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ELEIÇÕES EM 06/05

Dicas certeiras de inglês
Mariana Potts faz sucesso
com vídeos no Instagram
para ajudar quem quer
aprender ou aprimorar o
idioma
Na página 8

Agilidade dos
serviços consulares
Cônsul-geral de Portugal em
Londres, Cristina Pucarinho
anuncia nova opção de
remessa do cartão do cidadão
pelos correios

Leia entrevista na página 7

20 candidatos
concorrem para prefeito
de Londres, mas há
outras disputas em todas
as partes da Inglaterra.
Veja o que está em jogo
e quem pode votar
Nas páginas 11 e 12

Dia da Língua
Portuguesa
Para comemorar a data (05/05),
uma seleção biscoito fino de
cinema, literatura e música na
língua de Camões

Confira agenda nas
páginas 22 e 23
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Previsão do tempo, Londres
Sab 17 / 04
2° 13° Sol com
nuvens

Ter 20 / 04
4° 14° Nublado

Dom 18 / 04

Seg 19 / 04

4° 14° Sol com
nuvens

7° 15° Nublado

Qua 21 / 04
6° 14° Sol com
nuvens

Qui 22 / 04

Sex 23 / 04

8° 17° Sol com
nuvens

8° 18° Sol com
nuvens
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Emergência: Emergência: 999 (Polícia, bombeiros
ou ambulância)
Polícia de Trânsito (British Transport Police):
0800 40 50 40
NHS: 0854 4647 (24 horas)
Informação Geral de Saúde:
0800 665 544 (24 horas)
Aeroporto de Hearthrow: 0844 335 1801
Aeroporto de Luton: 01582 405100
Aeroporto de Gatwick: 0844 892 0322
Aeroporto de Stansted: 0808 169 7031
Aeroporto London City: 020 7646 0000

Wikipédia

“The National Covid Memorial
Wall”, por Arelys Gonçalves

Consulado de Portugal em Londres:
11, Belgrave Square
London, SW1X 8PP
Tel: 020 7291 3770
www.cgportugalemlondres.com
Consulado-Geral do Brasil em Londres
3 Vere Street, Londres, Reino Unido, W1G 0DG
cglondres.itamaraty.gov.br
Consulado da Angola em Londres:
46 Bedford Square
London WC1B 3DP
Tel: 02072918700
http://www.angola.org.uk/index.html

Arelys Gonçalves

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

HISTÓRIA DO
REINO UNIDO

Em 19 de abril de 1882 morria Charles Darwin,
em Kent. Darwin é o naturalista inglês cuja teoria
científica da evolução por seleção natural se tornou
a base dos estudos evolutivos modernos. Darwin
a princípio chocou a sociedade vitoriana religiosa
ao sugerir que os animais e os seres humanos
compartilhavam uma ascendência comum. No
entanto, sua biologia não religiosa apelou para a
classe crescente de cientistas profissionais e, na
época de sua morte, o imaginário evolucionário já
havia se espalhado por toda a ciência, literatura e
política. Darwin, ele próprio um agnóstico, recebeu
o último reconhecimento britânico de sepultamento
na Abadia de Westminster, em Londres.

Um mural com 150 mil corações em memória das vítimas da Covid-19 no Reino
Unido. Voluntários, a maioria que perdeu alguém muito próximo para a Covid-19, têm
trabalhado para pintar os corações de vermelho e prestar homenagem a cada uma das
pessoas que perderam suas vidas na pandemia. O mural, em frente ao Parlamento
Britânico, se estende da Ponte de Westminster à Ponte de Lambeth, em cerca de um
quilômetro. A organização que lidera a iniciativa chama-se “Bereaved Families for
Justice” e reúne mais de três mil pessoas.
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The Home Office (Departamento de Imigração)
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Instruções gravadas em inglês: 8760 1622.
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Ato de vandalismo contra sede do
jornal Notícias em Português
Express News

Da Redação

O ato de vandalismo contra a
sede da Global Community Media,
que publica os jornais Express
News (em espanhol) e Notícias
em Português, repercutiu nas
comunidades lusófona e latina de
Londres. Há uma investigação
policial em curso e, graças as muitas
câmeras de segurança na região, os
oficiais estão confiantes que logo
identificarão o responsável.
Por volta da meia-noite do
sábado (20/03), um homem jogou
tinta na fachada da redação – foi
tudo filmado.
Você pode assistir o vídeo no
nosso canal de YouTube.
A principal suspeita é de que
se trate de uma ação isolada de um
negacionista, que se opõe à ampla
cobertura dada pelos jornais aos
fatos comprovados e com respaldo
científico.
A redação recebeu mensagens
com xingamentos, de perfis falsos,
que agora serão fundamentais na
investigação policial.
O historiador Isaac Bigio,
organizador no Mês Amigo, evento
que reúne os falantes de português
e espanhol em Londres, gravou
um depoimento no qual analisa as
motivações possíveis.
Bigio lembra que já ocorreram
atos de preconceito contra íberolatinos em ambientes públicos da
capital, apenas por estarem falando
outro idioma.
Mas o vandalismo do sábado
foi, acima de tudo, um ato contra a
liberdade de imprensa.
“Um ataque à liberdade de
imprensa é também um ataque à
liberdade em si”, diz João Silva,
membro da comunidade portuguesa
e apoiador do Mês Amigo. Ele
também gravou um depoimento em
vídeo.
Todos os filmes de depoimentos
de apoio ao jornal estão disponíveis
em nosso canal de YouTube.

Inúmeras demonstrações
de apoio

Foram muitas as manifestações

Sede da Global Community Media, após ato de vandalismo: ação isolada contra a liberdade de imprensa

de apoio e solidariedade. Tarcísio
Costa, cônsul-geral do Brasil em
Londres, enviou uma carta ao
diretor da Global Community
Media, William Pineda.
“Saiba do meu reconhecimento
pelo valioso papel que o Notícias em
Português exerce para a divulgação
de informações e iniciativas de
interesse para a comunidade
lusófona no Reino Unido”, sublinha
Costa.
A cônsul-geral de Portugal
em Londres, Cristina Pucarinho,
também se solidarizou com o jornal,
através de uma mensagem enviada
pela sua assessoria de imprensa:
“A Senhora Cônsul muito
lamenta e repudia o ato de
vandalismo de que a Sede do
Global
Community
Media,
empresa que publica o jornal, foi
alvo no passado dia 20 de março.
Qualquer ato de vandalismo contra
propriedade, neste caso dedicada à
informação pública, é inadmissível
e condenável.”

A seguir, algumas das
mensagens recebidas
pelo jornal Notícias em
Português.

“Por enquanto os seres humanos
não souberem tolerar as verdades
do mundo e respeitar o pensamento
alheio, haverá a invasão da
privacidade do outro. Amar, e não
esse amor de reciprocidade humana
que conhecemos, é a única forma de
sair do caos em que nos encontramos
todos.”
Janice Mansur
Escritora
“Samba de Bamba é uma
associação cultural e educacional do
samba e, por trabalhar com Samba,
palavra que carrega vários adjetivos,
sendo um deles – RESISTÊNCIA,
acreditamos na democracia. Fazemos
parceria com quem também acredita
que é informando, educando e se
unindo é que se faz uma sociedade e
um povo mais “saudável e pensante”,
e não podemos deixar de falar e

apoiar sobre esse ato de vandalismo
contra a liberdade de expressão.
Odila Giunta
Fundadora do Samba de Bamba
UK
“Infelizmente, o discurso de ódio
tem tomado maiores proporções nos
dias de hoje, em nome de libertinagem
confundida
com
liberdade.
Repudiamos completamente qualquer
discurso de ódio, vandalismo e
excitação à violência, mas a exemplo
de alguns governantes, uma camada
da comunidade vem seguindo esses
passos causando muitos prejuízos
aos menos informados. O Conselho
de Cidadania do Reino Unido
(CCRU) vem há muito tempo
fazendo uma campanha semanal em
combate à fake news e em apoio à
vacinação, descortinando assim esse
universo composto de mentirosos
e enganadores que falam mais em
nome do caos do que da verdade. O
vandalismo realizado não foi só contra
a sede do Notícias em Português,

foi contra todos nós membros das
comunidade falante de português,
espanhol e portunhol. Mas reiteramos
aqui que isso não vai nos calar. Os
mentirosos, disseminadores de fake
news, os terraplanista e contra vacinas
não vão vencer, mesmo que apelem
para esse formato de comunicação
violenta, ou seja vandalismo.”
Gilson Guimarães
Coordenador-geral do CCRU
“Sinto muito. Espero que o
responsável deste acto seja levado
para a justiça.”
Alda Lopes
Fundadora de Cabo Verde
“Não consigo entender por que
alguém faria uma coisa dessas.
Qualquer pessoa pode discordar de
uma posição do jornal, mas isso não é
motivo para tal. Nossa solidariedade
ao jornal e a todos vocês.”
Pastor Natanael Gonçalves
IBN – Igreja Batista das Nações
(Bournemouth)
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Retomada gradual do
atendimento ao público
Por Consulado-Geral do Brasil
em Londres

Como já mencionamos em
nossa coluna na edição passada, a
pandemia mundial de COVID-19
alterou a rotina de funcionamento
do Consulado-Geral do Brasil em
Londres, assim como a de todos
os órgãos que atendem ao público,
e impôs restrições que deverão
ser observadas ainda por algum
tempo.
Com o plano de reabertura
anunciado pelo governo britânico
em 22 de fevereiro passado,
algumas mudanças estão sendo
gradualmente implementadas para
retomar, aos poucos, o atendimento
ao público na sede do Consulado.
Na primeira etapa do plano de
relaxamento do lockdown, foi dada
prioridade àqueles interessados
que tiveram seus agendamentos
cancelados nos últimos 3 meses,
em razão do lockdown vigente no
país durante o período.
Desde 29 de março, voltamos
a oferecer alguns horários
para agendamento de serviços
presenciais a partir de maio,
como procurações, registros civis,
passaportes para menores de 18

anos e outros. Aqueles serviços
que podem ser solicitados pelo
correio, como passaportes para
maiores de 18 anos, autenticação
de cópia de documento brasileiro
e atestado de residência, dentre
outros, seguirão sendo recebidos
e processados dessa forma apenas.
Aqueles que podem ser solicitados
online,
como
alistamento/
regularização eleitoral e saque
de FGTS, não serão processados
presencialmente.
Recordamos que todos os

serviços, sejam eles solicitados
presencialmente ou pelo correio,
devem ser inicialmente registrados
no sistema e-consular. O sistema
prevê a necessidade de envio
antecipado dos dados do requerente
e de cópias dos documentos
exigidos para a solicitação de
cada serviço específico. Com
isso, o Consulado-Geral analisa
a documentação previamente e
autoriza o envio dos originais
pelo correio ou o agendamento
do atendimento presencial apenas

após confirmados os dados e os
documentos. Assim evitamos
que os clientes se desloquem ao
Consulado ou enviem seus pedidos
com a documentação incompleta,
o que gera atrasos ou muitas vezes
impossibilita o processamento dos
serviços.
Ao longo dos próximos
meses, em conformidade com
as etapas de flexibilização das
restrições impostas pelo governo,
o
Consulado-Geral
seguirá
aumentando sua capacidade de

atendimento e de processamento
de serviços.
Pedimos a compreensão de
todos para a observância das
medidas de proteção e segurança
em vigor, como o distanciamento
social e a obrigatoriedade do uso
de máscara nas dependências do
Consulado.
Reiteramos
que,
neste
momento, é fundamental 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
h t t p s : / / w w w. n h s . u k /
conditions/coronavirus-covid-19/
coronavirus-vaccination/.
Acompanhe nossas redes
sociais (Facebook, Instagram
e Twitter: @cglondres) para
atualizações sobre esses e outros
assuntos e acesse nosso site (http://
cglondres.itamaraty.gov.br/pt-br/)
para informações completas sobre
todos os serviços prestados!
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Melhorar o atendimento é um
processo contínuo, diz cônsulgeral de Portugal em Londres
Da Redação

A poucos meses do fim do prazo
para adesão ao status de permanência
pós-Brexit, a cônsul-geral de Portugal
em Londres Cristina Pucarinho diz
que a maioria dos portugueses já
submeteu o pedido ou recebeu o novo
status, mas há ainda na comunidade
os que não o fizeram. Nesta entrevista,
concedida por telefone, Cristina
fala das ações que estão sendo
tomadas para alcançar essas pessoas.
Ela também fala da adesão dos
portugueses à campanha de vacinação
no Reino Unido e do que tem sido
feito para melhorar o atendimento da
rede consular. “Foram introduzidas
medidas muito importantes, como a
opção de remessa do cartão do cidadão
pelos correios, desonerando as
pessoas de uma nova ida ao consulado
para levantar o documento”, diz.
Notícias em Português - Como
avalia a adesão da comunidade
portuguesa ao programa de
vacinação?
Cristina
Pucarinho
–
Encorajamos
a
adesão
dos
portugueses desde o começo do
programa de vacinação. O programa
do Reino Unido é o mais avançado da
Europa e um dos maiores do mundo.
Então é importante que a comunidade
portuguesa tire proveito disso. Sei
que há um engajamento muito bom
da comunidade portuguesa, que tem
se informado via Portugal e também
no Reino Unido. Nos dois países,
as campanhas são esclarecedoras
e baseadas em comprovações
científicas. Não creio que a
comunidade se deixe influenciar por
falsas informações. Quando me dizem
que têm receio em tomar vacina,
respondo que devemos recear mesmo
é o vírus.
Ainda há portugueses que não
solicitaram o status de permanência
no Reino Unido?
Pelos números que temos,
sabemos que a maioria dos
portugueses já submeteu o pedido ou
recebeu o novo status, mas há ainda na
comunidade os que não o fizeram. Há
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muitas campanhas em curso, algumas
mantidas pela União Europeia com
estados-membros. Cartas estão sendo
remetidas e há também um trabalho
de aproximação com home cares.
Há um número de ONGs a prestar
apoio aos grupos vulneráveis, porque
imaginamos que alguns deles podem
ter dificuldade para acesso ao meio
digital, por exemplo.
Ainda sobre efeitos do Brexit,
residentes com atividade fiscal em
Portugal, mas que já aderiram
à morada única digital, serão
multados se não nomearem um
representante fiscal até 30/06?
Sim. A exigência de nomear um
representante fiscal passa a vigorar
como efeito do Brexit. Quem deve
fazer essa nomeação: pessoas com
rendimento proveniente de Portugal,
com uma conta bancária ou um
imóvel. Ou seja, quem tem um
relacionamento com a autoridade
tributária portuguesa. É um processo
muito simples e rápido, totalmente
digital.
Há mais impacto do Brexit na
vida da comunidade portuguesa
que ainda não conhecemos?
Mesmos os ingleses continuam
se surpreendendo com os efeitos do
Brexit. Mas penso que os portugueses
estão globalmente bem-informados.
É preciso manter-se atento ao
que é publicado pelas autoridades
britânicas e pelas autoridades
portuguesas. Estamos informando
sistematicamente.
Entre
nossos
leitores,
reclamações sobre o atendimento
na rede consular são comuns. Onde
está o problema no sistema?
Eu percebo que as reclamações
possam tratar da velocidade do
serviço. Eu gostava de usar esta
oportunidade para falar do muito
que tem sido feito para melhorar
o atendimento consular. Desde a
criação do centro de atendimento do
Reino Unido, localizado em Lisboa,
ao esforço em recursos humanos,
melhoria do website. Enfim, um
processo contínuo. Nada consegue-

