

Se eu parar para pensar, verei
que no caminho é onde encontro
a felicidade. Vejo-a na respiração

Resiliência pode ser uma das chaves para encontrar a felicidade dentro de cada um

daquele que volta de uma doença,
vejo-a no nascimento de um bebê
prematuro, vejo-a em olhar uma
senhorinha atravessando a rua com
dificuldade, vejo-a na recuperação
das forças de alguém que ultrapassou
limites. Vejo-a fora de mim todo o
tempo, mas, e em mim, onde está a
felicidade?
Em mim a felicidade pode estar
naquele cômodo escurinho que
tranquei por tanto tempo, cheio de
amarguras vividas e desilusões.
A felicidade pode estar naquela
situação mal resolvida com meu
pai, minha mãe, ou minha nora
ou sogra. Pode estar perdida nas
escadarias de meu coração, feito
aquele sapatinho de cristal que
precisa encontrar dono ou dona. A
felicidade pode estar escondida no
pedaço de mim que tem medo de
enxergar o pior e reconhecer a dor.
Pode até mesmo estar escondida de
mim no arcabouço de meu sentir
inconsciente. A felicidade pode
estar caída e encolhida no canto do
desespero de onde só vê o desamor.

Às vezes, a felicidade pode estar
trancadinha lá no fundo de mim,
esperando uma brecha para sair e
ver a luz.
Porém, contudo, entretanto,
todavia, eu tenho primeiro que
sentir. E para isso a flexibilidade é
necessária.

É necessário ser flexível

Preciso sentir para expurgar
demônios. Você sabe quais são os
seus? Tristezas, frustrações, medos,
rejeição, insegurança, culpa e tantos
outros que nos entravam, podem ser
a causa de muitos motivos para não
ser feliz, porque acreditamos que a
felicidade é um estado permanente.
E ela é?
Claro que não! Quem você
conhece neste mundo que é feliz por
24 horas?
Nossa vida é cheia de desafios
− palavra bonita para problemas
e dificuldades −, que devemos
ultrapassar! Então, vamos nos livrar
deles um dia? Não sei! Quem sabe?
Mas isso não importa, pois tem algo

que podemos fazer por enquanto
temos de lidar com tudo o que nos
acontece. Podemos ser flexíveis.
Como assim?
Flexível pode querer dizer
resiliente, adaptável, algo que se
curva às intempéries e retorna à
mesma posição anterior. Mas é claro
que não somente à posição anterior!
Você já curvou um cotonete? Ainda
que ele seja de plástico, já viu que,
dependendo da força que você aplique
nele, ele não retorna igualmente ao
formato anterior? Assim somos nós.
E quanto mais flexíveis nos tornamos
(ao sermos dobrados ou curvados ao
peso da vida, das vicissitudes que
ela nos apresenta), mais retornamos
de modo diferente e, assim, vamos
aprendendo. Aprender é acrescentar
algo ao que já existia. E quando
acrescentamos algo, é como se fosse
um treinamento: de tanto treinar nos
tornamos melhor em criar soluções.
Se eu me torno mais flexível,
até comigo, consigo enxergar
meus erros como falhas que todos
cometem, consigo mudar meu modo

de olhar, e daí sentir que posso
alterar minha rota, meu caminho
e minhas formas de pensar, que é
o mais necessário. Desse modo,
nos tornamos mais flexíveis e, ao
mesmo tempo, mais resistentes.
Podemos olhar para o outro e sentir
que ele também passa por situações
parecidas, em virtude de nossa
mesma condição humana, e isso me
faz perceber que todos queremos,
na verdade, compreensão, amor e
felicidade. Quem não?
Então, eu retorno para você a
pergunta: por que preciso correr
atrás da felicidade, se ela está
principalmente dentro de mim?
O que talvez eu precise seria
exercitar meu olhar, não acha?
* Janice Mansur 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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Comida de aconchego

Essa receita de arroz de forno, da cozinheira brasileira Ana Luiza Trajano, é capaz de nos transportar
Alexandre Schneider/Divulgação

