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Paula Rego na Tate Britain
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Enciclopédia Britânica

Marta Barbosa

Emergência: Emergência: 999 (Polícia, bombeiros
ou ambulância)
Polícia de Trânsito (British Transport Police):
0800 40 50 40
NHS: 0854 4647 (24 horas)
Informação Geral de Saúde:
0800 665 544 (24 horas)
Aeroporto de Hearthrow: 0844 335 1801
Aeroporto de Luton: 01582 405100
Aeroporto de Gatwick: 0844 892 0322
Aeroporto de Stansted: 0808 169 7031
Aeroporto London City: 020 7646 0000
Consulado de Portugal em Londres:
11, Belgrave Square
London, SW1X 8PP
Tel: 020 7291 3770
www.cgportugalemlondres.com
Consulado-Geral do Brasil em Londres
3 Vere Street, Londres, Reino Unido, W1G 0DG
cglondres.itamaraty.gov.br
Consulado da Angola em Londres:
46 Bedford Square
London WC1B 3DP
Tel: 02072918700
http://www.angola.org.uk/index.html
Consulado de São Tomé e Príncipe em
Londres:
Flat 8, Marsham Court Victoria Drive
London SW19 6BB
Tel: 0287886139
Embaixada de Portugal em Londres:
11 Belgrave Square, SW1X 8PP
Tel: 02072913770
www.londres.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

A Guerra dos Cem Anos

O quadro “Madame Lupescu has her fortune told” faz parte da mais abrangente
exposição de Paula Rego em solo britânico. São mais de 60 obras que recontam a
trajetória dessa artista portuguesa londrina. Na tela em destaque, Magda Lupescu,
mulher do rei Carol II da Romênia. Nos anos 1940, depois de tentar transformar
a monarquia em ditadura em seu país, o casal trocou a Romênia por Estoril, onde
encontrou proteção do estado português. Paula Rego na Tate Britain vai até 24/10.
Ingressos pelo tate.org.uk.

Global

Em agosto de 1346, durante a Guerra dos Cem
Anos, os ingleses, liderados por Eduardo III,
derrotaram os franceses na Batalha de Crécy. A
Guerra dos Cem Anos, luta intermitente entre a
Inglaterra e a França nos séculos 14 a 15 em uma
série de disputas, incluiu a questão da sucessão
legítima à coroa francesa. A luta envolveu várias
gerações de candidatos ingleses e franceses à
coroa e, na verdade, durou mais de 100 anos. Por
convenção, a guerra teria começado em 24 de maio
de 1337, com o confisco do ducado da Guiana,
mantido pelos ingleses, pelo rei francês Filipe VI.
Esse confisco, no entanto, foi precedido por lutas
periódicas sobre a questão dos feudos ingleses na
França, desde o século XII.
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Sertanejo soteropolitano londrino
Conheça Tiago Di Mauro, produtor, curador e nome forte no mercado cinematográfico inglês
Divulgação

Por Marta Barbosa

Há 16 anos em Londres, Tiago
Di Mauro ganhou o último edital de
apoio à produção cinematográfica
da Ancine – Agência Nacional de
Cinema do Brasil. O órgão ainda
existe, mas desde 2019 não abre
editais deste tipo. Aos 46 anos,
Tiago recebeu a verba do governo
brasileiro para escrever o roteiro
de London Eye, uma produção
brasileira britânica ainda sem data
para ser filmada.
“O filme trata da jornada de uma
transexual brasileira que vem parar
em Londres por acidente e conhece
aqui um operador de CCTV, que a
observa pelas câmeras de segurança”,
explica Tiago. “É sobre o encontro
deste homem com essa personagem
em transição.”
Aos 46 anos, Tiago é mais
celebrado como profissional aqui
do que em seu país de origem.
Formado em cinema e vídeo pela
FTC da Bahia, com mestrado em
Film Curating pela London Film
School e agora a concluir o mestrado
em direção pela MET Film School,
Tiago se prepara para filmar ano que
vem seu primeiro longa e participa
da curadoria dos filmes do Sunset
Screening Sessions, em Londres.
Nesta entrevista, o sertanejo
soteropolitano londrino dá dicas
de como entrar e fazer sucesso no
mercado cinematográfico inglês e
fala sobre o recente diagnóstico de
dislexia, e o que isso mudou em sua
vida.
Notícias em Português Como foi a pandemia no aspecto
profissional?
Tiago Di Mauro - Na verdade,

me envergonhe, ao contrário, me
potencializa. Steven Spielberg tem
dislexia.

Sunset Screening Sessions, em Londres: trabalho de curadoria

na pandemia estive muito ocupado.
Ganhei o último edital da Ancine,
em 2019. Recebi uma verba para
desenvolvimento do projeto e tinha
que escrever. O meu prazo final era
13 de agosto de 2020. Passado isso,
decidi me inscrever em um mestrado
em tempo integral na MET Film
School e não só fui aprovado, como
me foi oferecida uma bolsa. Então,
todo esse tempo tem sido intenso.
O que é a Infinita?
A Infinita é uma prestadora de
serviço e fábrica de ideias. Fazemos
produções de filmagem e curadoria
de música e cinema. Meus clientes
estão principalmente na América
Latina e minhas atividades dependem
muito da demanda. Tive bastante
demanda até o começo da pandemia.
Qual a sua relação com o Brasil
hoje?
Tenho muita relação com o
Brasil. Como produtor e curador
artístico, foco minha atenção para a
corrente tropicalista. Produzo shows
e trago para Inglaterra artistas da

cena contemporânea brasileira. Já
produzi show do Carne Doce, grupo
de indie rock de Goiânia; Josyara, da
Bahia; e Arthur Nogueira, do Pará.
E com Londres? Qual sua
relação?
O que me trouxe à Londres foi
uma relação de amor, e o amor à
cidade é o que me mantém aqui.
Sou brasileiro com descendência
italiana, fui educado em Juazeiro
da Bahia. Digo que sou sertanejo
soteropolitano londrino. Londres é
o lugar do mundo em que me sinto
mais abrigado. Sou mais celebrado
como profissional aqui, e acredito
que muito se deve ao quanto se é
valorizado o senso de ‘unique’, de
ser único.
O que é preciso para trabalhar
com audiovisual em Londres?
Para trabalhar com comunicação
visual é preciso ter consciência de
que você está contando uma história.
É preciso entender a linguagem.
Você tem que gostar muito e não
espere virar uma celebridade. É uma
carreira que pode até trazer fama, mas
precisa ser exercida com paixão e
não por ego. É preciso estudar muito
e ter noção de suas capacidades. Não
tentar ser ator se não tiver talento
para atuar.
Você sempre quis seguir essa
carreira?
Eu sempre quis fazer cinema.
Eu não podia estudar cinema fora
da Bahia, então achei que o mais
próximo seria estudar relações