se da noite para o dia. Recebemos
notas de reclamação, é verdade, mas
também recebemos muitas notas de
agradecimento. Mas, no último ano,
a pandemia teve um impacto enorme,
com aumento no tempo de espera.
É importante ter isso em mente ao
solicitar um serviço consular com
um prazo de uma, duas semanas.
Lembro que durante todo este longo
confinamento, o consulado esteve
aberto, embora com restrições.
Foram introduzidas medidas muito
importantes, como a opção de remessa
do cartão do cidadão pelos correios,
desonerando as pessoas de uma nova
ida ao consulado para levantar o
documento.
Mesmo documentos já emitidos
podem ser enviados pelos correios?
Sim. Durante a pandemia, houve
um grande acúmulo de documentos,
que não foram levantados e
permanecem aqui há meses. Agora, é
possível acessar um formulário pelo
nosso website, que deve ser preenchido
e submetido eletronicamente. Depois
é só fazer uma transferência bancária
e enviamos o documento. Isso está em
vigor desde 23 de março.
Como a senhora avalia
a integração da comunidade
portuguesa no Reino Unido?
É uma comunidade muito bem
integrada sim, dispersa por todo
Reino Unido e pelas ilhas no canal.
Estimamos entre 350 e 400 mil
portugueses residentes no Reino
Unido. Uma comunidade pacífica,
com alguma criminalidade, mas
em números insignificantes. Não
considero uma comunidade fechada.
Há grupos e associações que
promovem encontros regulares da
comunidade, mas não acho que isso os
afaste da sociedade britânica, ou que
represente segregação comunitária.
Acredito que funcione mais como
uma rede de apoio. A Inglaterra é um
país com mercado laboral dinâmico,
perto do pleno emprego, e vejo que
os portugueses conseguem ascender
profissionalmente, ainda que não
logo nos primeiros anos.

Acervo/Consulado de Portugal em Londres

“Agora há opção de remessa do cartão do cidadão pelos correios, desonerando as pessoas
de uma nova ida ao consulado para levantar o documento”, anuncia Cristina Pucarinho

8

15 de abril a 19 de maio

Siga-nos nas redes sociais

Comunidade

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

Brasileira faz sucesso na internet
com dicas de inglês
Por Marta Stephens

Nascida em São Paulo e
residente no Reino Unido há 24
anos, a executiva da área de seguros
Mariana Potts tem uma pronúncia
perfeita do inglês britânico.
Ela
não
é
professora,
mas o seu Instagram (@
dicasdeinglesdemarianapotts) virou
passagem obrigatória para quem
quer aprender ou quem já domina
o idioma, mas quer aprimorar a
pronúncia e entender mais das
expressões locais.
“Acho lindo o RP, o Received
Pronunciation britânico. Eu amo
porque os sons são suaves, nenhum
som é carregado demais. Soa gentil
e educado”, diz.
Fazer vídeos com dicas de
inglês, e assim ajudar falantes de

português a sair do básico e se fazer
entender de verdade, foi uma ideia
que Mariana teve em um momento
delicado de sua vida.
“A decisão de dar dicas de inglês
na internet surgiu em 2019 depois de
um longo tratamento contra o câncer
de mama”, conta nesta entrevista,
concedida por e-mail.
Notícias em Português – Como
surgiu a ideia dos vídeos com
dicas de inglês?
Mariana Potts - A decisão
de dar dicas de inglês na internet
surgiu em 2019 depois de um
longo tratamento contra o câncer de
mama. Eu sou executiva há 21 anos
e com a doença tive que me afastar
do trabalho durante o tratamento.
Nos últimos seis meses de licença
médica, já me sentia melhor e

Acervo pessoal

precisava ocupar a minha cabeça.
Foi então que comecei a passar
bastante tempo na internet e, pela
primeira vez, tive bastante contato
com a comunidade brasileira aqui
e senti que havia uma necessidade
de alguém que os ajudassem com
o inglês e a cultura britânica. Eu
já tinha feito vídeos explicativos
para a minha sobrinha no Brasil
e, finalmente, tomei coragem e
compartilhei com o mundo no
Instagram.
Você acredita que temos na
comunidade brasileira em UK
um problema de analfabetismo
funcional com o inglês?
Sim, eu acredito que haja uma
grande dificuldade com o inglês na
nossa comunidade. A maioria dos
brasileiros só sabe o básico e isso
os impede de conseguir empregos
melhores.
Quais
são
as
maiores
dificuldades para o brasileiro?
Os maiores problemas de
pronuncia estão nos sons que não
temos em português. As letras
“mudas” também geram bastante
confusão.
De onde é o seu público?
A maioria do meu público está
no Brasil. 53% no Brasil, 39% na
Inglaterra e o resto pelo mundo
(de acordo com as estatísticas do
Instagram).
Quanto tempo depois da sua
chegada, você se sentiu fluente em
inglês?
Eu já era fluente antes de chegar,
fluente no sentido de conseguir
me comunicar bem, mas faltava
muita coisa ainda. Fiz intercambio
nos Estados Unidos quando tinha
18 anos. Fiquei seis meses na
Califórnia, vivendo com uma
família americana e essa imersão
de 24 horas por dia em inglês me
deu uma base fantástica. Quando
cheguei na Inglaterra, o sotaque era
muito diferente e várias palavras
e expressões também. Levou
alguns anos para eu sentir que
estava entendendo tudo, incluindo
trocadilhos, piadas, ironias, jargões

“A maioria dos brasileiros (da comunidade no Reino Unido) só sabe o básico e isso os
impede de conseguir empregos melhores”, diz Mariana Potts

corporativos etc.
Qual o inglês mais bonito de
ouvir (e falar): o americano ou o
britânico?
O inglês mais bonito de falar é
uma pergunta muito pessoal. Gosto
não se discute, não é mesmo?
Mas para mim é o RP, o Received
Pronunciation britânico. Acho lindo!
Eu amo porque os sons são suaves,
nenhum som é carregado demais.
Soa gentil e educado. Mas como
eu sou uma amante das línguas,
aprecio muito todos os sotaques e as
diferenças regionais me encantam.
Para quem mora no Reino
Unido, mas convive mais com
falantes de português: alguma
dica de como praticar o inglês?
Falo sempre desse assunto no
meu canal, brasileiros que não se
integram, vivem e trabalham com
outros brasileiros. É muito comum
vermos isso por aqui já que é mais
cômodo para um recém-chegado e o
jeito é tentar ter a maior exposição
possível com a língua. Fazer um
esforço. Conversar com o vizinho,
com outros estrangeiros e britânicos,

fazer um curso, assistir televisão e,
o mais importante, ter interesse em
aprender. As pessoas que realmente
estão interessadas vão longe.
Sente falta (ou saudade) de
algo do Brasil?
Sinto saudade da minha
família e algumas comidas. Do
clima também. Mas nas férias, eu
aproveito bastante e volto pronta pra
mais um inverno aqui.
O que gosta mais da vida no
Reino Unido?
O que eu mais gosto da vida no
UK é a segurança, a criminalidade
baixa e a organização. A
desigualdade social aqui não se
compara ao Brasil. Aqui as coisas
não são perfeitas, mas acredito
que não sejam perfeitas em lugar
algum. Mas o povo tem o mínimo
de dignidade. O serviço médico
é gratuito e a educação pública é
de boa qualidade. O cidadão tem
mais oportunidades. Sem contar
que estamos muito perto de vários
outros países, o que facilita viajar
e conhecer outras culturas, o que é
muito importante para mim.

Comunidade

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

Piloto de voto
digital para eleições
portuguesas decorrerá
ainda em 2021
Da Redação

O teste piloto do voto digital
para a eleição dos conselheiros
em todo o mundo deve decorrer
até ao final de 2021, anuncia
comunicado do Movimento TSP
(Também Somos Portugueses).
O TSP, que nasceu em Londres
em 2015, tem defendido o voto
digital como forma de incluir
os portugueses expatriados nas
eleições portuguesas.
“A generalidade dos deputados
contactados pelo movimento TSP
tem mostrado sensibilidade para
a questão dos portugueses que
têm que se deslocar por grandes
distâncias (por vezes milhares de
quilômetros) e sobre o peso que
estas dificuldades levantam nos
números da abstenção.”
Em texto divulgado pela
equipe de imprensa do TSP, que
reúne portugueses residentes em
vários países, o grupo celebra
o facto de que, após as eleições
presidenciais, o reeleito Marcelo
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Rebelo de Sousa, em seu discurso
de vitória, salientou a necessidade
de se rever o método de votação
dos
portugueses
emigrados,
favorecendo a ideia do voto postal
para as eleições presidenciais.
“O TSP, composto por
portugueses a residir em diversos
países, acolheu com satisfação
o pensamento do Presidente da
República considerando porém
que o voto postal que aconteceu
nas
eleições
legislativas
anteriores teve muitos problemas.
Na linha do que aconteceu com
as eleições legislativas, vários
portugueses foram impedidos de
votar.”
O grupo salienta que em
países como o Reino Unido,
onde a mudança de residência
é frequente, vários portugueses
ficaram impedidos de votar
dada a exigência de 60 dias para
actualização de morada, prazo
que, em muitos casos, se mostra
demasiado curto considerando o
tempo que os consulados exigem
para o atendimento.

A seguir, algumas outras
vitórias do TSP.

- O TSP esteve na origem da
Lei que torna o recenseamento
automático na emissão do Cartão de
Cidadão na emigração, que levou
a considerar o resgisto de mais de
um 1,5 milhões de portugueses
recenseados no estrangeiro.
- O PSD apresentou uma proposta
de opção por voto pela via postal para
emigrantes nas eleições presidenciais
e europeias que o TSP considera
como mais um passo acrescentando
que só o voto digital poderá ser
uma solução satisfatória para os
portugueses a residir no estrangeiro.
- O TSP teve oportunidade de
reunir com a equipa do Palácio de
Belém, com Berta Nunes, Secretária
de Estado das Comunidades; Antero
Luís, Secretário de Estado Adjunto
e da Administração Interna; e Paulo
Mauritti, vogal do Conselho Diretivo
da Agência para a Modernização
Administrativa e com grupos
parlamentares a quem tem exposto as
suas preocupações.
Pixabay

Curtas
Por que se reafirmar falante de português no
Census 2021?
O historiador Isaac Bigio, criador do Mês
Amigo, 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?’, responda: 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 palops.”
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.
Campanha em UK ajuda criança brasileira
com doença rara
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.
Para participar, acesse o site https://www.
gofundme.com/ e procure pela campanha
Help Rafa with treatment that will save his life.
CCRU promoveu debate entre cientistas e
religiosos sobre a vacina Covid-19
O CCRU organizou a live “Ciência e religião –
diálogo inter-religioso”, que reuniu lideranças
religiosas ligadas e pesquisadores. O objetivo
foi mostrar a harmonia possível entre ciência
e religião e esclarecer de vez inverdades
difundidas por fake news. “A ciência sem
religião é manca, a religião sem a ciência
é cega”. A frase de Albert Einstein ilustrou
o material de divulgação da live, onde a
coordenação do CCRU explicou as razões
para o evento: “Muitos vão à igreja e o pastor
fala para não tomar a vacina, que ela tem um
chip da besta, que ela transmite HIV, que ela
provoca câncer e até mesmo que é produzida
com células de bebês abortados. De onde se
originam essas falàcias?”
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Candidaturas para
membro do CCRU se
encerram dia 23/04

Roubar as
galinhas e vendêlas ao dono
Por Manuel Gomes*
Unsplash

O Centro de Cidadania do Reino Unido, que representa a comunidade brasileira no consulado, terá novos membros para o biênio
2021/2023

Da Redação

Entre os dias 12 e 23/04,
estão abertas as candidaturas
para membro do Conselho de
Cidadania do Reino Unido
(CCRU). O organismo, que existe
aqui e em todos os países onde
há representação consular do
Brasil, representa os interesses
dos cidadãos brasileiros perante o
consulado.
“É tipo uma câmera de
vereadores”,
explica
Gilson
Guimarães, coordenador do CCRU
desde janeiro 2020.
A diferença é que este é um
trabalho voluntário, que exige
comprometimento e dedicação
ao coletivo. “Não trabalhamos
para
benefícios
individuais”,
reforça Gilson, que decidiu não se
candidatar à reeleição por razões
pessoais. “Mas continuarei atuando

como voluntário.”
Em entrevista ao jornal
Notícias em Português, que você
pode assistir no nosso canal de
YouTube, Gilson Guimarães
explicou um pouco da dinâmica
do CCRU. “Dentro do conselho há
muita discordância, afinal viemos
de lugares diferentes, temos pontos
de vista distintos”, diz. Mas, ao
final, prevalece o bem comum.