Da Redação

Mais
da
metade
da
população do mundo come arroz
regularmente.
Como
cultura
cerealista, só não ocupa mais
espaço no planeta Terra do que
milho e trigo. São sete os tipos de
arroz e cada cultura tem o seu. Em
Portugal, o cultivo do tipo branco
é documentado desde o início do
século 19, principalmente ao sul
do país, como herança mulçumana.
Ensopados e caldosos, pratos
com arroz fazem parte da cultura
lusitana e ganharam adaptações
em todos as ex-colônias.
Em noites frias, um arroz ao
forno, preparado com ingredientes
simples e baratos como carne
moída,
queijo
muçarela
e
azeitonas, esquenta o coração. O
importante é servir quente, assim
que finalizados.

Arroz de forno
6 porções

Ingredientes
• 1 kg de tomates
• 750 g de carne moída
• 5 colheres (sopa) de óleo de
milho
• 1 cebola picada
• 2 dentes de alho picados
• 1 folha de louro
• 2½ xícaras (chá) de arroz

branco
• 2 xícaras (chá) de queijo
muçarela ralado grosso
• ½ xícara (chá) de azeitona
verde picada
• 3 ovos batidos
• ½ maço de cheiro-verde
picado (cebolinha + salsinha
ou coentro)
• 3 xícaras (chá) de queijo
parmesão ralado
• Sal e pimenta-do-reino a
gosto

Modo de Preparo
Passo 1. Coloque o tomate
em uma panela e cozinhe em
fogo baixo, sem água, até
desmanchar.
Passo 2. Bata no processador,
passe por uma peneira e reserve.
Passo 3. Tempere a carne com
sal e pimenta-do-reino. Passo 4.
Refogue em 3 colheres (sopa) de
óleo, até ficar sequinha. Junte
½cebola e 1 dente de alho;

refogue mais um pouco, até
murchar. Passo 5. Acrescente
o molho de tomate e o louro;
cozinhe por 20 minutos. Passo
6. Enquanto isso, prepare o
arroz branco: refogue a cebola
e o alho restantes em 2 colheres
(sopa) de óleo. Adicione o arroz,
cubra com 5 xícaras (chá) de
água morna e tempere com
sal. Quando estiver cozido,
acrescente o molho de carne
moída. Deixe esfriar um pouco e
junte a muçarela, a azeitona, os

ovos e o cheiro-verde, misturando
bem para ficar uniforme.
Coloque em um refratário, cubra
com o queijo parmesão e leve
ao forno preaquecido a 180°C,
até dourar. Sirva quente.
Receita de Ana Luiza Trajano,
pesquisadora da comida brasileira,
e faz parte do livro “Básico:
enciclopédia de receitas do Brasil”
(editora Melhoramentos).
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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..
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 +44
+447535
7535 998252

Classificados

Facebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEP
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.

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

QUARTOS EM
CLAPHAM SW4
• QUARTO DUPLO £170 com Frigobar
• QUARTO SINGLE £150
com cama de casal
- Os dois quartos são na mesma casa
- Contas inclusas
- Minutinhos da estação
de Clapham Common.
- Ótima localização.
Contato: Ulysses 07592207928

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 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” bem Grande para
alugar.
£180 por semana, todas as contas
inclusas. Casa toda reformada.
3 minutos da avenida. Vários
ônibus. 5 minutos dos mercado
Aldo Asda. Proximo a academia
“The Gym”. Casa bem organizada.
Cleaner uma vez na semana
Bowser Road, N179DH
interessados 07891917404

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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Joël Dicker e seu enigma
Divulgação