Tiago ganhou o último edital para escrever
o roteiro de London Eye, produção brasileira
britânica ainda sem data para ser filmada

internacionais. No terceiro ano do
curso, foi inaugurada a primeira
faculdade de cinema da Bahia. Deixei
o curso incompleto e recomecei na
faculdade de cinema, sem duvidar.
O domínio da língua inglesa
pode ser um entrave?
Eu tenho dislexia e a língua
inglesa tem nuances que eu
simplesmente não alcanço. Tenho
nível acadêmico de compreensão,
mas pulo palavras quando escrevo
tanto em inglês, quanto em português.
Aliás, fui diagnosticado com dislexia
há pouco tempo depois que percebi
repetir os mesmos erros quando
escrevia e inglês e em português.
Eu já tinha uma desconfiança, então
decidi fazer os testes.
Ter o diagnóstico de dislexia
mudou algo na sua vida?
Ter o diagnóstico de dislexia
foi libertador. Porque viver envolve
também o processo de se entender.
Quando descobri que tenho dislexia,
tirei um fardo. Porque estava
sempre com questionamento tipo
“mas por que estou cometendo esse
erro de novo?”. Entender sobre
dislexia é saber sobre o uso do
lóbulo esquerdo do cérebro (ligado
à linguagem) e direito do cérebro
(ligado ao visual). Minha mente é
muito visual, o que explica a minha
escolha profissional.
O que você diria para alguém
recém-diagnosticado com dislexia?
Recomendo dialogar sobre
isso e entender. Não é nada que

Alguma dica para quem está
em Londres com o sonho de
trabalhar com cinema?
O melhor lugar para um cinéfilo
é uma sala de cinema. Há várias
salas incríveis em Londres, e vários
festivais também. Para trabalhar
com cinema é preciso saber alinhar
os conhecimentos. Cinema é sim
matemática. E é muito importante
saber se comunicar. Saber como
pedir um plano, por exemplo. Uma
dica para quem está em Londres
é tentar trabalho como runner. Há
muita demanda aqui e é uma forma
de aprender.
O que faz o runner?
Runner é aquele profissional
que está ali no set para fazer tudo,
dá um suporte geral. Ele ou ela
faz café, segura os cabos, ajuda o
produtor em qualquer coisa. Uma
figura essencial no set. Um runner é
capaz de observar todas as áreas de
um set de filmagem. E assim você
vai descobrir o que realmente quer
fazer.
Quando London Eye estará
pronto?
London Eye está escrito e pronto,
mas ainda não está em produção.
Trata-se da jornada de uma
transexual brasileira que vem parar
em Londres por acidente e conhece
aqui um operador de CCTV, que a
observa primeiro pelas câmeras de
segurança. É sobre esse encontro
deste homem com essa personagem
em transição.
Fale um pouco do projeto
Odisseia?
Odisseia vai ser filmado no Brasil
em 2022 – isso já está confirmado
e deverá ser a minha estreia como
diretor. Trata-se de uma produção
pensada para ser barata. O filme é
sobre a reconexão de uma família
após a pandemia e a cura pelo contato
com a natureza. Filho, mãe e avó
precisam se mudar e sair da capital
para uma paisagem do interior do
Brasil. É sobre voltar para casa.
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Carlos Mellinger: um brasileiro dedicado à
causa imigratória
Reprodução

Da Redação

A comunidade brasileira lamenta
a morte de Carlos Mellinger,
fundador da Casa do Brasil em
Londres e primeiro coordenador do
Conselho de Cidadania do Reino
Unido (CCRU), entre 2017-2018.
Mellinger morreu em 26/07 no
Brasil, onde estava desde janeiro
de 2019, por complicações em
decorrência da Covid-19.
Deixou uma legião de amigos e
admiradores, além de um importante
trabalho voltado à causa imigratória.
Ex-juiz de futebol, será por
sua atuação como conselheiro de
imigração que ele será lembrado.
Em 2005, Mellinger apresentou à
Embaixada do Brasil um projeto
para formar uma associação
assistencial à comunidade brasileira
no Reino Unido.
A
primeira
associação
exclusivamente brasileira de UK
foi formada por Mellinger e outras
três diretoras em 2006. Em 2009,
ele deixou a associação que ajudou
a fundar por discordar dos rumos
da organização. Segundo ele, a
associação estava deixando seu
propósito inicial de existir “sem
fins lucrativos e neutra de cunho
comercial, político e religioso”. Foi
aí que surgiu a Casa do Brasil.
Em 2010, Mellinger foi eleito
para um cargo voluntário no
Conselho de Representantes dos
Brasileiros no Exterior (CRBE).
Até 2012, ele atuou como um
representante
da
comunidade
brasileira na Europa.
Foi de Mellinger também a
ideia de criar um sistema diferente
de representação dos brasileiros
no exterior. Muito respeitado no
Itamaraty, ele levou até Brasília o
projeto que viria a se transformar no
CCRU.
A equipe da Casa do Brasil em
Londres, que segue capitaneada
pela advogada Vitória Nabas,
divulgou o seguinte comunicado
nas redes sociais: “A perda de
um dos nossos antigos diretores
e amigo, que sempre contribuiu
com a comunidade brasileira, sem
dúvida alguma nos deixa perplexos
e enlutados. Neste momento nos

ausências definitivas,
buscando
guardar a essência que restou de
cada uma.
Do Carlos Mellinger, guardarei
sempre a lembrança do amigo que
agradou a tantos de nós - sem tentar
e, sobretudo, sem se dar conta disso.
Que descanse em paz.”

Marcos Viana coordenador geral do
CRBE – Conselho de
Representantes dos
Brasileiros no Exterior

Fundador da Casa do Brasil em Londres, Mellinger morreu em 26/07 no Brasil por complicações em decorrência da Covid-19

unimos em oração à sua família e
amigos para que esta perda possa
ser compreendida com a esperança
do conforto de Deus”.
A seguir, algumas manifestações
públicas de pesar.

Vitória Nabas, diretora da
Casa do Brasil

“Carlos Mellinger deixou lindas
e preciosas lembranças que construiu
ao longo de uma vida dedicada
ao trabalho para a comunidade
brasileira no Reino Unido. Em 2006,
em parceria com outras TRUSTEES,
ele fundou a ABRAS e, em 2009,
a Casa do Brasil em LONDRES.
Carlos tinha um temperamento
forte, mas sempre foi um grande
idealizador e esteve envolvido em
diversos projetos sociais para a
melhoria da comunidade brasileira
no exterior. Participou do CCRU
(Conselho de Cidadania do Reino
Unido), foi Conselheiro do CRBE
(Conselho de Representantes de
Brasileiros no Exterior). Apaixonado
pela comunidade brasileira, até
hoje muitos desses projetos estão
funcionando
e
beneficiando

imigrantes de diversas comunidades,
como o programa Retorno Voluntário.
Com certeza, Carlos jamais será
esquecido, ele conseguiu colocar o
seu nome na história e deixou um
legado que desde 2019, quando
assumi a diretoria da Casa do Brasil
em Londres, tenho procurado seguir
e ajudar as pessoas a superarem a
marginalização social e obterem
acesso aos principais serviços,
oportunidades e direitos onde vivem,
o que sempre foi um sonho nosso.”