Exigências para ser
candidato

Para se candidatar, é preciso
ter mais de 18 anos e estar em
situação migratória legal no Reino
Unido. Gilson também reforça a
importância de estar em conexão
com a comunidade brasileira e
estar disposto ao trabalho que visa
o coletivo.
Na eleição passada, em 2029,
foram 57 candidatos. Na eleição

online, que vai acontecer de 17 a
28/05, cada eleitor poderá votar em
até cinco conselheiros.
Os 12 mais votados serão
eleitos e cumprirão um mandato
de dois anos. Uma vez eleitos
membros do conselho, haverá uma
divisão de tarefas, com mesas de
trabalho que representam áreas de
atuação.
Os eleitos terão o apoio de
um consulado estruturado e bem
avaliado pela atual gestão do
CCRU, embora sobrecarregado.
“O consulado tem uma
atuação excelente”, diz Gilson.
“O problema é que somos a quarta
maior comunidade de brasileiros
no mundo e temos apenas um
consulado.”
Para mais informações e para
ter acesso ao edital completo,
acesse o site
www.ccru.org.uk.

Calendário das eleições do CCRU biênio 2021/2023
12 a 23/04 – Candidaturas
28/04 – Publicação da lista
preliminar de candidatos
29/04 a 06/05 – Prazo para
apresentação de pedido de
impugnação de candidaturas
11/05 – Publicação da lista final de
candidatos
17 a 28/05 – Período de votação

por meio eletrônico
01 a 11/06 – Apuração e escrutínio
dos votos
16/06 – Publicação de lista do total
de votos recebidos por candidato
23/06 – Publicação da lista dos
candidatos eleitos
01/07 – Posse dos novos
conselheiros

A raposa de Wam entrou no
galinheiro vindo da China e o galo
do galinheiro decidiu correr as
cortinas. O mundo inteiro confinado
em
medos
e
conspirações,
incertezas e credos. As redes sociais
alimentaram todo o tipo de opiniões
inclusivé as opiniões certas. Tem
sido intensa a discussão sobre tudo
o que gravita através do circuito
Covid.
As artes reagiram como
esperado e da pintura à escultura, da
padaria à culinária,
O pânico dos governantes foi
levado ao limite e tudo o que antes
estava previsto era agora uma
miragem. A Ciência foi mobilizada
como nunca antes tinha acontecido e
a opinião era unânime. A salvação da
Comunidade estava na capacidade
de resposta de uma vacina que
pudesse combater o vírus. Sem isso,
as galinhas iriam começar a cair
como tordos em dias de caça.
Era preciso dinheiro para
combater o flagelo. É sempre
preciso dinheiro para fazer seja
o que for e ao mesmo tempo, é
sempre dinheiro que nunca há.
O galo administrativo, macho da
crista, tinha a responsabilidade de
salvar todas as fêmeas e não teve
outra opção que não fosse encontrar
soluções.
Financiou a vacinação que
a Ciência teria que desenvolver.
Um biscate que a Ciência iria
prestar à Humanidade a troco de
financiamento das necessidades.
Parece justo. Juntos salvariam o
galinheiro.
Faltava agora encontrar uma
garantia de pagamento para esse
financiamento e na impossibilidade
de vender as galinhas, o galo decidiu
vender ovos. “Que não” - dizia
a raposa contestando que os ovos
ainda não estavam comestíveis
pelo que seria exigido um número
de ovos maior e por um largo
período de tempo. O galo não teve
alternativa.
Os cemitérios passaram a ser
mostrados nas televisões com
máquinas de escavação e seria a
Ciência da raposa a fazer o preço.

Pelo caminho, algumas destacadas
figuras entram em contradição
com a Ciência e desde Donald
Trump, Bolsonaro e King que vão
do segredo à lexívia, do Princípio
Activo ao sabão azul e branco
aconteceu um cardápio abundante.
E o galo hipotecou mais alguns
ovos que viriam a ser paridos daí a
alguns dias. A raposa sentou-se a
babar-se para as galinhas e decidiu
impôr os seus termos e condições. E
a Ciência disse: “Se falharmos não
podemos ser responsabilizados mas
se acertarmos é mérito nosso”. O
galo foi obrigado a concordar para
evitar perder mais ovos.
No degrau seguinte, as escassas
máscaras no início tornaram-se hoje
um imenso catálogo e até os difíceis
testes de rastreio são hoje testes de
gravidez como frente de rasteio.
“Enquento uns choram, outros
vendem lenços”. Sejam eles em
formato alcoolgel, luvas, máscaras
ou papel higiénico. E o galinheiro
aprendeu o que é uma zaragatoa.
O galo sentia-se assustado. Tinha
planeado tudo menos a entrada
de uma raposa no galinheiro. Foi
fazendo contas a quantas galinhas
tinha e quantos ovos por dia rendiam
e decidiu por um ponto final na
questão
hipotecando
algumas
gerações de ovos. Se as galinhas não
pudessem comer não haveria ovos
e se fossem comidas o galo seria o
seguinte. Não lhe agradava a ideia.
A Ciência da raposa trazia as
contas feitas e sabia que o galo
não teria alternativa. O galinheiro
teria que pagar sem garantias de
resultado mas em caso de resultado
positivo teria a produção de ovos
hipotecada à raposa.
Só assim consigo entender
o acordo que a política fez com
os laboratórios da Ciência de se
financiarem nos cofres públicos
para encontrar a solução e depois
venderem a solução (patente)
encontrada. Se o resultado da
investigação só foi possível graças
ao investimento público, porque
razão os Direitos sobre a Patente são
privadas?
* Manuel Gomes é jornalista
e escritor português a viver em
Londres.
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Corrida para ganhar a prefeitura
de Londres
Unsplash

Candidatos a Mayor of
London

Por Ulysses Maldonado

A lista de candidatos e propostas
governamentais para prefeito de
Londres é recorde. Um total de 20
aspirantes estão concorrendo nas
eleições de 06/05 para se tornar o
próximo líder da capital inglesa.
Na corrida estão o atual prefeito
Sadiq Khan, do Labour Party, e
Shaun Bailey, do Conservative
Party – considerados os rivais com
mais chance.
O
recorde
anterior
de
candidaturas foi estabelecido em
2016, quando 12 concorreram
para ser prefeito de Londres. Para
concorrer, a legislação exige um
depósito de £ 10.000 e 66 assinaturas
de pessoas no registro eleitoral de
Londres.
Os londrinos irão às urnas no dia
6 de maio para eleger um prefeito
e 25 membros da Assembleia de
Londres.
Mais de seis milhões de
pessoas estão registradas para
votar na capital e a eleição para
prefeito normalmente ocorre a cada
quatro anos. Esta eleição estava
originalmente programada para
maio de 2020, mas foi adiada devido
à pandemia do coronavírus.
Sadiq Khan enfrenta, além de
Shaun Bailey (Tory), Sian Berry

No dia 06/05, 20 candidatos concorrem para prefeito de Londres. Também serão eleitos os
membros da Assembleia de Londres

(Green), Luisa Porritt (Lib-Dem) e o
ator Laurence Fox, que está fazendo
campanha em uma plataforma
chamada “liberdade de expressão,
antibloqueio” para o recém-formado
Reclaim Party.
Outros candidatos incluem
Piers Corbyn, o irmão ativista
anti-vacina do ex-líder trabalhista
Jeremy Corbyn; Peter Gammons
(UKIP) e Mandu Reid (Partido para
a Igualdade das Mulheres), entre
outros (veja box).
Outros
que
já
haviam

Como será a votação?
Há várias maneiras de votar. Uma delas é visitar seu posto de
votação mais próximo no dia 6/05. Outra forma é a votação
por correio ou por procuração.
O prazo para se registrar para emitir um voto por
correspondência, ou alterar os detalhes de um voto existente,
é terça-feira (20/04) às 17h.
Os eleitores receberão três cédulas eleitorais: uma para
prefeito, uma para os membros da assembleia de Londres e
uma para os membros da assembleia dos círculos eleitorais.
14 membros da Assembleia de Londres são eleitos para
representar os 14 círculos eleitorais.
A votação nos postos acontece na quinta-feira (6/05) entre
7h e 22h.
A contagem dos votos começa na sexta-feira (7/05), às 9h,
e continua no sábado (8/05). Se você está registrado para
votar, já deve ter recebido seu cartão de votação.

demonstrado interesse em concorrer
a prefeito, incluindo Charlie
Mullins, da Pimlico Plumbers;
Drillminister, que uma vez tentou
beber água através de uma máscara
na Newsnight; e a ativista anti-carro
Rosalind Readhead ficaram de fora.
Há preocupações de que o
número de candidatos possa causar
confusão entre os eleitores, já
que o boletim de voto terá que ser
apresentado de forma diferente.
Os candidatos que não obtiverem
pelo menos 5% dos primeiros votos
preferenciais perdem seu depósito
de £10.000.

Assembleia de Londres

A eleição de 6/05 também
incluirá eleições para a Assembleia
de Londres, o órgão de 25 membros
que se reúne na prefeitura e cuja
função é escrutinar o desempenho
do prefeito.
“O prefeito e a Assembleia de
Londres têm papéis importantes e
poderosos. O candidato a prefeito
vencedor será responsável por
questões que afetam todos os
londrinos, desde transporte e
policiamento, até moradia e meio
ambiente. Em 2016, houve um
recorde de 12 candidatos à prefeitura.
Este ano, serão 20, o maior número

Sadiq Khan está a caminho de ganhar
um segundo mandato como prefeito de
Londres, com 53% das intenções de voto

- Shaun BAILEY Conservative Party
- Kam BALAYEV - Renew
- Sian BERRY - Green Party
- Count BINFACE - Count
Binface for Mayor of London
- Piers CORBYN - Let London
Live
- Max FOSH - Independent
- Laurence FOX - The Reclaim
Party
- Peter GAMMONS - UKIP
- Richard HEWISON Rejoin EU
- Vanessa HUDSON Animal Welfare Party
– People, Animals,
Environment
- Steve KELLEHER - Social
Democratic Party
- Sadiq KHAN - Labour
Party- Actual Mayor of
London
- David KURTEN - Heritage
Party
- Farah LONDON Independent
- Valerie BROWN - The
Burning Pink Party
- Nims OBUNGE Independent
- Niko OMILANA Independent
- Luisa PORRITT - Liberal
Democrats
- Mandu REID - Vote
Women’s Equality Party on
orange
- Brian ROSE - London Real
Party

até agora”, disse Mary Harpley,
oficial de reintegração da Grande
Londres.
No momento, Sadiq Khan está
a caminho de ganhar um segundo
mandato como prefeito de Londres.
De acordo com a última pesquisa
Opinium, realizada para o jornal
Evening Standard, Sadiq tem 53%
das intenções de voto. O candidato
conservador Shaun Bailey tem 28%.
Se essa liderança se mantiver,
Khan poderá se tornar o primeiro
candidato desde que a Mayoralty
foi estabelecida em 2000 a vencer as
eleições sem ir a um segundo turno.

Quais
são
as
principais
propostas?
Os
principais
candidatos
estão inclinados a implementar
mais programas ambientais, mais
segurança e números policiais
para a capital com tecnologia para
detectar facas e armas, defendendo
os direitos dos inquilinos e novas
formas de começar a trabalhar
com um “plano de 15 minutos” de
acordo com o candidato de Renew
e tentando mudar o programa do
governo e as ações tomadas pela
crise pandêmica.

London.gov.uk

12

15 de abril a 19 de maio

Siga-nos nas redes sociais

Reino Unido

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

Quem pode votar nas eleições de 06/05
Unsplash

Da Redação

Para votar nas próximas eleições
na Inglaterra (que elegerá, por
exemplo, o prefeito de Londres
e membros da Assembleia de
Londres), você deve:
- Ter residência comprovada na
localidade em que pretende votar;
- Estar registrado para votar;
- Ser cidadão britânico, cidadão
irlandês ou da UE que vive no
Reino Unido; ser um cidadão da
Commonwealth que tem permissão
para entrar ou permanecer no
Reino Unido, ou que não precisa
de permissão; ser um cidadão de
outro país que vive na Escócia ou no
País de Gales que tenha permissão
para entrar ou permanecer no
Reino Unido, ou que não precise de
permissão.
- Ter 18 anos ou mais em 06/05
(se você mora na Escócia ou no

País de Gales, você pode votar em
algumas eleições quando tiver 16
anos ou mais).
(Verifique em quais eleições
você está apto a votar.)
IMPORTANTE! Estar registrado
no council e pagar impostos não
o incluirá automaticamente no
registro eleitoral.
Os cidadãos britânicos que
vivem no exterior não podem
votar nas eleições para prefeito de
Londres e Assembleia de Londres.

Como é feita a inscrição
como eleitor

O último dia para se registrar
para votar nas eleições de maio é
19/04 (às 23h59).
Você só precisa se registrar uma
vez - não para cada eleição. Você
precisará registrar-se novamente se
tiver alterado seu nome, endereço
ou nacionalidade.

Escritório de Registro Eleitoral local
para saber se você já está registrado
para votar.
Você também pode usar o
serviço “Registre-se para votar”
para mudar seu nome, endereço
ou nacionalidade, entrar ou sair do
registro aberto.

O que será decidido nas
eleições de maio

Estar registrado no council e pagar impostos não o incluirá automaticamente no registro
eleitoral

A inscrição é feita online no site
www.gov.uk/register-to-vote.
O
cadastre-se
online
normalmente leva cerca de 5
minutos.
Será solicitado seu número de
Seguro Nacional (mas você ainda
pode se registrar se não tiver um).
Após o registro, seu nome e
endereço aparecerão no registro

eleitoral.
Há um processo diferente para
se registrar anonimamente, por
exemplo, se você estiver preocupado
com sua segurança ou com a
segurança de alguém em sua casa.