Por Ary Quintella*

Poucas leituras me ajudaram
tanto a enfrentar a pandemia como
o romance mais recente de Joël
Dicker, LÉnigme de la chambre
622, agora disponível no Brasil
graças à editora Intrínseca, em
tradução de Carolina Selvatici e
Dorothée de Bruchard. O livro
veio na hora certa, em 2020, para
distanciar meus pensamentos do
novo coronavírus.
Tenho dificuldade em entender
algumas críticas que foram dirigidas
ao romance de Dicker, segundo
as quais a história é inverossímil
e a leitura excessivamente fácil.
De fato, eu mesmo devorei com
avidez as 574 páginas da edição
francesa. Sem dúvida, O Enigma
do Quarto 622 é considerado mais
leve do que o livro que lançou a
carreira internacional de Dicker, La
Vérité sur l´affaire Harry Quebert.
No entanto, do livro de 2012 não
guardo lembrança alguma. É como
se eu não o tivesse lido. O livro de
2020, que me deu talvez os únicos
momentos de escapismo diante
da realidade criada pelo novo
coronavírus, permanecerá na minha
imaginação por muito tempo.
A cronologia não é linear, e há
mais de uma história no enredo. Há
primeiro o momento atual, 2018,
em que o narrador, um escritor
chamado Joël Dicker, que devemos
considerar um personagem fictício
inspirado no autor real, está
enlutado pela morte, poucos meses
antes, aos 91 anos, de seu amigo e
editor, Bernard de Fallois, a quem o
livro é dedicado.
Personalidade de peso no
mundo das letras na França, Fallois
em 1987 criou sua própria editora,
após trabalhar na Gallimard, na
Hachette e na Presses de la Cité,
de que foi diretor-geral. Era um
estudioso de Proust, sobre cuja
obra escreveu e de quem possuía
páginas manuscritas inéditas. Ao
se tornar editor de Joël Dicker
em 2012, modificou a vida do
escritor suíço, então com 27 anos.
Já na primeira página do capítulo
I de L’Énigme de la chambre 622,
Dicker nos diz (as traduções são

minhas): “Bernard de
Fallois era o homem
a quem eu tudo
devia. Meu sucesso
e minha notoriedade
vieram
graças
a
ele.
Chamavamme escritor, graças a
ele. Liam-me, graças
a ele”. “Editor, amigo
e mestre”, como diz a
dedicatória do novo
romance de Dicker,
Bernard de Fallois
aparece como figura
tutelar do texto, pois
somos
informados
de que tudo o que
vamos ler decorre
da tentativa do autor
de escrever um livro
sobre ele.
Sentindo-se
pouco
valorizada,
porque o narrador
se dedica em tempo
integral ao livro, sua
namorada e vizinha
o abandona. Como
reação, Joël Dicker,
o personagem do
romance do escritor
suíço de mesmo
nome, decide sair de
Genebra e espairecer
em um hotel de luxo
na aldeia e estação de
esqui de Verbier.
Lá, ele conhece
uma inglesa, Scarlett
Leonas.
Como
tantos elementos do
livro, o nome é uma
homenagem adicional
a Bernard de Fallois,
pois mais adiante somos informados
de que Gone with the Wind era “le
roman préféré de Bernard”.
Escolher Margaret Mitchell como
autor predileto é uma opção curiosa
para um editor francês especialista
em Proust e amigo, entre outros
escritores do século XX, de
Marguerite Yourcenar.
Provavelmente, há exagero
na frase de Dicker, e seu livro de
qualquer forma não é uma biografia
de Bernard de Fallois, mas uma
homenagem. O apreço por Gone with

the Wind parece ter tido início quando,
fugindo de automóvel com a família
durante a Segunda Guerra Mundial,
o futuro editor, então adolescente,
isolara-se emocionalmente do perigo
de um iminente bombardeio aéreo
mergulhando na leitura do livro no
banco traseiro do carro. Preocupava-o
mais o destino de Scarlett O´Hara do
que o seu próprio. Queria terminar E
o Vento Levou, pois não desejava
morrer sem saber o final.
A leitura de Belle du
Seigneur fez com que eu gostasse

ainda mais, em retrospecto,
de L´Énigme de la chambre 622.
Por um paradoxo, o livro mais
forte, o clássico, aumentou meu
apreço pelo mais leve. Não há
nisso enigma algum. Valorizei a
maneira como Dicker adapta a
história de Albert Cohen aos nossos
tempos, suavizando-a, apesar do
assassinato. Percebi o trabalho
necessário por trás da leveza.
A complexidade da cronologia,
que irritou alguns, fascinou-me.
Entendi que os personagens de