Embaixadora Luiza Lopes
da Silva - diretora do
departamento consular do
ministério das Relações
Exteriores do Brasil

“Quero aqui me somar a todos
os amigos e parentes do Carlos
Mellinger, com quem compartilho
a grande tristeza deixada por sua
inesperada partida.
Já se vão mais de dez anos do
dia em que o Carlos e eu sentamos
lado a lado em um almoço e tivemos
a oportunidade de conversar pela
primeira vez. Nunca esqueci do
que ele me disse: que no período

de sua vida em que atuara como
juiz de futebol, se dera conta
da impossibilidade de agradar a
gregos e troianos. Essa constatação,
segundo contou, fez com que não
mais se esforçasse em agradar.
Quem quer que fosse.
Sem fazer nenhum esforço, no
entanto, o Carlos soube agradar ,
com o seu jeito autêntico, a muitos.
Eu me incluo nesse grupo. Admirei
muito sua seriedade, seu trabalho
e a preocupação com o bem-estar
dos nossos compatriotas mundo
afora. O último assunto sobre o qual
falamos foi a proposta de lei que
pretende permitir que os brasileiros
no exterior possam votar também
para deputados e senadores - em seu
estado de nascimento ou de adoção.
Acompanhei os muitos esforços
que fez em prol dessa bela e justa
iniciativa.
Foi-se o nosso amigo e
companheiro. Foi-se também o
restaurante onde conversei com ele
pela primeira vez, destruído anos
atrás em um incêndio. A custa de
muito sofrimento, nossa condição
humana nos ensina a conviver com

“É com muito pesar que
recebemos hoje a informação do
falecimento do nosso colega e
amigo, Carlos Mellinger. Carlos
foi fundador da Casa do Brasil em
Londres, primeiro Coordenador do
CCRU - Conselho de Cidadania
do Reino Unido, Conselheiro
pioneiro do CRBE - Conselho
de Representantes de Brasileiros
no Exterior, cofundador da Rede
de Brasileiras e Brasileiros na
Europa, um grande articulador pelas
causas da Comunidade Brasileira
no Exterior, um líder firme e
contundente, um patriota e acima
de tudo e por tudo acima listado, um
amante do seu povo.
A perda é incalculável e a nós
cabe o lamento, o choro, a tristeza,
o luto, mas também o desejo que a
família e amigos sejam consolados
de alguma forma.
Sinceramente, em nome dos que
comungam dessa dor, em meio a
diáspora brasileira.”

Tarcísio Costa – cônsulgeral do Brasil em
Londres

“Recebi, com pesar, a notícia do
falecimento do Sr Carlos Mellinger
ontem, dia 26 de julho, no Brasil.
Fundador da Casa do Brasil em
Londres e primeiro coordenador
do Conselho de Cidadania do
Reino Unido, Mellinger prestou
uma importante contribuição
na defesa dos interesses dos
brasileiros residentes neste país,
sobretudo daqueles de menor
poder aquisitivo.
Expresso minhas condolências
aos familiares e amigos do Sr Carlos
Mellinger.”
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DIRETO DO BRASIL PARA LONDRES

Consulado-Geral do Brasil em Londres retoma
a realização de consulados itinerantes
Por Consulado-Geral do
Brasil em Londres

No final de semana de
31 de julho e 1º de agosto, o
Consulado-Geral realizou o
primeiro consulado itinerante de
2021, na cidade de Glasgow, na
Escócia. Foram atendidas mais de
150 pessoas e prestados os mais
variados serviços consulares,
como registros de nascimento
e
casamento,
procurações,
passaportes e atestados de vida,
dentre outros. À exceção dos
passaportes, que são processados
em Londres e enviados pelo
correio aos interessados, o
público recebeu os documentos
na hora do atendimento, e
mesmo aqueles que não haviam
agendado previamente puderam
ser atendidos.
O consulado itinerante em
Glasgow marcou a retomada
da realização desse tipo de
missão, suspensa desde o início
da pandemia, em março/abril
de 2020, devido às restrições
em relação a deslocamentos e
aglomerações. Apesar de ainda
estarmos enfrentando algumas
limitações e seguindo os
protocolos de segurança locais,

Mais de 150 pessoas foram atendidas em Glasgow entre 31/07 e 01/08

o Consulado-Geral pretende
realizar ao menos três outros
itinerantes até o final do ano,
sendo o próximo já em setembro
(data e local a confirmar).
Outro marco da missão
realizada na Escócia foi a
utilização, pela primeira vez,
do sistema e-consular para o
agendamento dos serviços no
consulado itinerante. Assim

como acontece no atendimento
aqui em Londres, os interessados
devem acessar o sistema
previamente e fazer o upload
das fotos dos documentos
necessários para cada serviço
solicitado.
O
Consulado,
então, analisa a documentação
enviada e valida o requerimento
– ou solicita correções -,
para que posteriormente o

próprio interessado agende seu
atendimento no local desejado.
Com isso, evitam-se filas e
viagens perdidas, e os serviços
são prestados com muito mais
rapidez e agilidade, além de
possibilitar o atendimento de um
maior número de pessoas.
É preciso mencionar que
a realização de consulados
itinerantes
depende
da

autorização
do
Ministério
das Relações Exteriores, em
Brasília. Portanto, não é possível
anunciar com antecedência o
calendário de missões para o ano
todo. Além disso, por não termos
ainda superado totalmente a
pandemia, o cenário futuro é
incerto: não se pode garantir que
teremos condições adequadas
para atender a comunidade fora
de nossa sede.
Uma coisa é certa: tanto nos
consulados itinerantes quanto no
Consulado-Geral, estão sendo
tomadas medidas de segurança
para garantir a saúde de nossos
funcionários e de nosso público.
É obrigatório o uso de máscaras
o tempo todo, não é permitida
a entrada de acompanhantes
– a menos que em casos de
comprovada necessidade – e deve
ser observado o distanciamento
social. Dessa forma, garantimos
o bom atendimento de sempre
e reduzimos a possibilidade de
contágio em nossas instalações.
Acompanhem nossas redes
sociais para mais informações
sobre os próximos itinerantes!
E lembrem-se: a vacina salva
vidas. #VaiVacinar
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Rádio brasileira no Reino Unido
Robson Denian (@fotografobrasileiroinlondon)