Verifique se você já está
registrado

Entre em contato com seu

Inscreva-se até 19/04 para votar
nas eleições seguintes, em 6/05:
- Eleições e referendos de
governos locais na Inglaterra;
- Eleições para Comissário de
Polícia e Crime na Inglaterra e no
País de Gales;
- Eleições para o Parlamento
Escocês;
- Eleições para o Senedd
(Parlamento galês);
- Eleições para Prefeito de
Londres e Assembleia de Londres.
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A vida do Duque de Edimburgo
Facebook Família Real

Por Pilar Salcedo

O príncipe Philip, marido da
rainha Elizabeth II, morreu no dia 9
de abril, aos 99 anos de idade. Sua
Alteza Real, duque de Edimburgo,
conde de Merioneth e barão de
Greenwich, cavaleiro da Jarreteira
(do inglês, Most Noble Order of
the Garter), cavaleiro da Ordem do
Mérito, cavaleiro da Grande Cruz
da Ordem do Império Britânico,
companheiro da Ordem da Austrália,
companheiro da Ordem do Serviço
da Rainha, o príncipe Philip nasceu
em 10 de junho de 1921 em Corfu,
Grécia. Mas sua ascendência não era
grega de sangue, mas inglesa, russa,
alemã e dinamarquesa.
E embora tenha nascido príncipe
da Grécia e da Dinamarca, quando se
casou com a rainha Elizabeth II, ele
teve que renunciar ao título.
Quando era criança, ele e sua
família foram forçados a deixar a
Grécia e, anos depois, seus pais se
separaram morando em Paris, então
ele foi enviado para a Inglaterra
quando tinha apenas 9 anos, onde foi
criado por sua avó e tio maternos.
Aos 12 anos, entrou em uma
escola rigorosa na Escócia que
obrigava todos a tomar banhos frios
e fazer exercícios muito pesados.
Este tipo de criação também tornou
a personalidade de Philip algo
exigente.
De janeiro de 1940 até o final da
Segunda Guerra Mundial, o Duque
de Edimburgo serviu com a Marinha
Real em combates no Mediterrâneo
e no Pacífico, esteve envolvido em
compromissos incluindo a Batalha

Como será o funeral

O príncipe Philip morreu aos 99 anos de idade. Na foto, com a esposa, a rainha Elizabeth II, sua companheira de quase 74 anos

de Matapan (em águas gregas) contra
a frota italiana, e esteve presente na
Baía de Tóquio durante a rendição
japonesa em 2 de setembro de 1945.
O Duque recebeu o Croix de
Guerre grego para Valour. Em 1947
ele se tornou um cidadão britânico
naturalizado e plebeu, usando o
sobrenome
Mountbatten,
uma
tradução inglesa do nome de solteira
de sua mãe.
Ele foi investido como Cavaleiro
da Ordem da Jarreteira e recebeu
os títulos de Duque de Edimburgo,
Conde de Merioneth e Barão
Greenwich. No mesmo ano, ele se
casou com Elizabeth II na Abadia de

Westminster.
Um fato curioso é que Elizabeth
II e Philip de Edimburgo eram primos
em terceiro grau, sendo tataranetos
da Rainha Vitória. A carreira naval
do Duque de Edimburgo terminou
em 1952 com a morte do Rei Jorge
VI e a ascensão de sua esposa ao
trono em 6 de fevereiro.
Ele foi presidente da Royal
Yatching Association; foi o primeiro
presidente do World Wildlife Fund;
presidiu a Federação Equestre
Internacional e foi presidente do
World Wildlife Fund International.
Em 1968, a rainha concedeu-lhe
a Ordem de Mérito, uma honra
Arelys Gonçalves

Milhares de pessoas levaram flores, depositadas nas calçadas do Palácio de Buckingham

dada àqueles de grande realização
nas artes, aprendizado, literatura e
ciência, que é restrita a 24 membros.
Embora tenha abandonado
sua carreira militar quando a
rainha começava a assumir mais
responsabilidades como monarca,
o duque aprendeu a pilotar todos os
tipos de aeronaves. Aviões militares
da Força Aérea Real (RAF) em 1953,
helicópteros em 1956 e uma licença
de piloto particular em 1959. Seu
último voo nos controles foi em 11
de agosto de 1997 de Carlisle para
Islay, depois do qual ele parou de
voar.
A família real britânica lembrase do duque de Edimburgo como
um escritor prolífico. Seus temas
favoritos estavam relacionados ao
meio ambiente, tecnologia, assuntos
equestres e outros animais. O príncipe
se aposentou da atividade pública em
agosto de 2017, tendo participado
de mais de 22.000 compromissos
oficiais desde 1952.
Vale notar que seu 58º aniversário
de casamento com a rainha em 2005
fez dele o mais antigo consorte
britânico, superando a esposa do rei
Jorge III, a rainha Charlotte. E em
2011, seu 90º aniversário o tornou o
mais antigo consorte real.
Durante suas sete décadas na
vida pública, Philip se tornou uma
das figuras mais reconhecidas do
país. O duque era um homem naval

O funeral do duque de
Edimburgo acontecerá no
sábado (17/04), às 15h,
na St George’s Chapel,
Windsor. Começará com
um minuto nacional de
silêncio às 15h.
O serviço será precedido
por uma procissão
cerimonial dentro dos
terrenos do Castelo de
Windsor.
Os planos para o funeral
estão de acordo com
os desejos pessoais
do próprio duque de
Edimburgo. Será um
funeral cerimonial real, o
mesmo feito para a Rainha
Elizabeth I, em vez de um
funeral de Estado - algo
geralmente reservado aos
monarcas.
O caixão do duque
de Edimburgo, coberto
com o padrão pessoal
e uma coroa de flores,
descansará inicialmente
na capela particular do
Castelo de Windsor, onde
permanecerá até o dia do
funeral.
No sábado (17/04), o
caixão será movido por
membros da The Queen’s
Company, 1º Batalhão
Grenadier Guards.
Apenas a família real
participará presencialmente
do funeral.
cujo trabalho era suficientemente
exitoso antes de sua esposa ascender
ao trono.
Seu interesse pela ciência e
engenharia, e seu programa de
prêmios terão efeitos duradouros no
avanço tecnológico. O World Wide
Fund for Nature se beneficiou de
seus quinze anos no leme. Seu início
de vida foi extremamente difícil e
era possível ter certeza de que ele
ajudou a rainha e seus filhos a se
identificarem mais com os problemas
da sociedade.
Tendo começado na Marinha
Real assim que terminou a escola,
apesar de ter parentes na Alemanha
que se opuseram, tornando-se
diretamente Príncipe Consorte, ele
teve uma das mais longas carreiras
no serviço público.

14
14

27
11maio
denovembro
março de 2020
22
outubro
25
de
15 de
de fevereiro
abril a 19aade

Brasil

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

15

15 de abril a 19 de maio

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

Reino Unido

Brexit: prazo para solicitar permanência como
cidadão da UE vai até 30/06
Pixabay

Por CLAUK- Coalizão de LatinoAmericanos no Reino Unido

Os cidadãos da União Europeia
(UE) e seus familiares que já
viviam no Reino Unido até 31 de
dezembro têm até 30 de junho para
se candidatarem ao EU Settlement
Scheme (EUSS) e solicitarem uma
autorização de residência. Isto lhes
permitirá obter o pre settled ou
settled status de que necessitam para
continuar vivendo e trabalhando
legalmente no Reino Unido.
Embora o Reino Unido tenha
deixado a UE permanentemente
no final da fase de transição em
31 de dezembro de 2020, há um
período adicional de seis meses que
termina em 30 de junho de 2021,
chamado período de carência, para
solicitar o registro. Este período, no
entanto, não se aplica aos membros
“próximos” da família que chegam
em um plano de reunificação
familiar.
Dentre as pessoas que ainda não
se registraram, podemos destacar
aquelas que se encontram nas
seguintes situações:
1. Parentes de cidadãos
europeus: esta categoria inclui
não apenas o parente direto de um
europeu, por exemplo, seu cônjuge,
mas também seus ascendentes ou
descendentes, tais como seus pais,
avós ou filhos.
2. Ex-parentes de europeus:
refere-se a pessoas que se

Embora o Brexit tenha se concretizado em 31/12/2020, há um período adicional de seis meses chamado período de carência, para aderir
ao settled status

divorciaram de um europeu, ou cujo
parceiro europeu morreu. Existem
algumas restrições, por isso é uma
boa ideia buscar primeiro o conselho
de uma organização credenciada
(ver abaixo).
3. Menores: todos os menores
devem ser registrados se forem
europeus ou parentes de europeus.
Por outro lado, é bom notar que os
jovens de nacionalidade europeia
residentes no Reino Unido podem
se candidatar independentemente:
eles não precisam ser listados como
dependentes.
4. Aposentados: se você está
aposentado ou esteve no Reino
Unido por muitos anos, você pode
pensar que por estar no Reino Unido
há tanto tempo você não precisa

solicitar a residência agora. Mas
você tem, a menos que já tenha
Indefinite Leave to Remain (ILR).
Mesmo que você tenha ILR, o
novo status pode oferecer algumas
vantagens, por exemplo, se você não
guardou o papel ou documento que
o prova ou se você nunca o recebeu.
5. Pessoas com residência
permanente: se você obteve um
certificado ou cartão chamado
documento
de
residência
permanente sob as antigas regras,
geralmente pagando £65 e enviando
seus documentos ao Home Office,
você ainda tem que solicitar o status
de residente permanente. Algumas
pessoas solicitaram a antiga
residência permanente em vez do
status de residente permanente, mas

o status de residente permanente
deixou de ser válido no final de
dezembro de 2020.
6. Parentes próximos chegando
após 31 de dezembro de 2020:
Os parentes próximos de um
cidadão da UE ou seu cônjuge não
residente na UE que cheguem ao
Reino Unido após 31 de dezembro
de 2020 em planos de reagrupamento
familiar podem solicitar o (Pre)
Settled Status, desde que o
relacionamento já tenha existido
antes dessa data (com exceção
dos recém-nascidos). Neste caso,
parentes próximos são cônjuges,
pais, avós, filhos, netos, netos do
europeu ou o cônjuge do parceiro
europeu e parceiros duradouros.
Entretanto, antes de poderem viajar,

eles devem completar uma de duas
etapas obrigatórias:
(a) Se forem cidadãos europeus
ou se já tiverem um cartão de
residência biométrico do Reino
Unido, devem solicitar seu status
diretamente antes de viajar, usando
o aplicativo “EU Exit: ID Document
Check” disponível no Google Play
ou na Apple Store.
b) Os membros da família que
não podem utilizar o aplicativo,
por exemplo, por não serem
europeus ou não possuírem um
cartão de residência biométrico do
Reino Unido, devem solicitar uma
Autorização de Viagem da Família.
Na chegada, eles têm um prazo de
3 meses para solicitar residência
online através do Esquema de
Liquidação da UE.
Atualmente não há prazo para
o reagrupamento familiar. Por
outro lado, os membros da família
“não fechados” (irmãos, primos,
tias, tios, sobrinhos, sobrinhas,
sobrinhos etc.) devem ter solicitado
uma Licença Familiar ou cartão de
residência da EEA antes de 31 de
dezembro de 2020. Aqueles que
chegam após essa data estão sujeitos
às novas regras de imigração.
Se você tiver dificuldade para
solicitar residência, as seguintes
organizações
oferecem
apoio
gratuito:
https://settled.org.uk/es/help/
www.ladpp.org.uk
www.casalatina.org.uk/es

Destinos serão classificados por risco, no retorno das viagens internacionais
Da Redação

A
retomada
dos
voos
internacionais, sem a atual exigência
de comprovação de um motivo
válido, pode depender de um novo
sistema de avaliação de risco dos
países, que serão classificados em
verde, âmbar ou vermelho.
O sistema de sinalização
classificará os países com base no
risco, considerando programa de
vacinas e presença de variantes
internacionais da COVID-19.

É cedo para prever quais países
estarão em qual lista durante o
verão.
Até o início de maio será
estabelecido quais países se
encaixarão em qual categoria,
além de confirmado se as viagens
internacionais
poderão
ser
retomadas a partir de 17/05.
Os fatores-chave na avaliação
incluirão
porcentagem
de
população vacinada; taxa de
infecção; prevalência de variantes
de preocupação; acesso do país
a dados científicos confiáveis e

sequenciamento genômico.
Os riscos colocados pelas
variantes permanecem significativos
e as restrições para os passageiros
que chegam, tais como quarentena
gerenciada por 10 dias, quarentena
domiciliar e testes rigorosos
permanecerão em vigor - mas se
aplicarão às pessoas de forma
diferente, dependendo se o destino
visitado for categorizado como
‘verde’, ‘âmbar’ ou ‘vermelho’.
Verde: passageiros precisarão
fazer um teste antes da partida, bem
como um teste de reação em cadeia

da polimerase (PCR) no ou antes
do segundo dia de sua chegada na
Inglaterra - mas não precisarão fazer
quarentena no retorno (a menos que
recebam um resultado positivo)
ou fazer qualquer teste adicional,
reduzindo pela metade o custo dos
testes no retorno de suas férias.
Âmbar: passageiros precisarão
ficar em quarentena por um período
de 10 dias e fazer um teste prépartida e um teste PCR no dia 2 e
no dia 8 com a opção de Teste para
Liberação no dia 5 para terminar o
auto isolamento mais cedo

Vermelho: as chegadas estarão
sujeitas a restrições atualmente
em vigor para os países da “lista
vermelha”, que incluem uma
estadia de 10 dias em um hotel de
quarentena gerenciada, testes prépartida e testes PCR nos dias 2 e 8.
Os passageiros provenientes de
países da “lista vermelha” devem
reservar um pacote de quarentena
antes da partida. Já os vindos de países
“âmbar” e “verde” serão obrigados
a reservar pacotes de teste antes de
viajar a partir de uma das listas de
provedores aprovadas pelo governo.
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Eventos piloto testam segurança para
retorno das plateias
Unsplash

Da Redação

EFL Cup Final (Carabao Cup)
e uma semifinal da FA Cup (ambas
tradicionais competições de futebol
na Inglaterra) estão entre uma série
de eventos piloto, como parte do
plano do governo para autorizar
eventos com grandes audiências
neste verão.
Os eventos farão parte do
Programa de Pesquisa de Eventos
(ERP) do governo, em estreita
colaboração com autoridades locais
e organizadores, para empreender
estudos a fim de trazer os fãs e o
público de volta em segurança,
à medida que as restrições são
gradualmente aliviadas.
A final da EFL Cup em 25/04 terá
8.000 torcedores. Já a semifinal da
FA Cup em 18/04 terá uma audiência
de 4.000 pessoas.
O programa piloto será usado
para fornecer dados científicos
fundamentais e pesquisas sobre
como pequenos e grandes eventos
poderiam ser reabertos com
segurança, de acordo com o roteiro
do governo, como parte da etapa 4,

Eventos programados

A final da EFL Cup reunirá 8.000 pessoas em Wembley (na imagem), no dia 25/04

começando não antes de 21/06.
Os locais participantes do
programa
testarão
cenários
específicos para coletar provas e
melhores práticas. No Campeonato
Mundial de Snooker, será testado um
cenário de teatro, por exemplo.
As
provas
serão
então
amplamente compartilhadas para
que os locais possam se preparar
para acomodar um público mais
completo.
Esta revisão será crucial para
entender como grandes estádios

esportivos, clubes, teatros e espaços
de música ao vivo, locais de
casamentos, centros de conferências
e boates poderão operar neste verão.
Os pesquisadores reunirão nos
eventos evidências associadas a
diferentes cenários e abordagens
para gerenciar e mitigar o risco de
transmissão.
Os
pilotos
explorarão
como diferentes abordagens de
distanciamento social, ventilação
e protocolos de teste na entrada
poderiam facilitar a abertura e

- 16/04 - Hot Water
Comedy Club, Liverpool 300 pessoas (sentadas em
recintos fechados)
- 18/04 - Semifinal da FA
Cup - Wembley - 4.000
pessoas (sentadas ao ar livre)
- 17/04 e 3/05 Campeonato Mundial de
Snooker, Sheffield Crucible
Theatre - até 1.000 pessoas
por dia (sentadas em recintos
fechados)
- 23-25/04- Luna Outdoor
Cinema, Liverpool - 1.000
pessoas (sentadas ao ar livre)
- 24-25/04l - Três corridas
de 10k, Hatfield Park 3.000 pessoas e até 3.000

maximizar a participação.
A certificação do status de Covid
também será testada como parte do
programa piloto. Os pesquisadores
também estarão nos locais para
monitorar os movimentos das

espectadores em cada
evento (ao ar livre, corrida
de participação em massa)
- 25/04 - Final da Carabao
Cup, Wembley - 8.000
pessoas (ao ar livre,
sentadas)
- 28/04 - Evento de
negócios, Liverpool - 1.000
pessoas (indoor, sentadas e
misturadas)
- 30/04 - Circus Nightclub,
Liverpool - cerca de 3.000
pessoas (indoor)
- 15/05 - Final da FA
Cup, Wembley, Londres 21.000 pessoas (ao ar livre,
sentadas)
Fonte: Gov.br

multidões nos pilotos e observar como
os participantes se comportam nesses
ambientes, bem como considerar o
impacto econômico de quaisquer
medidas de mitigação testadas, tais
como mudanças no layout.