Joël Dicker e suas aventuras
mirabolantes viverão muito tempo
em mim, como vivem, ainda que
por razões diferentes em cada
caso, os de Paul Féval, de Albert
Cohen e de Marcel Proust.
Bernard de Fallois dizia que
um grande romance é como um
quadro: “Um mundo que se oferece
ao leitor, o qual se deixa prender
por essa imensa ilusão feita de
pinceladas”. Foi assim que, em um
fim de semana de agosto, no meio
da pandemia, eu me senti grato de
conseguir ficar preso ao mundo de
um livro, à sua imensa ilusão.
O novo romance de Dicker é uma
mistura, a meu ver bem-sucedida,
de vários subgêneros literários: livro
policial, livro de aventuras, livro
de espionagem, comédia picaresca
e também uma história de amor
intenso e incontrolável. Lembra, em
alguns trechos, folhetins do século
XIX de ação frenética e revelações
surpreendentes. Pensei bastante,
enquanto o lia, em Le Bossu, famoso
romance de capa e espada de Paul
Féval, serializado primeiro, em
1857, em um jornal, e que eu adorava
quando criança.
*Ary Quintella, diplomata de
carreira, é atualmente embaixador
na Malásia. Publica seus ensaios na
página: aryquintella.com
Leia versão completa deste texto
no site saopauloreview.com.br.
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O que será de nós?
Por Fernando
Rebouças*

Humor

Quando
éramos
crianças,
sempre nos perguntavam o que nós
seríamos quando crescêssemos,
depois da brincadeira dos tempos
de adolescência, mais cedo ou

mais tarde, fizemos a escolha por
um curso universitário ou técnico
e, de alguma forma iniciamos a
vida profissional com pequenas e
grandes conquistas.

Também fazemos escolhas
na vida pessoal, escolhemos
casar ou permanecer solteiros,
viajar, desenvolver projetos que
amadurecem e nunca são, de fato,
concluídos, e mesmo assim achamos
que nossas escolhas nos levarão
para destinos felizes e permanentes.
Com o passar do tempo,
a janelinha da vida começa a
mostrar outras paisagens, cenários
inesperados, curvas e desvios
de cunho pessoal e coletivo que
não estavam previstos em nosso
roteirinho de vida.
Começamos a perceber que,
segundo Albert Einstein,“ Deus
não joga dados”, e numa bela
compreensão das vivências, tudo
tem a sua causa e consequência.
Perante a recente (e atual)
pandemia do coronavírus, todas as
pessoas do mundo começaram a se
perguntar : o que será de nós?
Até que ponto o diploma
universitário, o cargo na empresa,
os direitos estabelecidos junto ao
Estado, o estado civil, o dinheiro
do sistema financeiro, o sistema
de saúde e família que, de alguma
forma, cada um possui, podem
garantir nossas sobrevivências neste
planeta Terra no qual vivemos?
O que será de nós antes e depois
da vacina? O que será de nós depois
que a pandemia passar e permanecer
a pandemia da crise econômica e
das práticas nocivas da má política
e da fakenews? O que será de nós
com a crescente aceleração da

Artigo

destruição da natureza e de seus
principais biomas no Brasil e no
mundo? O que será de nós se outros
vírus surgirem? O que será de nós se
a cada dez anos tivermos uma nova
pandemia? O que será de nós se o
super fungo resolver atingir todo
mundo? O que será de nós se...
Nós escutamos essas perguntas
o tempo inteiro na imprensa, nas
ruas, nas conversas realizadas via
rede social e nos demais tipos de
elucidações geradas pelo atual
momento pandêmico que, de todas as
maneiras, tem forçado a humanidade
a repensar suas vidas, mesmo quando
elas são perdidas, maltratadas,
desrespeitas e desvinculadas de
qualquer direito. Lembramos que,
em pleno período de pandemia, as
questões como “desemprego” e
“racismo” vieram à tona revelando
outras doenças sociais e humanas
geradas pela própria sociedade.
A pandemia do coronavírus
nos oferece muitas lições para
aprenderemos como seres humanos
a repensar o nosso passado, o
presente o futuro, e mesmo no
processo de ensino à distância, a
maioria das pessoas se negam a
aprender. O ser humano ainda é um
péssimo aluno perante a natureza. O
que será de nós?
* 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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Brasil estreia na Copa América 2021
contra a Venezuela em 14/06
Da Redação (com equipes da
CBF e Conmebol)