Por Marta Stephens

No ar desde o dia 4 de junho,
a Mais Brazil UK é a única rádio
brasileira com transmissão da
Inglaterra. Para ouvir é preciso
dispor do aplicativo pela internet.
Além de uma programação musical
popular, a emissora tem programas
jornalísticos, de entretenimento e de
esportes.
Nos dois estúdios, um em
Londres e outro em Southampton, o
jornalista Neto Brazil e sua equipe
entrevistam brasileiros a viver
por aqui e trazem informações
relevantes à comunidade brasileira.
“Não é uma rádio de Londres, mas
de todo o Reino Unido”, diz o
fundador Neto.
A Mais Brazil UK não é a
primeira rádio brasileira no Reino
Unido. Antes houve duas tentativas
de emissora. No início dos anos
2000, existiu a rádio Record e há
sete anos havia a RBG, que tinha
uma programação mais clássica de
bossa-nova.
Neto, que adotou o sobrenome
Brazil ainda na escola secundária,
garante que aí está a diferença da
Mais Brazil UK. “Somos uma rádio
popular”, explica. Daquelas com
propaganda cantada pelo locutor,
leitura do horóscopo e música
sertaneja, pagode e outras vertentes
brasileiras. “Faço uma avaliação
muito positiva desses dois primeiros
meses no ar. A audiência está muito
boa”, diz Neto.

Equipe comemora inauguração da rádio, em 4 de junho

O projeto da rádio começou a
ser desenvolvido em 2020, quando
Neto saiu da Fiesta FM, uma
emissora de Southampton onde tinha
um programa semanal de música
brasileira. Na época, contava com
a parceria do colega radialista Edy
Barros, que morreu em decorrência
de complicações causadas pela
Covid-19 em janeiro de 2021.
Um dia antes da morte do
parceiro, o estúdio da rádio foi
roubado e todo o equipamento
foi furtado. “Eu tenho um lado
emocional muito forte e não pensei
em desistir”, diz. Hoje o estúdio em
Londres tem o nome de Edy Barros
em homenagem ao radialista.
Laura
Arruda,
Jonathan

Stark, Marcelo Bicudo, Eduardo
Lorenzetti, Júnior Garcia, Léo
Barros e o próprio Neto são
alguns dos nomes que compõem
a programação. Já são mais de
30 colaboradores atuando nos
bastidores da emissora. “Há muita
rádio na internet, mas nós somos
a única que paga todos os direitos
autorais das músicas que tocamos,
no Brasil e no Reino Unido”, explica
o empresário.

Entrevistas publicadas no
YouTube

Neto Brazil é um velho
conhecido da comunidade. Em
2018, ele foi o mais votado entre os
eleitos para o Conselho de Cidadania

do Reino Unido (CCRU). “Saí do
CCRU um ano depois porque estava
com muitos projetos, inclusive esse
da rádio.”
A popularidade de Neto retoma
o ano de 2015, quando ele gravava
entrevistas com personalidades
da comunidade e publicava no
YouTube. Ele fez, inclusive,
cobertura para o jornal Notícias em
Português.
“Como eu cobria muitos eventos,
minhas entrevistas começaram
naturalmente a ser mais com
celebridades. Assim, conheci muita
gente. Entrevistei Lulu Santos, Zeca
Pagodinho, Ivete Sangalo...”
Para bancar a vida de
entrevistador, Neto trabalhava à
noite como entregador de delivery
para um restaurante chinês. Antes,
ele fez faculdade de jornalismo na
Solent University, em Southampton.

Adolescente em UK

Estúdio Edy Barros, em Londres: homenagem ao radialista que morreu em janeiro por complicações causadas pela Covid-19

Neto chegou no Reino Unido
com 14 anos. Era o ano de 2003 e
ele veio com uma tia ao encontro da
mãe que já morava em Basingstoke,
sul da Inglaterra, desde 2000.
“Cheguei com aquele inglês básico
que se aprende nas escolas do Brasil
e foi um choque”, relembra.
No primeiro dia de aula, Neto
acompanhava a tutora para, pelo que
entendeu do que dizia a professora,
ser apresentado a alguns colegas.
“Eu a segui e, para minha surpresa,
ela abriu as cortinas e nós estávamos
no palco do assembly hall com toda
a escola olhando para mim.”

Neto Brazil é o fundador da rádio, acessada
por aplicativo de internet, cuja programação
é totalmente dedicada à cultura popular
brasileira

A jornalista Laura Arruda apresenta um
programa diário de notícias

Deu tudo certo. Neto terminou
os estudos e conseguiu aprender o
idioma. Ainda voltou ao Brasil e aos
18 anos retornou definitivamente
para UK. É hoje um feliz morador
de Southampton, cidade portuária
do sul da Inglaterra.
Noivo da Lauren e com mãe e tia
casadas com ingleses, Neto não tem
dúvida que a sociedade britânica
é acolhedora. Mas que é preciso
algum esforço para se integrar
aqui. “Brasileiro tem mania de não
mergulhar na cultura inglesa, alguns
acham que não precisam aprender o
idioma porque vivem e trabalham
com brasileiros, mas isso não é
certo.”
Para acessar à rádio Mais Brazil
UK, procure pelo aplicativo ou acesse
o site www.radiomaisbrazil.com.
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Esquenta do carnaval
de Notting Hill em
versão brasileira
Da Redação

A próxima edição da roda do
Samba de Bamba, dia 28/08, será
um especial de carnaval, com um
esquenta tambores para o Notting
Hill Carnival, que acontece nos dias

29 e 30 de agosto.
Além do convite para que os
participantes usem fantasias, a
programação de samba autêntico
terá o reforço da UDM (União da
Mocidade), uma escola de samba
formada por adolescentes ingleses e

Luís Pereira

considerada hoje uma das melhores
baterias de Londres.
Acontece entre 14h e 20h30 no
Maxilla Social Club, em Latimer
Road.
Aqui, algumas das melhores
imagens da edição de julho.

Imagens da edição de julho: celebração da cultura brasileira em Londres

SERVIÇO
Roda de Samba
Quando: 28/08; 26/09;
31/10; 28/11 e 12/12
Maxilla Social Club
W10 6NQ (Latimer Road
Station)
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Seven Sisters: comunidade latina
comemora mudança de planos para área
Da Redação