04/05 é o último dia para preencher o Census 2021
Da Redação

O Census 2021 aconteceu no
dia 21/03. Até esta a data, todas as
pessoas residentes na Inglaterra e País
de Gales deveriam ter respondido a
pesquisa, que acontece a cada dez
anos. Quem ainda não respondeu,
deve se apressar e fazê-lo até 04/05.
O censo dá uma imagem de todas
as pessoas e lares na Inglaterra e
País de Gales. As respostas ajudarão
as organizações a tomar decisões
sobre planejamento e financiamento
de serviços públicos em áreas como
transporte, educação e saúde.
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.
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Etapas 3 e 4: o
que mudará nas
restrições sociais
Da Redação

Estamos na fase 2 do roteiro
para a liberdade, traçado pelo
governo britânico. São quatro
fases até o fim do confinamento. O
sucesso do programa de vacinação
e o efeito do confinamento no
número de casos e mortes em
queda permitem que o governo
autorize as mudanças, que ainda
serão confirmadas uma semana
antes.
A seguir, as mudanças previstas
para as fases 3 e 4.

Etapa 3
Não antes de 17 de maio

Contato social
Como parte da etapa 3, não
antes de 17 de maio, o governo
continuará a flexibilizar os limites
de ver amigos e familiares,
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 continuarão
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
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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 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.

Etapa 4
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

Curtas
Testes Covid para todos
Desde 9/04, todos os adultos da Inglaterra
podem solicitar dois testes Covid gratuitos por
semana. A oferta faz parte do programa que
está sendo implementado pelas autoridades
na saída do confinamento. De acordo com
Boris Johnson, os adultos terão acesso aos
testes de fluxo lateral, cujos resultados levam
cerca de 30 minutos. Com esta medida, as
autoridades sanitárias esperam detectar casos
positivos precocemente e evitar que pessoas
assintomáticas espalhem o vírus sem saber
que estão infectadas.
Segurança da vacina Oxford AstraZeneca
Após suspensões por alguns países da vacina
Covid-19 Oxford AstraZeneca por suspeita de
coágulos de sangue, o MHRA confirma que os
benefícios na prevenção da Covid-19 superam
de longe os riscos. Isto se segue a uma revisão
detalhada dos casos relatados, bem como dos
dados de admissão hospitalar e dos registros
do GP. O conselho foi confirmado pelo grupo
consultivo independente do governo. Outra
revisão detalhada em cinco relatos no Reino
Unido de um tipo muito raro de coágulo
sanguíneo nas veias cerebrais (trombose da
veia sinusal), que ocorre juntamente com
plaquetas reduzidas (trombocitopenia), está
em andamento.
Efeitos colaterais pós-vacina
Representantes da agência reguladora britânica
disseram que pessoas vacinadas com Oxford
AstraZeneca que sofrem efeitos colaterais por
quatro dias ou mais devem procurar atenção
médica imediata. Dr. June Raine, chefe
executivo do MHRA, disse que a vacina continua
eficaz, mas qualquer pessoa que desenvolva
sintomas quatro dias ou mais após receber a
injeção deve procurar atendimento médico
imediato. Os sintomas podem incluir dor de
cabeça severa ou persistente, visão embaçada,
falta de ar, dor no peito, inchaço na perna ou
hematomas incomuns. Dr. Raine enfatizou que
esta situação é extremamente rara de ocorrer.

Brinde à
liberdade
A fotógrafa Beth Kress
(centro) foi uma das primeiras
brasileiras vacinadas no Reino
Unido. Na segunda (12/04), ela
e as amigas Sandra Gonçalves
e Iaskara Ryan aproveitaram
o primeiro dia de pubs
reabertos, sem se importar
com frio. Beth não visitava um
pub há um ano.
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8 em cada 10 infectados sofrem de
Covid-19 prolongada

Unsplash

Sintomas que podem persistir por
semanas ou meses

Sintomas incluem falta de ar, cansaço extremo, palpitações e, nos piores casos, fadiga crônica, problemas de memória e concentração e
tosse ininterrupta

Por Liliana Mora Rojas*

A COVID-19, como outros vírus
que atacam o sistema imunológico,
deixa um rastro no corpo e muitas
vezes esses sinais e sintomas
persistentes da doença diminuem a
qualidade de vida das pessoas.
Segundo estudos, 8 em cada
10 pessoas têm um sintoma que
persiste por mais de 12 semanas,
mais de seis meses e houve até
mesmo casos de pessoas que um
ano depois continuam a apresentar
sinais da doença. Este fenômeno
tem vários nomes: síndrome póscovid-19, COVID-19 persistente,
COVID-19 de longa duração ou
COVID-19 prolongada.
Foram identificados mais de 50
sintomas associados com o quadro
viral. Estas manifestações podem ser
muito leves e quase imperceptíveis
ou podem afetar todo o corpo e seus
sintomas podem mudar e ir e vir
com o passar do tempo.
Se você acha que pode ter long
COVID-19, a primeira coisa a fazer
é falar com seu GP. Eles investigarão
seus sintomas e primeiro tentarão

descobrir se existem outras causas
possíveis, para ver se existe algo que
necessite de ação urgente.
Os sintomas persistentes podem
tornar-se leves, moderados ou graves
dependendo do grau de intensidade da
doença experimentada pela pessoa,
ou seja, os sintomas prolongados
da COVID-19 seriam muito mais
intensos em pessoas severamente
hospitalizadas do que naquelas cuja
manifestação fosse muito leve.
Se você teve coronavírus, você
pode ter sintomas contínuos (leia
box) que duram semanas ou meses.
Muitos dos sintomas após a
doença são em grande parte devidos
aos danos diretos que o vírus causou
a alguns órgãos do corpo além dos
pulmões, e isto causa problemas de
saúde a longo prazo. Os órgãos mais
afetados são os seguintes:
Pulmões. A pneumonia causada
pelo vírus afeta diretamente o
tecido pulmonar, e a cicatrização
deste tecido pode levar a problemas
respiratórios de longo prazo.
Coração. Os danos ao músculo
cardíaco causados pelo vírus
aumentam o risco de insuficiência

cardíaca ou outras complicações no
futuro.
Cérebro. O tecido cerebral pode
ser severamente comprometido após
sofrer da doença. Condições como
derrame, paralisia temporária e, nos
piores casos, risco aumentado de
desenvolver Parkinson e Alzheimer
podem ocorrer.
Sistema circulatório. Podem
ocorrer problemas nos vasos
sanguíneos e a formação de coágulos
sanguíneos, podendo causar ataques
cardíacos e derrames ou bloquear
os vasos sanguíneos do músculo
cardíaco. Também estes problemas
de sangue podem afetar órgãos
como pulmões, fígado, rins e pernas.

Saúde mental em
pandemia

Muitas pessoas que tiveram
sintomas graves da doença e
precisaram de tratamento na
Unidade de Tratamento Intensivo
têm uma alta chance de desenvolver
síndrome de estresse pós-traumático,
depressão e ansiedade.
A adaptação à nova realidade e
às mudanças nos hábitos de vida, o

- Falta de ar.
- Cansaço extremo e, nos piores casos, fadiga crônica.
- Problemas de memória e concentração.
- Tosse desde que contraiu COVID-19.
Outros sintomas comuns da long Covid podem incluir:
- Dificuldade para dormir (insônia).
- Tontura.
- Formigamento nas extremidades.
- Dor nas articulações.
- Dor ou aperto no peito ou palpitações no coração.
- Depressão e ansiedade.
- Tinnitus, dores de ouvido.
- Desconforto gástrico, diarreia, dor de estômago, perda de
apetite.
- Febre alta, tosse, dores de cabeça, dor de garganta,
alterações no sentido do olfato ou do paladar.
- Mudanças de pele e erupção cutânea.
- Queda de cabelo.

medo de contrair o vírus novamente e
a preocupação com os entes queridos
vulneráveis é difícil e pode ser
especialmente difícil para pessoas
com distúrbios de saúde mental.
Daí a importância de buscar
ajuda oportuna, mantendo a
mente ocupada com atividades
como passatempos, mantendose fiel a uma rotina, mantendo-se
socialmente conectada para lidar
com crises e superando o estresse.
Ainda não se sabe muito sobre
como a COVID-19 afetará as pessoas
ao longo do tempo. É por isso que
é importante consultar seu médico

para quaisquer manifestações de
saúde para obter o cuidado e o apoio
de que você possa precisar.
É importante lembrar que
a maioria das pessoas que
têm COVID-19 se recuperam
rapidamente, mas isso é diferente
para todos. Os potenciais problemas
duradouros da COVID-19 tornam
ainda mais importante reduzir a
propagação da doença, tomando
precauções como o uso de máscaras,
evitar multidões, manter as mãos
limpas e obter vacinação em massa.
* Liliana Mora Rojas é
enfermeira do NHS.
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Portadores de NIF português reclamam de exigência
para nomear representante fiscal em Portugal
Da Redação

Residentes no Reino Unido
portadores
de
Número
de
Identificação Fiscal (NIF) português
estão
sendo
cobrados
pelas
autoridades portuguesas para que
nomeiem um representante fiscal até
30 de junho, sob o risco de coima de
até 7.500 euros.
A exigência passa a valer para
portadores de NIF português,
inclusive britânicos com segunda
morada em Portugal, como efeito
da saída do Reino Unido da União
Europeia, o chamado Brexit.
A questão é que, segundo a
própria regulamentação portuguesa,
a exigência não inclui pessoas que
aderiram ao serviço público de
notificação eletrônica, a morada

única digital. Quem ainda não aderiu
à morada única digital pode fazer
inscrição no site eportugal.gov.pt.
Na internet, multiplicam-se
reclamações, cartas abertas e petições
porque o parágrafo que isenta
pessoas com morada única digital de
nomear um representante fiscal em
Portugal vem sendo ignorado pelas
autoridades.
A cônsul-geral de Portugal em
Londres, Cristina Pucarinho, diz que
quem não fizer a nomeação dentro
do prazo pode ser multado. Sim.
“Quem deve fazer essa nomeação:
pessoas com rendimento proveniente
de Portugal, com uma conta bancária
ou um imóvel. Ou seja, quem tem
um relacionamento com a autoridade
tributária portuguesa. É um processo
muito simples e rápido, totalmente

digital”, diz.
Há uma petição (procure
por “Petição para que a Morada
Única Digital seja reconhecida
pela Autoridade tributária” no site
peticaopublica.com), com mais de
500 assinaturas.
No texto de apresentação da
petição, salienta-se a falha no
cumprimento de um regulamento já
existente.
“Mesmo tendo registo com as
notificações electrónicas, morada
única digital e viaCTT, como previsto
na Lei, esta função digital ainda
não é reconhecida e colocada em
prática pelos Serviços, pelo que a
nomeação de representante mantémse obrigatória, ignorando o previsto
na Lei.”
“Isto significa para quem não tem

ninguém em Portugal terá de contratar
o serviço a um advogado, mas o custo
anual pode chegar até 600 euros.”
O português Artur Manuel
Domingos já decidiu: não vai nomear
representante fiscal em Portugal
porque se sente protegido pela lei.
“Desde que se iniciou o processo,
ativei tudo o que é permitido. Não
irei colocar um representante fiscal
porque a lei n 19 na alínea 14 diz que
estou isento”, diz.
Artur, que mora em Londres,
olhou com mais seriedade à situação
quando, após enviar reclamação
formal à Autoridade Tributária e
Aduaneirea (AT), recebeu uma
resposta no mínimo inusitada.
Na mensagem, o organismo
confirma a isenção por lei, mas insiste
na nomeação do representante porque

“essa possibilidade ainda não foi
colocada em prática pelos Serviços”.
Carta, formulário e e-mail sem
respostas
Silvia de Sousa, que reside em
York, tem um imóvel em Portugal
que recebeu como herança, mas não
tem familiares nem amigos que possa
nomear como representante fiscal.
Silvia publicou uma carta
aberta (em 20/02), preencheu um
formulário da AR (em 24/02) e
mandou um e-mail à Provedora
de Justiça (em 06/04). Não obteve
resposta alguma.
Em relação à nomeação de
representante, Silvia sugere o
alargamento do prazo dado, “pelo
menos até a normalidade ser
restabelecida (fim das restrições
impostas pela pandemia Covid-19).”
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Cotidianices

A aceitação da passagem
imaginar a dor de quem fica.
Por isso, desejo do fundo de meu
coração que a Rainha Elizabeth II e
você possam fazer o luto dos entes
queridos nesses tempos tão difíceis.