A Conmebol divulgou a
tabela da Copa América 2021. A
competição, com sede na Argentina
e na Colômbia, conta com 10
seleções sul-americanas e se estende
do dia 13/06 até o dia 10/07. Atual
campeão do torneio, o Brasil estreia
diante da Venezuela, no dia 14/06,
em Medelín, na Colômbia.
Sorteada no Grupo B, juntamente
com Equador, Peru, Colômbia e
Venezuela, a seleção brasileira
jogará todos seus compromissos da
Fase de Grupos da Copa América
2021 na Colômbia.
Na abertura da Copa América
2021, no dia 13/06, Argentina e
Chile duelarão em Buenos Aires,
enquanto Paraguai e Bolívia, em
Mendoza. A Conmebol anunciou a
data e a sede destas e das outras 26
partidas do torneio de seleções mais
antigo do mundo, que não muda
seu formato e será disputado pelas
10 equipes nacionais da América
do Sul, em cidades localizadas
nos extremos Norte e Sul do nosso
continente.

Em 2020, a Conmebol decidiu
suspender a Copa América
programada para aquele ano
devido às dificuldades causadas
pela pandemia da Covid-19.
Entretanto, os protocolos sanitários
foram desenvolvidos em estreita
cooperação com as autoridades
dos 10 países, o que permitiu o
reinício das competições de clubes
e seleções no continente. Esta
experiência foi fundamental para
retomar o trabalho organizacional
com a Associação de Futebol
Argentino (AFA) e a Federação
Colombiana de Futebol (FCF),

bem como com os governos de
cada país.
A Conmebol Copa América não
é apenas uma oportunidade para
as equipes nacionais alcançarem a
glória continental, mas é também
uma chance para se prepararem
para as eliminatórias para a Copa do
Mundo Catar. Com um bom ritmo
de alta competição, os países sulamericanos aumentam suas chances
de alcançar esses compromissos
internacionais com equipes sólidas
e bem preparadas.
Como já é tradição, em seu
momento a Conmebol convidou
equipes de outras confederações.
Entretanto, as suspensões e atrasos
nos calendários de jogos e certames
devido à pandemia afetaram o
futebol mundial e impediram
outros países de participar. Com a
ausência das seleções convidadas, a
Conmebol reagendou os jogos e as
sedes.

Fórmula de disputa

Separados em dois grupos de
cinco componentes cada, os quatro
melhores classificados de cada
chave na Fase de Grupos avançam

Compromissos do Brasil na Fase de Grupos
1ª Rodada: Brasil x
Venezuela
Data: 14/06
Local: Medelín (COL)

3ª Rodada: Brasil x
Colômbia
Data: 24/06
Local: Barranquila (COL)

2ª Rodada: Brasil x Peru
Data: 18/06
Local: Cali (COL)

4ª Rodada: Brasil x Equador
Data: 28/06
Local: Bogotá (COL)

Confira abaixo os grupos da Copa América 2021:
Grupo A:
Argentina
Bolívia
Chile
Paraguai
Uruguai

para disputar a fase quartas de
finais. Em sistema mata-mata,
os vencedores dos confrontos
eliminatórios
disputam
as

Grupo B:
Brasil
Colômbia
Equador
Peru
Venezuela

semifinais e final do campeonato.
Sendo assim, os finalistas jogarão,
ao todo, sete partidas na Copa
América 2021.

Copa do Mundo de Clubes em números
Da Redação

Uma seleção de números e
informações que marcam a história
da maior competição entre clubes de
futebol do mundo.
- O Bayern de Munique é uma
das quatro únicas equipes com um
recorde de 100% de vitórias na
Copa do Mundo de Clubes da FIFA.
Internazionale, Milan e São Paulo
são os outros três clubes.
- 79 segundos é tudo o que
Mohamed Ahmed, do Al Ain,
precisou para fazer o gol mais rápido
do pontapé inicial na história da Copa