Os comerciantes de Seven
Sisters ganharam a batalha contra
a construtora Grainger, que desistiu
de prosseguir com os planos de
reestruturação da região onde se
encontra atualmente o Latin Village,
o antigo Pueblito Paísa.
Grainger, a empresa de
construção
responsável
pelo
desenvolvimento do Seven Sisters
Market, decidiu não prosseguir
com a regeneração da área. O
plano comunitário apresentado
por comerciantes está agora a ser
considerado como uma alternativa
pelo council de Haringey.
Na sua declaração, o construtor
diz o seguinte: “Após quase duas
décadas de trabalho para tentar
entregar novas casas, novas
lojas, novos empregos e um novo
mercado local para Seven Sisters,
Grainger tomou a difícil decisão
de não prosseguir com o projecto
de Regeneração Seven Sisters.
Esta decisão deve-se ao custo

crescente da implementação do
programa causado por uma série de
factores: a natureza prolongada da
implementação do esquema devido
aos numerosos desafios legais de
uma pequena mas vocal minoria, a
complexidade do local e a mudança
do ambiente económico.”
O plano de reestruturação
da área foi concebido pela
primeira vez em 2008 e recebeu
aprovação de planeamento em
2012. As reclamações e ações
contrárias ao projeto foram tantas
que o projeto passou a requer
alterações significativas para o
adequar aos regulamentos de
construção actualizados e às normas
modernas de eficiência energética,
acessibilidade e segurança contra
incêndios.
“Antes de tomar esta decisão,
Grainger explorou intensivamente
todas as opções disponíveis para
fazer avançar o sítio no âmbito
da autorização de planeamento
existente, mas não foi capaz de
identificar uma solução viável que

Latin Elephant

A construtora Grainger desistiu de prosseguir com os planos de reestruturação da região
do Latin Village

não corresse o risco de abrir mais
desafios legais.”
O council de Haringey informou
que agora “o plano comunitário
para o desenvolvimento do mercado
poderia ser considerado como
uma alternativa a um acordo de
regeneração”.
Os comerciantes de Seven
Sisters apresentaram um plano de
remodelação do local em Wards
Corner, Seven Sisters, como
alternativa aos planos da construtora
Grainger para 196 novas casas e
instalações comerciais.
O plano comunitário para o
mercado, que também é conhecido
como Latin Village, envolve a
restauração e melhoria do edifício,
que seria gerido pelos comerciantes
do mercado e pela comunidade local.
No dia 27/06, a estimada estátua
de Elephant and Castle voltou ao
bairro. O elefante rosa, réplica de
um que esteve no telhado do pub
Elephant and Castle entre 1898 e
1959, foi retirado no início deste
ano, antes da demolição do shopping
center.
A estátua está entre Elephant
Road e Castle Square, para onde a
maioria dos pequenos comerciantes
se mudou após o fechamento do
shopping.
Na época do fechamento do
mercado, em setembro de 2020,
havia cerca de 40 pequenas
empresas sem realocação. A
organização Latin Elephant passou
a liderar uma campanha e alguns
se relocalizaram por conta própria
- sem ajuda do council ou da

Delancey, a construtora responsável
pelo novo projeto da área.
“Alguns receberam dinheiro
de compensação a que tinham
direito, e outros decidiram partir,
mas ainda havia um grupo de cerca
de 15 comerciantes que não foram
realocados”, conta Santiago Peluffo,
codiretor da organização Latin
Elephant.
Em entrevista ao canal Express
News, Victoria Álvarez, que lidera a
maioria dos comerciantes que agora
vão se beneficiar por estes planos,
falou da alegria que a decisão
causou à comunidade.
Notícias em Português - Como
os comerciantes estão assimilando
a
decisão
da
construtora
Grainger?
Victoria Álvarez - Estou muito
feliz. A notícia é maravilhosa
porque, como você sabe, foram
muitos anos de luta, mas chegamos
aqui e não só porque a comunidade
decidiu que merecíamos um
espaço melhor, mas também por
causa do apoio dos locais e das
pessoas que sempre quiseram um
desenvolvimento diferente nesta
área de Londres. Estamos felizes,
estamos em estado de choque.
Vocês vão continuar com
o plano que apresentou às
autoridades do Norte de Londres?
Eu diria que sim. É um pouco
complexo como tudo o que está
acontecendo, nos reunimos com o
council e, obviamente, mostramos
o plano comunitário que vem sendo

feito há muitos anos. Neste momento,
houve um caso de mudança de
liderança e é a primeira vez que
podemos nos sentar e conversar
como pessoas decentes, levando
em conta o que a comunidade quer
dizer e porque há tanta resistência.
É um plano comunitário que não só
vai beneficiar os comerciantes de
Pueblito Paisa, mas vai beneficiar
toda a cidade.
Quanto tempo vai demorar
para que Seven Sisters Market
volte a funcionar?
Imaginamos que eles vão tentar
encontrar um local temporário
para realojar as pessoas que foram
afetadas há mais de um ano.
Infelizmente, não tenho a resposta,
mas vamos continuar fazendo
entrevistas, vamos informar à
comunidade latina o que está
acontecendo. Não sei ainda se serão
dois, três ou cinco anos... Não sei
ainda, espero que muito em breve
porque, como já disse antes, o mais
importante agora é ter um mercado
temporário para que os comerciantes
possam começar a trabalhar.
Qual a importância dessa
mudança de planos para a
comunidade?
Penso que esta é a coisa mais
importante que aconteceu com
a comunidade latina em muitos
anos, repito, é uma oportunidade
para deixarmos de ser invisíveis,
podemos fazer uma mudança, somos
trabalhadores, somos boas pessoas.
Se continuarmos trabalhando todos
juntos, veremos este lugar se tornar
uma maravilhosa área latina muito
em breve.
Que mensagem você gostaria
de enviar à comunidade?
Obrigada a todos vocês por
seu amor. A comunidade pode
nos acompanhar em nossas
principais redes sociais, estamos no
Twitter, Facebook, todas as redes.
Contaremos o que está acontecendo
ali. Este é apenas o começo de
muitas coisas positivas, não apenas
para os latinos, mas para toda a
comunidade na área em que estamos
localizados.
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Os festivais estão de volta
Divulgação

Por Osvaldo Lelis

No ano passado, a pandemia de
Covid-19 eliminou a temporada de
festivais de verão em Londres e em
todo o Reino Unido. Apenas alguns
shows puderam acontecer e a maioria
deles foi em estacionamentos
ou áreas verdes que permitiram
distanciamento social.
Com o programa de vacinação
em andamento, testes em massa
disponíveis e a suspensão das
restrições, alguns festivais estão de
volta esse ano. Aqui um guia dos
festivais de verão que acontecem em
Londres em 2021.