Por Janice Mansur
@janice_mansur*

O luto é uma coisa difícil de
se elaborar. Sou espiritualista,
mas confesso que nunca lidei bem
com perdas. Todas as vezes que
me deparei com a morte, com a
despedida, com o que se tem de
deixar ir, relutei demais. Por meu
ponto de vista, deveríamos ser
ensinados a ver morrer, a ver partir.
A sentir que a decomposição existe e
faz parte da vida. A aprender a aceitar
a passagem de um estado a outro.
Negar o óbvio é fugir... e eu
sempre fugi disso. Nas 4 perdas
maiores de minha vida, avô, avó, pai

e mãe, todos os armários e gaveteiros
eram esvaziados para que com
eles eu pudesse me esvaziar e me
reorganizar também. Cada pessoa
tem um tipo de reação, não é mesmo?

Quando a “melhor” idade se
aproxima, é muito difícil encarar que
todos os seus melhores amigos estão
partindo, bem pior quando é um
companheiro de longa data. Podemos

Um poema para refletir
A vida é uma espécie de morte às
avessas
Morre-se a cada dia para o mundo
Nossas células desgastam-se
Nossos neurônios mortos são
eliminados
Nossa capacidade cerebral declina
Só não se extingue a capacidade
para o amor
			
[O amor está sempre nascendo e é
constantemente jovem]
A morte é uma espécie de vida às
avessas

Eu me liberto de todo mal-estar
Do pesar de todo sofrimento
Da loucura que é viver sem saber
para quê
ou para onde vou
Voo livre
Minha alma resgata a esperança
de um dia recobrar o sorriso
			
[sorrir
pode ser desvendar o universo,
			
voltar a ser criança]
@janice_mansur
* Janice Mansur autora é poeta,
professora, revisora de tradução
e produtora de conteúdo para o
Instagram e o canal do Youtube:
BETTER & Happier. Visite a autora
também na Academia Niteroiense
de Letras. (Digite no google ANL+
Janice Mansur).

Samba de Bamba UK

O dia em que tentaram para o samba
Eurico Dantas/Acervo Samba de Bamba UK

LourençoMarques*

A década de 1970 foi um
período muito complicado para o
Brasil. Vivíamos o auge da ditadura
militar, com a promulgação dos Atos
Institucionais, em especial o 5o ato,
instituído em 1968, que cassava
direitos políticos, suspendia Habeas
Corpus, decretava estado de sítio,
entre outros abusos de poder.
Assim, mais do que nunca, a
repressão imperava no país.
São em momentos como
esses que um conceito criado por
Michel Pollak surge: as memórias
subterrâneas.
Mas o que são? Em momento
de exceção, onde existe um discurso
oficial que quer impor uma ideia,
as memórias subterrâneas são
o resultado do que pensam os

oprimidos e tentam de alguma
maneira ir contra a memória oficial.
É um jeito de resistir a destruição
da identidade de um grupo.
Quando todo o momento de
exceção passa, é a hora em que elas
afloram com mais força e acabam
ganhando notoriedade.

Invasões no samba

O ato de invadir ensaios, forçandoos a encerrar antes era algo comum.
Bastava alguma mínima suspeição
de que havia alguma participação/
manifestação política de algum grupo
de esquerda que já era motivo, mais
que bastante, para encerrar um ensaio
de escola de samba.
Diversas
escolas
eram
investigadas sobre o preceito de que o
PCB (Partido Comunista Brasileiro)
estava infiltrado nas agremiações,
fazendo campanha política.
Eis que em 1976, a polícia, mais
uma vez, invadiria um ensaio. E aí,
cabe aqui uma lembrança.
Desde seus primórdios, o samba

A polícia tentava interromper ensaio da Mangueira, nos anos 1930, quando Cartola sentouse na frente do carro da patrulha como forma de resistência

sempre foi marginalizado, chegando até
a ser considerado um ato de vadiagem.
É somente quando Getúlio
Vargas assume, ainda em meados da
década de 1930, que o samba começa
a receber alguma atenção de maneira
positiva do governo. Mas apenas
porque seria usado como uma forma
de criar uma identidade nacional.
No dia dessa foto, 20 de fevereiro,
a Estação Primeira de Mangueira
se preparava para mais um ensaio
de rua. Em mais um ato autoritário,
a polícia chegou para encerrar o

ensaio, antes mesmo dele começar.
Nesse momento, o gênio Cartola
senta-se na frente do carro da
Patrulha como forma de resistência
contra aquela ação.

Mas quem era Cartola?
Por que foi tão importante
essa sua ação?

Também
conhecido
como
Angenor de Oliveira, o grande músico,
por problemas financeiros, foi morar
no Morro da Mangueira ainda muito
novo. Após sua mãe falecer, foi

trabalhar de servente de obra e usava
um chapéu de coco para se proteger do
cimento que caia. Por causa do chapéu,
seu apelido virou Cartola.
Foi no Morro da Mangueira que
conheceu Carlos Cachaça, um grande
boêmio, malandro, homem do samba.
E foi assim que Cartola começou
nesse mundo.
Foi sendo apresentado a
outros bambas e, juntos, em 1923,
eles decidem fundar o Bloco do
Arrengueiros, que seria mais tarde,
em 1928, a base para a fundação
da Estação Primeira de Mangueira,
uma das mais tradicionais escolas de
samba do Rio de Janeiro.
A foto memorável é de Eurico
Dantas.
* Lourenço Marques é integrante
do Observatório de Carnaval da
UFRJ, assessor de imprensa da
imperatriz Leopoldinense e faz parte
do time de historiadores do Samba
de Bamba UK. No Instagram, @
sambadebamba_uk. Facebook e
YouTube: Samba de Bamba UK.
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lusófona no Reino Unid
Por Osvaldo Lélis

Em 5 de maio é comemorado o Dia
Mundial da Língua Portuguesa. A data
foi criada em 2009 na cidade da Praia,
em Cabo Verde, pela Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Ali a data foi nomeada Dia da Língua
Portuguesa e da Cultura. Contudo, desde
2019 a UNESCO instituiu a data como
Dia Mundial.
O português é falado por mais de

265 milhões de pessoas. É a língua de
nove estados-membros da UNESCO,
a língua oficial de três organizações
continentais, sendo o idioma mais falado
no Hemisfério Sul.
Nesta edição, a agenda cultural do
jornal Notícias em Português é uma
celebração do português. A seguir, dicas
para celebrar o cinema, a literatura e a
música da língua de Camões.

70 MÚSICAS EM PORTUGUÊS
A música talvez seja a mais difundida e democrática de todas as artes. Pode ser uma
forma de valorizar não só o idioma, como também as composições em língua portuguesa.
Criamos a playlist (lista de reprodução) “Música em Português” no Spotify, para você
ouvir 70 canções interpretadas por artistas e bandas de Portugal, do Brasil, Angola, Cabo
Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Macau, Inglaterra e até Japão.
A playlist tem grandes nomes da música com reconhecimento mundial como Amália
Rodrigues, Bonga, Caetano Veloso, Cesária Évora, Narf e também com grandes surpresas
como a banda de Macau, Tuna Macaense, ativa desde os anos 1960.
O acesso ao Spotify é gratuito e é só buscar pela lista de reprodução Músicas em
Português - NeP ou através do link https://spoti.fi/3a8dtk5 .
Reprodução/Instagram

10 LIVROS DE ESCRITORES
LUSÓFONOS PARA LER DE
GRAÇA
Aqui 10 obras de escritores da literatura lusófona que já são de domínio público ou estão
disponíveis gratuitamente em aplicativos como o Books da Apple (iOS).
Boa leitura!
•
Dom Casmurro – Machado de Assis
•
Contos – Lima Barreto
•
Livro do Desassossego – Fernando Pessoa
•
Charneca em Flor – Florbela Espanca
•
O navio negreiro – Castro Alves
•
Os maias - Eça de Queirós
•
Amor de perdição - Camilo Castelo Branco
•
Juca Pirama - Gonçalves Dias
•
Macunaíma - Mário de Andrade
•
Senhora - José de Alencar
Reprodução / Instagram

23

15 de abril a 19 de maio

Siga-nos nas redes sociais

Agenda

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

Divulgação

Durante o isolamento social devido a pandemia do Coronavírus,
muitos de nós encontramos na televisão, filmes e séries uma forma
de alívio às notícias e ao estresse. Os serviços de streaming tornaramse importantes ferramentas de entretenimento e ajudam a “matar a
saudade” que nós imigrantes podemos sentir de casa.
Reunimos a lista de 5 filmes em português disponíveis em
serviços de streaming aqui no Reino Unido.

5 FILMES EM PORTUGUÊS

Amarelo - É tudo pra ontem
O único documentário da lista “AmarElo - É Tudo Pra Ontem” está
disponível na Netflix (https://netflix.com) e acompanha o rapper Emicida
nos bastidores do show no Theatro Municipal de São Paulo para resgatar a
história da cultura e dos movimentos negros no Brasil nos últimos 100 anos.
Emicida esse ano também foi vencedor do Grammy Latino de Melhor
álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa, com o álbum de
mesmo nome do documentário.
Para acessar esse conteúdo é necessário ser assinante da Netflix.
Divulgação

Benzinho (Loveling) – Kanopy
O Kanopy (https://www.kanopy.com/) é uma plataforma de streaming de vídeo sob
demanda para bibliotecas públicas e universidades que oferece filmes e documentários.
É gratuito, mas é necessário ser cadastrado em alguma pública do Reino Unido (em
Londres, estão na plataforma as bibliotecas de Lambeth, Southwark e Redbridge).
Benzinho é um longa brasileiro de 2018, dirigido por Gustavo Pizzi e estrelado por
Karine Teles, Otávio Miller e Adriana Esteves. O filme narra o cotidiano de uma família
de classe média baixa, sobretudo os sentimentos de uma mãe se preparando para a
partida do filho primogênito para outro país.

Golpe de sol (Sunburn)
Dirigido e escrito pelo português Vicente Alves do Ó, o drama Golpe de Sol
acompanha um fim de semana de quatro amigos de longa data em uma casa de campo
na costa do Alentejo e que são surpreendidos pelo telefonema de um amigo em comum
que não vêem há mais de 10 anos anunciando a sua chegada.
O filme está disponível na Amazon Prime Vídeo (https://www.primevideo.com/) e
custa entre £3.49 e £4.49 (aluguel) ou £7.99 e £9.99 (compra).
Divulgação

Aquarius

Estrelado por nomes como Sônia Braga, Humberto Carrão, Maeve
Jinkings e Irandhir Santos, Aquarius é o segundo longa de ficção do
premiado diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho. A trama gira em torno
de uma viúva de 65 anos que é a última moradora do edifício que dá título
à obra, na orla da praia de Boa Viagem, no Recife. No decorrer do filme,
acompanhamos o dia a dia da protagonista, sua relação com seus amigos e
familiares, e a investida de uma construtora que pretende comprar o prédio
a todo custo, visando erguer um mais moderno no local.
Aquarius também está disponível na Netflix.
Divulgação

Farewell Amor – MUBI
Divulgação

O longa é a estreia na direção
da diretora tanzano-americana
Ekwa Msangi. Conta a história do
angolano Walter que 17 anos depois
de ter sido forçado a deixar sua
esposa e filha em Angola, se reúne
com elas quando se juntam a ele em
sua nova vida em Nova York, EUA.
Claro, muita coisa mudou e o filme
acompanha a jornada de volta desses
três um ao outro, de volta a se tornar
uma família novamente. O filme é
falado em inglês e português e possui
legendas em inglês.
Farewell Amor está disponível
na plataforma MUBI (https://mubi.
com/) e para ter acesso é necessário
assinatura.
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Cheers! As bebidas prediletas
da realeza britânica
Uma variedade de rótulos faz parte do dia a dia de rainha, príncipes e princesas
Divulgação

Por Mikaela Paim

Em tempos de pandemia,
consegui minha própria maneira
para transitar em terras inglesas.
Começo aqui um novo e incrível
ciclo de conteúdos exclusivos para
o “Notícias em Português”, com a
minha coluna que vai abordar os mais
diversos assuntos sobre o mundo das
bebidas e experiências.
Sempre tive uma conexão
próxima com o Reino Unido, tanto
que em 2010 tive uma proposta
da Confederação de Estudantes
da ONU para representar o Brasil
fora do país. Durante o segundo
semestre desse ano, me formei em
administração e gestão de empresas,
focada em marketing de finanças,
pela University of Liverpool, com
menção de honra na formatura - uma
coincidência mágica, já que desde
pequena sou fã de Beatles.
Foi nesse período que, durante
minhas horas extras, estudei história,
política e arte britânica. Foi um

verdadeiro aprendizado, somado às
oportunidades de viajar e conhecer
as cidades do interior, além de passar
três meses na Escócia, quando fiz
minha primeira imersão no mundo
do uísque, morando em Edimburgo.
De lá para cá, muita coisa
aconteceu e eu pude aplicar minhas
experiências na minha verdadeira
paixão. Hoje, sou sommèliere,
especialista em todos os tipos de
bebidas, azeites e charutos.
Claro que, em toda a minha
Divulgação

Entre as escolhas favoritas da rainha, gin com Dubonnet (vinho fortificado com quinino,
ligeiramente doce) e o clássico Dry Martini

trajetória, eu quis ter acesso às mais
diversas curiosidades da família
real. Enquanto eles não estão diante
da multidão, seguindo todos os
protocolos exigidos, o que será que
apreciam em seus momentos de
lazer? E, foi assim, que descobri as
bebidas prediletas da realeza.
Enquanto a maioria das pessoas se
aposenta aos 60, a Rainha Elizabeth
II está prestes a comemorar seu 95°
ano de vida no próximo dia 21 de
abril, sendo quase 70 no trono, com
o jubileu de platina se aproximando,
celebrado em junho de 2022.
E eu só consigo suspeitar que
seu segredo de longevidade e vida
saudável também está relacionado a
seus costumes e hábitos diários em
apreciar uma boa bebida. O ex-chefe
de cozinha da família real, Darren
McGrady, revelou em uma entrevista
à CNN Britânica em 2017, que a
monarca tem o costume de apreciar
um drinque durante o jantar.
Uma taça de champanhe ou um
vinho de sobremesa alemão estão
entre suas escolhas favoritas, assim
como gin, gin com Dubonnet (vinho
fortificado com quinino, ligeiramente
doce) e o clássico Dry Martini.
Apesar do Gin ser originalmente
uma bebida holandesa, a fama é
inglesa. A apreciação por parte da

realeza é tamanha, que a família
decidiu produzir o próprio rótulo:
“Buckingham Palace Gin”, que é
feito com 12 botânicos secretos
colhidos nos jardins do Palácio de
Buckingham e produzido por ali
mesmo.
Com características cítricas e
herbais, o “gin real” tem 42% de
teor alcoólico e custa 40 libras no
site oficial da Coroa. Para adquiri-lo,
é preciso estar em solo britânico, já
que a entrega é feita exclusivamente
em endereços do Reino Unido.