do Mundo de Clubes da FIFA contra
o Esperance nos Emirados Árabes,
em 2018. Ele quebrou o recorde
de Diego Tardelli, estabelecido
para o Atlético Mineiro contra o
Guangzhou Evergrande em 2013,
por 32 segundos.
- 44 anos e dez meses foi a
idade em que Oscar Perez fez o gol
de Pachuca contra o Grêmio nas
semifinais de 2017 nos Emirados
Árabes, tornando-o o jogador mais
velho a aparecer no torneio por mais
de cinco anos. Ele é seguido por
Mitsuo Ogasawara, Miguel Calero,
Ante Covic e Paolo Maldini, de 39

anos.
- 17 anos e três meses foi a idade
em que Alexandre Pato quebrou o
recorde de Pelé - estabelecido para
o Brasil contra o País de Gales na
Suécia em 1958 – ao se tornar o
artilheiro mais jovem de um torneio
masculino sênior da FIFA. Pato nunca
havia sequer feito uma aparição
profissional quando foi convocado
para a seleção do Internacional 2006,
embora ele tenha feito um gol em sua
estreia três dias depois.
- 14 anos é o maior intervalo
entre as aparições consecutivas de
um clube na competição. O Real

Madrid apareceu primeiro no Brasil
2000 e depois no Marrocos 2014,
enquanto o Liverpool igualou este
recorde no ano passado com um
retorno vitorioso 14 anos após a final
perdida em 2005.
- 8 gols fizeram do Gamba Osaka
3-5 Manchester United. no Japão
2008, o jogo com maior número de
gols na história da Copa do Mundo
de Clubes. A competição nunca
produziu uma vitória por mais do que
uma margem de quatro gols.
- Toni Kroos participou da final da
Copa do Mundo de Clubes cinco vezes
e venceu todas elas; venceu o torneio

em 2013 com o Bayern de Munique
e depois em 2014, 2016, 2017 e 2018
como jogador do Real Madrid.
- 7 goles é o que faz de Cristiano
Ronaldo o maior artilheiro da história
da competição, tendo feito um gol
pelo Manchester United em 2008,
quatro pelo Real Madrid em 2016 e
dois pelo mesmo time no ano seguinte.
Gareth Bale é o próximo com seis
gols, enquanto Cesar Delgado, Lionel
Messi e Luis Suárez têm cinco cada.
Todos os goles de Suarez foram no
Japão em 2015, fazendo dele o maior
artilheiro daquela edição.
Fonte: Fifa
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Tiger Woods sai do hospital após
acidente de carro
Da Redação

Após o acidente de carro sofrido em 23/02 em Los Angeles,
Tiger Woods confirmou que continuará sua recuperação em
sua casa no sul da Flórida. Woods foi submetido a cirurgia
por causa das fraturas abertas em sua perna direita e lesões
adicionais em seu pé e tornozelo após o grave acidente. Em
declaração, o 15 vezes campeão mundial e 82 vezes vencedor
do PGA Tour disse que foi liberado do hospital de Los Angeles
e continuará seu caminho de recuperação com sua família.
A operação exigiu um trabalho delicado, tendo em vista a
gravidade dos ferimentos em sua perna direita. Era necessário
estabilizar os ossos quebrados da tíbia e da fíbula. Para isso,
uma combinação de parafusos e pinos foi utilizada para os
ferimentos no tornozelo e no pé.
Woods, 45 anos, confirmou: “Fico feliz em informar que
estou de volta a casa e continuando minha recuperação. Sou
muito grato pelo apoio e incentivo que recebi nas últimas
semanas.”
Ele estava dirigindo uma caminhonete emprestada do torneio
PGA, no Riviera Country Club, quando perdeu o controle,
cruzou duas pistas na direção errada e arrancou uma árvore.
Woods estava correndo para conhecer as estrelas da NFL
Drew Brees e Justin Herbert em um clube de golfe onde eles
iriam filmar para a GolfTV quando bateu o Genesis GV80.
O xerife do condado de Los Angeles disse que Woods não
enfrentará acusações criminais pelo horrível acidente.
A estrela do golfe é considerada uma das melhores de sua
geração. Ele fez um retorno dramático depois de uma seca de
11 anos para ganhar o Masters em 2019.
Twitter