LATINO LIFE IN THE PARK
Quando: 21 de agosto
Onde: Finsbury Park
Quem: DJ Cal Jader, Oi Brasil, Dorance Lorza, The London Latin All
Stars
www.latinolifeinthepark.com/

MIGHTY HOOPLA
Quando: 04 de setembro
Onde: Brockwell Park
Quem: Cheryl, En Vogue, Horse Meat Disco, United Kingdolls
mightyhoopla.com/

YAM CARNIVAL
Quando: 28 de agosto
Onde: Clapham Common
Quem: Davido, Fatoumata
Diawara, Princess Nokia, Beenie
Man
yamcarnival.com/

WIRELESS FESTIVAL
Quando: 10-12 de setembro
Onde: Crystal Palace Park
Quem: Future, Skepta, Migos, AJ
Tracey
wirelessfestival.co.uk/

ALL POINTS EAST
Quando: 27-30 de agosto
Onde: Victoria Park
Quem: Jamie xx, Caribou, Jorja
Smith, Arlo Parks, Bicep, Foals
www.allpointseastfestival.com/

CROSS THE TRACKS
Quando: 05 de setembro
Onde: Brockwell Park
Quem: Lianne La Havas, Gilles Peterson, Nubya Garcia, Greentea
Peng
www.xthetracks.com/

Também haverá Winter Wonderland no Hyde Park
Da Redação

Pode parecer cedo para falar de
Natal, mas a euforia é grande com a
volta do Winter Wonderland no Hyde
Park de Londres. Uma das melhores
atrações de final de ano da capital
volta a acontecer entre os dias 19 de
novembro de 2021 a 3 de janeiro de
2022.
Localizado no coração de Londres,
no Hyde Park, o Winter Wonderland
é uma quermesse gigante, que dura
seis semanas. Depois de ser cancelado
o ano passado por causa da pandemia,
a edição 2021-22 promete ser ainda
mais animada.
Há uma grande variedade de
atrações, atividades, entretenimento,

comida, bebidas e muito mais, com
opções para todos os gostos.
As manhãs são ótimas para
famílias, quando é possível desfrutar
do Winter Wonderland em um ritmo
tranquilo. Quando chega a noite,
o Hyde Park é transformado por
milhares de luzes cintilantes, jovens
e adultos com seus copos de vinho
quente, chocolate quente ou uma
caneca de cerveja bávara.
A entrada é gratuita pela manhã e
custa entre £ 5 e £ 7 nos horários de
maior movimento. Uma vez que você
esteja lá dentro, pode permanecer o
tempo que quiser.
É possível e aconselhável reservar
o ingresso com antecedência pelo site
hydeparkwinterwonderland.com.

Unsplash

Uma das melhores atrações de final de ano da capital volta a acontecer entre os dias 19 de novembro de 2021 a 3 de janeiro de 2022
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Polícia intensifica atuação
no sul de Londres
Da Redação

Uma grande operação policial
no sul de Londres resultou em 26
apreensões de veículos, oito prisões
e a recuperação de bens roubados no
valor de £30.000.
A operação, que ocorreu em
07/08, focalizou a interrupção do
tráfico de drogas e da atividade de
quadrilhas em Croydon, Sutton e
Bromley.
A ação envolveu mais de
150 oficiais de unidades em toda
a Met, incluindo o Comando
de Policiamento de Estradas e
Transporte, Dog Support Unit and
Special Constabulary.
Há uma ligação inextricável
entre drogas e violência nas
ruas de Londres e o combate ao
fornecimento de drogas é uma parte
crucial dos esforços da Met para
reduzir o crime violento em toda a
capital.
367 veículos foram parados por
oficiais que usaram a inteligência
e o Reconhecimento Automático
de Placas Numéricas (ANPR) para
se afiarem em áreas de destaque
conhecidas por crimes violentos
e tráfico de drogas, incluindo as
principais estradas dentro e fora do

Ação policial acontece depois
de esfaqueamento fatal em
Lambeth

Met Police

sul de Londres.
Os cães detectores de drogas
da Força Tarefa Met ajudaram
os oficiais na busca de veículos
parados ao longo do dia. 26 veículos
foram apreendidos, com £30.000
de ferramentas elétricas roubadas
apreendidas de um deles.
Como aqueles por trás das
linhas do condado que traficam
frequentemente
exploram
pessoas jovens e vulneráveis para
transportar drogas pelo país, oficiais
especialmente treinados estavam
à disposição para ajudar qualquer
pessoa encontrada que estivesse
precisando de proteção.
A operação também envolveu
a Polícia de Surrey, a Receita e a

Alfândega de HM e o Home Office.
O superintendente-chefe Dave
Stringer, comandante da polícia de
Croydon, Sutton e Bromley, disse:
“O Met está empenhado em combater
a violência. Continuaremos a atacar
e prender criminosos, apreender
seu dinheiro, drogas e armas e
dificultar-lhes o uso das estradas e
redes de transporte da cidade para
realizar seus crimes”.
“Gostaria de deixar claro que
embora este possa ter sido um dia
intenso de ação, foi um instantâneo
do excelente trabalho que está
acontecendo 365 dias por ano em
toda Londres. Continuaremos a
visar aqueles que trazem miséria
para as comunidades”.

Tiroteio deixa seis mortos em Plymouth
A polícia continua a investigar
as circunstâncias de um
tiroteio em Keyham, Plymouth,
cidade portuária em Devon,
em 12/08, que deixou seis
pessoas mortas.
A polícia foi chamada às
18h11 na quinta-feira, depois
que foram relatados tiros na
área de Biddick Drive da
cidade.
Oficiais que atenderam ao
chamado encontraram uma
mulher, uma criança e dois
homens, assim como o infrator,
mortos na área.
O infrator foi reportado como
falecido às 18h23.
Uma mulher ferida também

morreu mais tarde no Hospital
Derriford.
Os falecidos eram uma mulher
de 51 anos que era mãe do
infrator, uma garota de três
anos e um homem de 43 anos,
um homem de 59 anos e uma

mulher de 66 anos que morreu
mais tarde no hospital.
Acredita-se que o ofensor de 22
anos que tirou sua própria vida
seja Jake Davison, que morava
no local.
Duas outras pessoas, uma mulher
de 53 anos e um homem de
33 anos que eram conhecidos
um do outro, foram feridos no
local e continuam a ser tratados
no hospital. Nenhum deles está
gravemente ferido.
Jake Davison era um detentor
de armas de fogo licenciado,
cujas circunstâncias serão agora
sujeitas a uma investigação
e exame completo e
independente.

A Polícia Metropolitana
confirmou a identidade da
vítima de uma agressão fatal
em Lambeth, ocorrida no
dia 12 de julho: Mauricio
Nascimento, 44 anos, que
também era conhecido como
“Maurice” e era de Croydon.
A polícia foi chamada pelo
Serviço de Ambulância de
Londres aproximadamente
às 06:55hrs de segundafeira, 12 de julho, para New
Park Road, SW2. Oficiais
encontraram o corpo de
Nascimento.
Seus parentes mais próximos
foram informados e
continuam a ser apoiados
por oficiais especializados. A
identificação formal ocorrerá
no devido tempo.
Um exame especial postmortem realizado na
Greenwich Mortuary deu a
causa provisória da morte
como ferimentos múltiplos.
O inspetor-chefe Wayne
Jolley, liderando a
investigação, disse: “Eu
e minha equipe estamos
ansiosos para ouvir de
qualquer um que possa
esclarecer as circunstâncias
em torno da morte de
Maurício”.
“Se você o viu em algum
momento entre a noite de
domingo, 11 de julho, até
a manhã de segunda-feira,
12 de julho, ou se você tiver
informações sobre o que
aconteceu com ele, mas ainda
não falou com a polícia, por
favor, entre em contato”.
Até o momento, quatro
homens foram presos em
conexão com a morte. Um
homem de 48 anos foi preso
em 14 de julho. Ele foi