Então, aproveitem!

Mas apreciar momentos de
lazer ou trabalho saboreando uma
boa bebida não se restringe apenas
à monarca. Em 2019, flagraram o
príncipe Willian no pub londrino
Prince Albert, em Battersea, com
uma pint de cerveja na mão. Ele
estava com o ex-meio de campo
Frank Lampard e, juntos, assistiam
as eliminatórias da Euro 2020 com
moradores da região.
Parece que a bebida fermentada é
a paixão do casal. Os boatos contam
que Kate Middleton tem uma queda
pela cerveja Guinness. Símbolo
da Irlanda, a cerveja conquistou o
paladar da duquesa de Cambridge.
Ao que tudo indica, os rumos se

confirmaram durante uma visita ao
país europeu, quando ambos fizeram
questão de comparecer a uma
recepção especial no Gravity Bar, do
Guinness Storehouse.
Lá, eles provaram a bebida escura
em uma caneca da marca. Em 2019,
a mãe de George, Charlotte e Louis
foi fotografada tomando cerveja no
Belfast Empire Hall.
Já Camilla Parker é uma grande
conhecedora de vinho. Além de
presidente da Vineyard Association,
do Reino Unido, ela aprendeu
sobre a bebida ainda na infância:
“As pessoas sempre me perguntam
como me envolvi em tudo isso.
Primeiramente, adoro vinho. Em
segundo lugar, meu pai trabalhava
com a bebida e fui criada tomando
vinho e água, como os franceses”,
disse a duquesa de Cornualha, em
uma recepção comemorativa do
cinquentenário da associação.
Para misturas mais exóticas,
digamos, temos a Princesa Eugenie
que já revelou suas preferências
quando o assunto é bebida alcoólica.
Ela, que deu à luz recentemente à sua
primeira filha com Jake Brooksbank,
o nono bisneto da Rainha Elizabeth II,
logo deve celebrar esse momento com
seu drinque predileto: refrigerante
de vodca e um toque especial
de muito limão. A princesa também
gosta de um coquetel de tequila à
base de Casamigos, marca que traz
Brooksbank como embaixador. O
drinque foi servido na recepção
matrimonial do casal real, em 2018.
* Mikaela Paim é brasileira,
sommèliere de vinhos e única
empresária brasileira especialista
em todos os tipos de bebidas, azeites
e charutos. Com mais de 15 anos
de carreira na área gastronômica,
é reconhecida em todas as áreas que
atua, além de ser jurada, avaliadora
dos
principais
campeonatos
e
especialista
em
técnicas
multissensoriais.
mikaelapaim@
gmail.com
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Sobremesa que emociona
Divulgação

Da Redação

Uma sobremesa dessas faz até
as batidas do coração acelerar.
Parece difícil, mas é simples e exige
poucos ingredientes. A receita é de
Carol Scarpa, do Botanikafé, uma
casa que virou moda em São Paulo,
com três filiais na zona oeste da
cidade. Essa torta ganache explica
em parte o sucesso.
Você não precisa de mais
de 40 minutos para fazê-la, mas
antes de servir recomenda-se ao
menos quatro horas no freezer. A
quantidade de ingredientes desta
receita é suficiente para uma torta
com até 16 fatias. Para comer e
seguir comendo mais.
A massa leva aveia e cacau em pó.

Torta Ganache
por Carol Scarpa
Ingredientes
Massa
• 2 2/3 xícaras de aveia em
flocos finos
• 1 xícara de cacau em pó
• 1 xícara de farinha de trigo
• 1 tablete de 200 gr de
manteiga derretida
• 2 ovos
• 400 ml de água
Recheio
• 2 ovos
• 1 xícara (chá) de açúcar
• 5 xícaras (chá) de chocolates

em gotas 60% cacau
• 2 tabletes de manteiga
derretida

Modo de Preparo
Massa
1 Adicione na batedeira os secos
e misture, acrescente a manteiga

derretida, deixe incorporar,
adicione os ovos e, por último,
a água. 2 Abra a massa com
um rolo e distribua a massa no
fundo e na lateral de uma forma
de fundo removível, pressionando
com os dedos. 3 Leve ao forno
médio preaquecido e asse por
20 minutos a 180º graus. 4
Deixe esfriar antes de rechear.

Recheio
1 Derreta o chocolate com a
manteiga no microondas por 3
minutos. Misture os ovos com o
açúcar até dissolver o açúcar.
2 Incorpore o chocolate com
manteiga com os ovos batidos
com açúcar, misture bem e
coloque o recheio na massa

pré-assada. 3 Ponha no forno
pré-aquecido por 20 min ou até
formar uma crostinha por cima.
4 Retire do forno e leve direto
para o freezer por pelo menos 4
horas.
Receita da Botanikafé, em São
Paulo, SP; botanikafe.com
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Classificados
Serviços
PROFESSORA DE
PORTUGUÊS
Você precisa de revisão de seu texto
publicitário, seu livro ou artigos?
Quer aulas de português para seus
filhos ou filhas ingleses, espanhóis
ou franceses? Quer expandir seus
negócios e precisa melhorar sua
escrita em português?
Tenho 23 anos de experiência
lecionando e revisando textos para
editoras. Sou professora graduada
em Letras e pós-graduada em leitura
e produção textual pela Universidade
Federal Fluminense (Niterói, RJ, Brasil)
e posso levar seu conhecimento da
língua portuguesa 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
a variação de português de Portugal
também].
Profa. Janice Mansur - Falante nativo
de língua portuguesa (português do
BRASIL)
Contatos: DM instagram @janice_
mansur /e-mail: londonmantra1@
gmail.com

PINTURA ARTÍSTICA
São realizados retratos e todo tipo
de pintura artística, em diferentes
técnicas. Mais informações no
WhatsApp +447551099383

HELP MULHER
Preciso de uma mulher para cuidar
de uma menina de 3 anos na área de
Streatham, uma pessoa responsável e
pontual. Contato 07565482183

REMOÇÕES E TRANSPORTE
AEROPORTUÁRIO
Experiência em serviços de remoções
e transporte aeroportuário. Vão
grandes ou médios de acordo com
sua necessidade. Com os preços mais
baratos.
Relatórios: 07852596906

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

PEDREIRO

VAGA COZINHEIRO

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

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.

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

CLEANER

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

HEAD CHEF
Preciso de um head chefe full time.
Auxílio de chefe de cozinha (auxiliar de
cozinha)Part time . Waiter Restaurante
francês, centro de Londres, com
documentos (permissão de trabalho).
Claro experiencia, Inglês fluente.
Entrar em contato 07523008489

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
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Acomodação
ESTÚDIO
Estúdio localizado em 70 Edgware,
Oakleigh Avenue, HA8 5DP.
Mais informações: 07549504566

QUARTO
1 QUARTO PLANO, West Green Road,
N15 3PJ. £1150 aluguel. Depósito de
1150+ eletricidade + imposto cónsul.
Quarto, cozinha e banheiro
WhatsApp 07743464153 Remerson

QUARTO DE CASAL
Tenho 1 Quarto de casal bem grande
para alugar 180 por semana, casa bem
organizada, tem uma cleaner uma vez
na semana, todas as contas inclusas.
261 Philip lane N154AE
Contato 07891917404

QUARTO DUPLO
Quarto duplo £ 180 / £ 150. Disponível
em 30/04/2021 em 4 Dollis Hill Ave,
NW2 6ET.
Mais informações: 07549504566

QUARTO DUPLO
Quarto Duplo £ 170 / £ 140. Disponível
em 15/04/2021 em 4 Dollis Hill Ave,
NW2 6ET.
Mais informações: 07549504566

QUARTOS DUPLOS
Quartos duplos disponíveis em NW9
8PP.
Mais informações: 07549504566 £
170 / £ 140

QUARTO DUPLO
Quarto Duplo localizado na 200B
High St, Térreo, NW10 4ST. Mais
informações: 07549504566
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QUARTO INDIVIDUAL

QUARTO CASAL

QUARTO INDIVIDUAL

QUARTO AMPLIO

Quarto individual £ 120 localizado em
61 Rydal Gardens, Wembley, HA9 8SA.
Mais informações: 07549504566

Alugamos um quarto para um casal ou
uma pessoa com todas as despesas
incluídas, em Brixton.
Para mais informações ligue
07454014755

Quarto individual para alugar em
Upton Park £ 350, não peço depósito
Contato 07449822518

Quarto amplo com jardim para alugar,
para um casal ou duas meninas,
em Lewisham. Todas as despesas
incluídas.
Interessado ligue para 07979123977

QUARTO DUPLO

QUARTO SOLTEIRO EM
OLD KENT ROAD

Quarto duplo £ 180 / £ 150 localizado
em 70 Oakleigh Ave, Edgware, HA8 5DP.
Disponível a partir de 30/04/2021.
Mais informações: 07549504566

QUARTO INDIVIDUAL
Quarto individual para alugar em Old
Kent Road, SE17 1HY. Disponível a
partir de 1º de maio, duas paradas
para Elefã e Castelo.
Informações: 0746262052807575747478

QUARTO EM OLD KENT
ROAD
Aluga-se quarto na Old Kent Road, em
frente ao Tesco, para casal com todas
as contas incluídas, máquina de lavar
e secadora de roupas. Código Postal
SE1 5AA.
Mais informações 07478007389

Alugo um quarto de solteiro em Old
Kent Road, casa de família limpa.
Ônibus 24 horas, perto do shopping.
Mais informações 0794846422707508831168

QUARTO PARA MULHERES
Quarto espaçoso para MULHERES
a 10 minutos da Tower Bridge
na área de St Katharine e
Wapping para compartilhar com
profissionais. Contas incluidas.
Privado sem agência. Disponível.
Depósito negociável para COVID.
Ligue ou envie uma mensagem
de texto: 07485591319

2 QUARTOS DUPLOS
2 quartos duplos espaçosos para
alugar para casais, disponíveis agora.
Todas as contas incluídas, exceto
internet que é paga separadamente.
Muito perto de Old Kent Road e
Burgess Park, acesso aos ônibus 453,
53, 63, 78, 363, 163.
Para mais informações, entre em
contato com 07549167970.

QUARTO DUPLO
Aluga-se quarto duplo na Zona 2 por
£ 500 por mês + £ 150 de garantia,
ônibus 24h, lojas próximas.
Para mais informações: 07481282787

QUARTO EM BRIXTON
Quarto disponível em Brixton.
Relatórios 07473 161 511

QUARTO CAMBERWELL
Aluga-se quarto localizado entre
Camberwell e Brixton, passagem de
ônibus: 133, 415, 59, 159, 3.
Interessado ligue 07427309218.
Disponível. Setor muito sossegado,
todas as contas incluídas

QUARTO UMA PESSOA
Quarto para casal ou uma pessoa em
Elefante a 9 minutos. Área de Old Kent
Road.
Mais informações 07704105857
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Vida além da vida

Um novo começo
Por Pastor Natanael*

Quando você abre a Bíblia no
livro de Gênesis, você se deparará
com o relato da criação do mundo,
do homem e da sua queda. Do
capítulo primeiro até o capítulo
onze, observamos um contexto
histórico envolvendo o mundo de
então. A partir do capítulo doze,
todavia, o foco é a história de um
povo. Sim, o povo de Israel. De que
modo começou essa nação? Seu
início começa com um personagem
de nome Abrão que depois tem o
seu nome alterado para Abraão. É
sobre ele que discorro hoje. Vamos
juntos caminhar pelas poucas linhas
e aprendermos algumas coisas
interessantes.

O Chamado

Abraão não conhecia a Deus,

mas o Senhor o conhecia. O Deus
Altíssimo diz a esse pagão idólatra
algo que o coloca numa situação
extremamente difícil: Sai da tua
terra, da tua parentela e da casa
de teu pai e vai para a terra que te
mostrarei (Gênesis 12:1). Quando
esse homem ouve a voz de Deus,
ele estava com setenta e cinco anos
de idade e ainda com bastante vigor
naquela época em que foi chamado.
Abraão era casado com uma linda
mulher e estava rodeado pela família
e amigos. Provavelmente era um
homem de sucesso nos negócios e
gozava de excelente reputação. Não
temos pormenores daquele chamado
de Deus, mas podemos imaginar que
o Senhor havia acrescentado: “Eu
quero que você não empacote nada,
apenas deixe tudo e vá”. Deus não
lhe dá detalhes da viagem, isto é, não
diz a que lugar ir, nem quanto tempo
vai durar a viagem para chegar lá.
Também não informa quanto tempo
vai ficar e nem o que vai acontecer
quando chegar ao local que Deus
designou em Sua perfeita vontade,

mas que ainda não havia revelado a
Abraão. Tudo poderia ser resumido
numa frase: “Abraão, arrume as
malas e vá embora!”

Início de um
relacionamento

Quando lemos o registro dos
versículos dois e três de Gênesis
doze, não podemos afirmar que a fé
de Abraão foi uma fé cega ou um salto
no escuro. Observe o que Deus disse
a ele naqueles versos: “de ti farei
uma grande nação, e te abençoarei,
e te engrandecerei o nome. Sê tu
uma bênção! Abençoarei os que
te abençoarem e amaldiçoarei os
que te amaldiçoarem; em ti serão
benditas todas as famílias da terra”.
Meus
pensamentos
trabalham
quando leio a Palavra de Deus.
Nesse momento penso que Deus fez
uma pergunta a ele: “Abraão, você
confia na minha palavra ou não?” Se
assim foi, note que a bola foi jogada
para Abraão e, ao contrário de Adão,
ele acerta a jogada. A primeira frase
do versículo quatro nos mostra

isso: “Partiu, pois, Abrão, como
lhe ordenara o Senhor”. O Senhor
começou o seu relacionamento com
Abraão através de uma promessa, e
Abraão disse sim a Ele. A fé desse
homem encontrou a graça de Deus e
desencadeou uma reação em cadeia,
a qual produziria bênçãos divinas
que continuam até hoje e por toda
a eternidade.