Esfaqueamento com morte em
Lambeth foi mais um episódio de
violência na região sul da capital

levado sob custódia em uma
delegacia de polícia no sul
de Londres e desde então foi
libertado sem nenhuma outra
ação.
Um homem de 45 anos foi
preso em 16 de julho. Ele foi
levado sob custódia em uma
delegacia do sul de Londres
e foi libertado sob fiança
para retornar a uma data em
meados de agosto.
Um homem de 34 anos foi
preso no sábado, 17 de
julho. Ele foi levado sob
custódia em uma delegacia
do sul de Londres e libertado
sob fiança para retornar a
uma data em meados de
agosto.
Um terceiro homem de 28
anos foi preso na quinta-feira,
29 de julho, e libertado sob
fiança para retornar a uma
data no final de agosto.
Qualquer pessoa com
qualquer informação é
solicitada a contatar a
polícia ligando para 101
ou Tweet @MetCC citando
1940/12JUL.
Para permanecer 100%
anônimo, ligue para os
Crimestoppers independentes de
caridade no 0800 555 111
ou visite Crimestoppers_uk.org.
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Boris joga poker com 68 milhões de cartas
Reprodução

Por Manuel Gomes*

Ao
abolir
as
restrições
anteriormente criadas por força da
pandemia, Boris Johnson decide
eliminar todas as restrições.
Passa a não haver limite de
reunião, os restaurantes regressam
a uma aparente normalidade, o
desporto recupera os anteriores
níveis de público e a população pode
agora beijar e abraçar sem qualquer
restrição.
Depois de ter cumprido a
execução do Brexit, o primeiroministro britânico arrisca agora uma
cartada que pode fazer dele herói
ou vilão, não apenas para o Reino
Unido mas como figura de nível
mundial.
Com 86% da população
com pelo menos uma dose da

Caso Boris tenha acertado na decisão de retirar as restrições, arrisca-se a entrar para a
história como herói. Se falhar, será o vilão

primeira vacina e 64% com a
segunda dose, Boris decretou a
desnecessidade do uso de máscara
e o levantamento de todas as regras
referentes ao Covid-19 atirando a

responsabilidade de contágio nas
costas de cada cidadão, passando
a população a ser responsável pela
disseminação do vírus ou a sua
contenção.

Apesar de o volume de
contágios continuar a crescer a
níveis equiparados ao início de
2021, o volume de óbitos parece ter
estabilizado em valores reduzidos
quando comparados com 2020.
Caso Boris tenha acertado na sua
decisão de retirar todas as restrições
e se assista a uma redução de óbitos,
internamentos e de testes positivos,
arrisca-se a entrar para a história do
Reino Unido como o herói britânico
que venceu a pandemia e entregou
o Brexit num único mandato,
acumulando pontos (e votos) para a
sua reeleição nas próximas eleições.
Se falhar, Boris será o vilão que
permitiu o contágio e consequentes
óbitos que apostou em sobrecarregar
o NHS (Sistema Britânico de Saúde)
e arrisca a perder as próximas
eleições e abrir assim caminho aos

trabalhistas que aspiram regressar
ao poder.
O mundo inteiro espera ver os
resultados da aposta que apenas
Boris Johnson pagou para ver. Se
ganhar, a atitude de muitos governos
no mundo seguirão o seu exemplo.
Se perder, o primeiro-ministro
poderá ter que abandonar Downing
Street em desgraça.
Politicamente,
a
decisão
é arriscada e aponta para dois
extremos de consequências políticas
ainda não quantificáveis. Em termos
humanos, arrisca ser o salvador do
Reino Unido na guerra contra a
pandemia sendo seguido pelo resto
do mundo ou alternativamente o
coveiro dos mesmos territórios.
* Manuel Gomes é jornalista
e escritor português a viver em
Londres.
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Duplamente vacinados alertados
Custo de
pelo NHS Test and Trace estão
quarentena em
hotel fica mais caro
isentos do auto isolamento
Da Redação

Desde segunda-feira (16/08),
as pessoas que forem duplamente
vacinadas ou tiverem menos de
18 anos não serão mais obrigadas
legalmente a se auto isolarem se
forem identificadas como contato
próximo de um caso positivo de
COVID-19 pelo NHS Test and Trace.
Ao invés de autoisolamento, as
pessoas serão aconselhadas a obter
um teste PCR gratuito o mais rápido
possível para verificar se têm o vírus
e para variantes de preocupação. As
pessoas podem solicitar um teste
PCR em casa online ou ligando para
119, ou indo a um local de teste.
O bem-sucedido programa de
vacinação permite mais liberdades,
com mais de três quartos dos adultos
agora duplamente vacinados.
A mudança foi anunciada no mês
passado, como parte da etapa 4 do
roteiro COVID-19 do governo. Com
75% das pessoas tendo recebido
ambas as doses da vacina, a maioria
dos adultos não precisará mais se
auto isolar se tiver contato com um
infectado pelo coronavírus.
Os últimos dados da Saúde
Pública da Inglaterra e da
Universidade
de
Cambridge
mostram que cerca de 60.000 mortes,
22 milhões de infecções e 66.900
hospitalizações foram evitadas pelas
vacinas.
O governo continua a aconselhar
as pessoas a considerar outras
precauções, como usar uma
cobertura facial em espaços fechados
e limitar o contato com outras
pessoas, especialmente com qualquer
pessoa clinicamente extremamente
vulnerável. Eles não serão obrigados
a auto isolar-se enquanto aguardam
os resultados do teste PCR.
A isenção de autoisolamento só
vale para os que tenham recebido a
dose final de uma vacina aprovada
pela MHRA no programa de
vacinação do Reino Unido pelo
menos 14 dias antes do contato com
um caso positivo.
Qualquer pessoa que apresentar
um caso positivo após o teste PCR
ainda será legalmente obrigada a se
auto isolar, independentemente de
seu estado de vacinação ou idade.