A fé de Abraão

Não obstante, a história não
terminou. Vejamos Gênesis 15.5:
“Então, conduziu-o até fora e
disse: Olha para os céus e conta
as estrelas, se é que o podes.
E lhe disse: Será assim a tua
posteridade”. Embora a esposa de
Abraão, Sarai, havia passado da
idade fértil, posso imaginar o que
o Senhor teria dito a ele: “Você
não está vendo apenas as estrelas:
você está vendo a sua família!”
O que aconteceu a seguir é um
divisor de águas tanto na história
bíblica quanto na história humana:
“Ele creu no Senhor, e isso lhe foi

imputado para justiça” (Gênesis
15:6). Abraão, naquele momento
creu no Senhor e, este versículo
nos dá o modelo de como ter um
relacionamento com Deus. Para
estar num correto relacionamento
com o Deus Todo-Poderoso,
Criador dos Céus e da Terra, é
necessário ter a justiça de Deus e
essa justiça vem somente pela fé.
Um relacionamento com Deus não
vem através da religião ou da retidão
pessoal que um indivíduo diz ter.
Esse relacionamento é produzido
quando a fé encontra a graça de
Deus, e, como consequência, Deus
a considera como justiça. A fé é a
chave que abre a porta para a casa
de Deus, o passaporte que faz de
você um cidadão do reino de Deus
e a senha que o introduz à família
de Deus. A fé foi o sim de Abraão a
Deus. Reflita!
* Pr. Natanael Gonçalves é
pastor da IBN – Igreja Batista das
Nações (Bournemouth);
www.ibn.org.uk
e-mail:
ibnonline.org.uk@gmail.com.
Unsplash

“Um relacionamento com Deus não vem através da religião ou da
retidão pessoal que um indivíduo diz ter. Esse relacionamento é
produzido quando a fé encontra a graça de Deus”
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Hoje vale a pena viver
Por Fernando
Rebouças*

Humor

O cidadão do mundo atual é
herdeiro do pensamento cartesiano
que divide o seu tempo em passado,
presente e futuro. Porém, se todas
as pessoas do mundo tivessem a

oportunidade de escrever e publicar
suas
próprias
autobiografias,
teríamos histórias maravilhosas para
adaptar no formato de séries e filmes,
enquanto outras histórias seriam

carentes de soluções.
Muitas pessoas não enxergam de
fato o que elas possuem de bom no
dia de hoje. O dia de hoje está muito
desvalorizado nos recentes tempos.
Com toda justiça à memória cultural
e coletiva a partir da qual devemos
ressaltar os registros históricos e as
boas realizações nos movimentos
artísticos e sociais, por outro lado
sempre achamos que as coisas do
passado sempre foram melhores do
que as coisas do presente.
E mesmo quando esse dado é
uma verdade, temos outro motivo
para destacar que o hoje ou o nosso
presente anda muito carente de mais
qualidade de vida, de qualidade
cultural, de qualidade de saúde, e
de curadoria de informações sempre
excessivas no nosso dia a dia.
Perante qualquer desespero em
relação ao dia de hoje, jogamos
nossas esperanças para o amanhã,
para o ano que vem e para as
próximas gerações e nos esquecemos
do dia de hoje também para construir
esse tal de amanhã solucionador de
nossos tempos.
As nossas sociedades atuais
querem tudo “agora”, lembrando
sempre das melhores lembranças do
passado e investindo com os olhos no
amanhã. Quantas pessoas ou quantas
empresas de fato estão investindo no
“hoje”?

Artigo

Não podemos desvalorizar as
memórias do passado e os projetos
para o futuro, afinal, o passado e
o futuro também fazem parte de
nossas vidas. Mas, por outro lado,
se precisamos viver, a vivência,
a prática e o desenvolvimento do
resultado precisam ser vividos no
presente.
Em todas as eleições, o projeto
de governos e dos países enxerga
o projeto do amanhã, as empresas
traçam metas de vendas para as
próximas semanas e a igreja reza
para que todas as pessoas tenham
uma vida eterna amanhã, depois da
morte, e nunca consideram que o dia
de hoje já faz parte da vida eterna,
dos esforços de venda e trabalho e de
um positivo projeto político de país.
Se não existe o hoje, quase mais nada
existe.
Mas, é uma pena, que o passado
e o futuro ainda sejam melhores do
que o dia atual, pois apenas podemos
sentir a felicidade, o cheirinho
de livro novo e o beijo da mulher
amada no dia de hoje, amanhã não
sabemos se estaremos vivos para
este mundo.
* 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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Giro esportivo

Destaques do futebol
Da Redação

Liga dos Campeões

Com a primeira rodada das
quartas de final da principal
competição da Europa terminada,
encontramos Paris Saint Germain
à frente do Bayern de Munique,
onde a equipe parisiense venceu
por 2-3 com dois gols de Mbappe.
Esta derrota na casa da Baviera não
deixa o empate fechado, pois vamos
lembrar que a equipe liderada por
Hans-Dieter Flick é a atual campeã
europeia e vai lutar.
Da mesma forma, mudando para
Madri, a situação não muda muito, a
equipe está à frente do Liverpool na
corrida por um lugar na semifinal,
deixando 3-1 para os locais. Vinicus
Jr, responsável por dois goles do Los
Madrileños, parece estar começando
a se redimir diante dos torcedores,
que o criticaram muito durante seu
tempo com a equipa por seu fraco
desempenho.
E enquanto um dos três times
ingleses ainda vivo na Liga dos
Campeões está se afogando e
escapando da final em Istambul,
os outros dois estão fazendo o seu
melhor. O Manchester City venceu
o jogo contra o Borussia Dortmund
por 2-1 e o Chelsea por 0-2 em uma
noite algo peculiar, pois jogaram
e jogarão na próxima semana no

estádio Ramon Sanchez Pizjuan,
em Sevilha, devido às restrições
de mobilidade entre Portugal e
Inglaterra.

Liga Europa

Assim como sua irmã mais
velha, a Liga Europa está nas
quartas de final, onde o Manchester
United fechou um resultado mais
que satisfatório no Estádio de los
Cármenes com uma vitória de 2x0
sobre Granada. Desta forma, eles
dão um golpe na mesa, tornandose um dos grandes favoritos para a
conquista do título de campeão.
No outro lado inglês, o Arsenal
ainda está vivo e em grande forma
na competição, mas desta vez eles
empataram 1-1 em casa para Slavia
Praga, deixando-os para jogar a
segunda parte em uma semana.
Outro lado espanhol, Villareal,
fez seus deveres de casa para o
Dínamo de Zagreb, ganhando uma
vitória por 1-0 e algum espaço para
respirar antes da visita dos croatas
ao Estádio de la Ceramica, onde
com certeza eles vão travar uma luta
feroz para evitar a eliminação.
A última partida (embora todos
os 4 tenham sido jogados ao mesmo
tempo) foi entre dois clássicos do
velho continente: Ajax vs Roma. Os
italianos fizeram uma bagunça em
Amsterdã, deixando o Ajax com um
resultado de 1-2.

É difícil prever qual dos dois irá
passar, pois ambos são candidatos
dignos de uma final, o que é claro
é que será um encontro disputado
que viverá a emoção e a tensão em
partes iguais.

A Liga Santander

Um olhar sobre a liga espanhola
e não é difícil ver como ela é
vibrante no momento. Os três titãs
do La Liga, Real Madrid, Atlético
Madrid e Barcelona, estão entrando
nas etapas finais de uma corrida
frenética pelo título. Com Real
Madrid e Atlético Madri empatados
em 66 pontos e Barcelona em 65
pontos, estas três equipes têm muito
poucos jogos e não serão fáceis. Em
resumo, eles estão no calcanhar um
do outro e qualquer erro pode ser
fatal.
Entre outras coisas, na última
quarta-feira, 7 de abril, aconteceu
um evento que marcará o futuro do
esporte, não apenas na Espanha, mas
possivelmente no resto da Europa
e do mundo. Pela primeira vez na
história do campeonato espanhol, a
transmissão de uma partida, neste
caso a Real Sociedad - Athletic de
Bilbao, ocorreu em uma plataforma
digital totalmente alheia à televisão
convencional. Transmitido por
Ibai Llanos e Ander Cortés, ambos
com grande número de seguidores
e jogadoras, foi um marco para
Twich, pois foi o primeiro jogo de
futebol profissional transmitido na
plataforma.

Até agora, a tabela da Premier League seria com Manchester City, Manchester United,
Leicester, West Ham United e Chelsea ocupando os 5 primeiros lugares nessa ordem

Ham United e Chelsea ocupando os
5 primeiros lugares nessa ordem

Liga italiana

A liga italiana é dominada pela
primeira vez em muitos anos por
uma equipe que não a Juventus, a
Inter de Milão. No topo da tabela,
lembrando a época de ouro do
Azzuro Neri, a equipe treinada por
Antonio Conte tem nada menos

que 74 pontos, e agora está 11
pontos acima do segundo colocado
do Milan. Em terceiro lugar estão
a Juve de Cristiano Ronaldo com
62 pontos e Napoli em quarto com
59. Nos lugares europeus estão
Atalanta e Lazio com 58 e 55
respectivamente. Parece que a liga
está decidida, mas você nunca sabe
o que pode acontecer, essa é a beleza
deste esporte.

Mudança de esporte: Basquetebol
NBA
Mudando o esporte e o continente... vamos falar sobre a
NBA. Com a derrota dos 76ers contra os Pelicanos, a equipe
da Filadélfia é relegada ao segundo lugar na Conferência
Leste, deixando a primeira posição para as Redes do
Brooklyn, que têm 36 vitórias nesta temporada. Dentro das
vagas para as finais de 8 de julho estão os Milwaukee Bucks
em terceiro, Charlotte Hornets em quarto, Atlanta Hawks em
quinto e Miami Heat (que jogou nas finais do ano passado)
em sexto.
O outro lado dos Estados Unidos, ou seja, a Conferência
Ocidental, é liderada pelo Jazz com uma vantagem de 3
vitórias sobre os Suns (segundo), posicionando-os como uma
das equipes favoritas para chegar à final. Clippers, Nuggets
e Lakers os seguem de perto e os Trail Blazers, 9 vitórias
atrás, ocupam o sexto lugar.

Premier League

O campeonato italiano é dominado pela primeira vez em muitos anos por uma equipe que
não a Juventus, a Inter de Milão

Esta semana tivemos uma
surpresa na Premier League, pois
o Manchester City, que está em
primeiro lugar, perdeu por 1-2 para
o nono colocado Leeds United.
Entretanto, esta derrota não coloca
a equipe do Guardiola em nenhum
problema, pois com 74 pontos, eles
estão 14 pontos à frente do segundo
colocado, o Manchester United, sua
cidade rivaliza com o Manchester
United. No entanto, os vermelhos
ainda têm dois jogos em mãos e
poderiam fechar a lacuna. Até agora,
a tabela seria com Manchester City,
Manchester United, Leicester, West

Dentro das vagas para as finais de 08/07 estão os Milwaukee Bucks em terceiro, Charlotte
Hornets em quarto, Atlanta Hawks em quinto e Miami Heat (que jogou nas finais do ano
passado) em sexto
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Conheça os grupos da Copa Libertadores 2021
Da Redação

A Confederação Sul-Americana de Futebol realizou o sorteio
na sexta-feira (09/04) em Luque, Paraguai, em um evento
virtual para definir os grupos para a Copa Libertadores deste
ano. Devido a medidas pandêmicas, nenhum clube afiliado
ou associação afiliada foi autorizada a participar do evento.
O Palmeiras, atual campeão da Copa Libertadores da
América, está no topo do Grupo A e enfrenta o Defensa y
Justicia da Argentina, com quem está decidindo a Copa dos
Vencedores da Copa Sul-Americana.
O resto do grupo é formado pelo Universitario do Peru,
Grêmio do Brasil e Independiente del Valle do Equador. Os
seis dias de jogo da fase de grupos serão consecutivos, com
partidas todas as semanas.
A bola começará a rolar em 20 de abril e está programada
para terminar em 27 de maio.
De acordo com o cronograma, as oitavas de final deverão
ser disputadas em julho, após a Copa América, que foi
programada entre 11 de junho e 10 de julho nos territórios
da Argentina e Colômbia. Estas primeiras eliminatórias serão
disputadas entre os dias 13 e 22 de julho.
Quanto às quartas de final, estas serão disputadas em agosto,
seguidas das semifinais em setembro e a grande final será
realizada em 20 de novembro.
A seguir, os grupos da Copa Libertadores, de acordo com o
sorteio.

Grupos da Copa Libertadores
Grupo A:
Palmeiras (BRASIL)
Defensa y Justicia
(ARGENTINA)
Universitario (PERÚ)
Grêmio (BRASIL) ou
Independiente del Valle
(EQUADOR)
Grupo B:
Olimpia (PARAGUAI)
Internacional (BRASIL)
Deportivo Táchira
(VENEZUELA)
Always Ready (BOLÍVIA)
Grupo C:
Boca Juniors
(ARGENTINA)
Barcelona (EQUADOR)
The Strongest (BOLIVIA)
San Lorenzo
(ARGENTINA) ou Santos
(BRASIL)
Grupo D:
River Plate (ARGENTINA)
Independiente Santa Fe
(COLOMBIA)
Fluminense (BRASIL)
Bolívar (BOLIVIA) ou
Junior Barranquilla
(COLOMBIA)

Grupo E:
São Paulo (BRASIL)
Racing (ARGENTINA)
Sporting Cristal (PERÚ)
Rentistas (URUGUAI)
Grupo F:
Nacional (URUGUAI)
Universidad Católica
(CHILE)
Argentinos Juniors
(ARGENTINA)
Libertad (PARAGUAI)
ou At. Nacional
(COLOMBIA)
Grupo G:
Flamengo (BRASIL)
LDU Quito (EQUADOR)
Vélez Sarsfield
(ARGENTINA)
Unión La Calera
(CHILE)
Grupo H:
Cerro Porteño
(PARAGUAI)
At. Mineiro (BRASIL)
América de Cali
(COLOMBIA)
Deportiva La Guaira
(VENEZUELA)