Enquanto isso, qualquer pessoa que
desenvolver sintomas de COVID-19
deve se auto isolar e obter um teste
PCR, e permanecer em isolamento
até que o resultado volte.
Anteriormente, o governo passou
a permitir que trabalhadores críticos
deixassem o autoisolamento para
garantir a continuidade dos serviços
vitais. As mudanças introduzidas em
16 de agosto significarão que, com
algumas precauções adicionais para
os ambientes de saúde e cuidados,
os contatos totalmente vacinados
serão rotineiramente capazes de
comparecer ao trabalho se não
apresentarem sintomas.
Os testes regulares permanecem
críticos para o controle do vírus,
uma vez que as restrições diminuem.
Qualquer pessoa com sintomas deve
fazer um teste PCR para descobrir
se tem o vírus e para permitir que
novas variantes sejam detectadas.
Além dos testes PCR para qualquer
pessoa com sintomas ou que seja um
contato próximo, todos na Inglaterra
são encorajados a aceitar a oferta do
governo de testes rápidos gratuitos,
duas vezes por semana, para
encontrar casos adicionais entre as
pessoas que não têm sintomas.
A remoção do autoisolamento
para menores de 18 anos vem à
frente de milhares de alunos e
estudantes que retornam à escola e à
faculdade para o período de outono,
e é um passo crucial para reduzir as
interrupções na educação e manter as
crianças na sala de aula.
De acordo com a etapa 4, as
‘bolhas’ terminarão para todas
as crianças menores de 18 anos,
o distanciamento social não será
mais necessário, e as escolas não
precisarão escalonar os horários de
início e término. Dois testes deverão
ser feitos por cada aluno do ensino
médio e universitário no retorno,
seguidos de duas provas semanais
em casa. O governo irá rever os
requisitos de testes até o final de
setembro.
Trabalhadores de saúde e
cuidados
Desde 16/08, a maioria do
pessoal de saúde e assistência
social duplamente vacinado, que
tem contato próximo com os

casos, poderá retornar ao trabalho
rotineiramente, desde que tenha tido
um teste PCR negativo. Os testes
diários de LFD terão de ser feitos por
10 dias como precaução.
O pessoal que trabalha com
pacientes ou usuários de serviços
clinicamente
extremamente
vulneráveis precisará de uma
avaliação de risco a ser realizada por
uma pessoa designada no local de
trabalho antes de retornar ao trabalho.
Teste de contato diário no local
de trabalho
O esquema de teste de contato
diário no local de trabalho
continuará, com locais de teste
oferecendo testes diários como
alternativa ao autoisolamento para
contatos próximos que não sejam
duplamente vacinados. Mais de 700
locais estão agora em operação em
setores críticos, e mais de 1 milhão
de kits de teste já foram distribuídos.

Aplicativo COVID-19 do
NHS

Serão feitas atualizações no
aplicativo COVID-19 para se alinhar
com as exigências de autoisolamento
em constante mudança. Os usuários
do aplicativo identificados como
um contato próximo que confirmam
que estão duplamente vacinados ou
menores de 18 anos não precisam
se auto isolar e receberão conselhos
para marcar um teste PCR.
Se alguém for chamado pelo
NHS Test and Trace e informado que
é um contato, ser-lhe-á perguntada
sua idade e seu status de vacinação.
Se usar o aplicativo COVID-19 do
NHS, será pedido às pessoas que se
autodeclare se têm menos de 18 anos
ou se estão duplamente vacinadas.
Como no caso de adultos
duplamente vacinados, as crianças
menores de 5 anos que tenham
contato próximo com um caso
positivo serão aconselhadas a fazer
um teste PCR. Se o teste PCR for
positivo, elas precisarão se auto
isolar, como qualquer outro caso
positivo.
Crianças com menos de 5 anos
de idade identificadas como contatos
próximos só serão aconselhadas a
fazer um teste PCR se o caso positivo
estiver em sua própria casa.

Da Redação

O governo do Reino Unido
anunciou mudanças nas listas
de destinos. E o que já estava
ruim ficou ainda pior para as
comunidades do Brasil, Angola,
Moçambique e Cabo Verde no
Reino Unido.
Esses países seguirão na
lista vermelha. Desde fevereiro,
qualquer pessoa que chegue ao
Reino Unido vindo de um país
da lista vermelha é obrigada por
lei a reservar uma estadia em
uma instalação de quarentena
gerenciada por 10 dias.
O custo de permanência, que
já era alto, ficou ainda maior desde
12/08. Um adulto em um quarto
por 10 dias (11 noites) paga £
2,285 (contra £ 1,750 até 11/08). A
tarifa para um adulto extra passou
de £ 650 para £ 1,430. A tarifa por
criança de 5 a 11 anos não muda,
permanece em £ 325.
O governo garante que
acordos alternativos de pagamento
permanecem disponíveis para
aqueles que realmente não podem
pagar.
Melhor notícia tiveram os
franceses, já que os provenientes
da França à Inglaterra não precisam
mais ser colocados em quarentena
se estiverem totalmente vacinados.
A etapa alinha a França com
o resto da lista âmbar agora que
a proporção de casos da variante
beta caiu. Na lista âmbar, aqueles
que estão totalmente vacinados
com uma vacina autorizada e

administrada no Reino Unido,
Estados Unidos ou Europa não
precisam mais ficar em quarentena
ao chegar na Inglaterra.
Esta medida também simplifica
o sistema para 3 categorias, assim
como a lista de vigilância verde
para dar aviso aos viajantes onde o
status verde está em risco.
Para
continuar
reabrindo
cautelosamente
as
viagens
internacionais,
a
Áustria,
Alemanha, Eslovênia, Eslováquia,
Letônia, Romênia e Noruega serão
acrescentadas à lista verde do
governo, tendo demonstrado que
representam um baixo risco para a
saúde pública do Reino Unido.
A Índia, Bahrain, Qatar e os
Emirados Árabes Unidos também
serão transferidos da lista vermelha
para a lista âmbar, pois a situação
nestes países melhorou.

TERRITÓRIOS LUSÓFONOS
NA LISTA DO GOVERNO
(Atualização em 18/08)
Na lista vermelha
Angola
Brasil
Cabo Verde
Moçambique
Na lista âmbar
Guiné-Bissau
Guiné Equatorial
Macau
Portugal
São Tomé e Príncipe
Timor-Leste
Fonte: Gov.uk
Unsplash
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Reino Unido

Energia mais cara a partir
de outubro – justo quando
o frio recomeça
Da Redação

Os valores das tarifas de energia
subirão para milhões de pessoas
em todo o Reino Unido a partir de
outubro.
O regulador Ofgem anunciou
que o preço máximo para acordos
de energia doméstica padrão seria
aumentado (justo quando o frio
recomeça) para cobrir os custos
extras dos fornecedores.
O cliente típico de gás e
eletricidade provavelmente verá sua
conta aumentar em £139 a £1,277
por ano.
As tarifas de gás aumentam o
preço máximo em £ 139. Os clientes
têm sido encorajados a contactar o
fornecedor para suporte e mudar para
um melhor plano, se possível.
Há apoio disponível para clientes
que lutam para pagar contas ou em
circunstâncias vulneráveis com ajuda
adicional para os que estão em prépagamentos
O preço máximo da energia
aumentará a partir de 1 de outubro
para 15 milhões de clientes. Aqueles
com tarifas padrão que pagam por
débito direto verão um aumento
de £139 de £1.138 para £1277. Os
clientes de pré-pagamento verão um
aumento de £153 de £1.156 para
£1309.
Este aumento é impulsionado
por um reajuste de mais de 50%
nos custos de energia nos últimos
seis meses, com os preços do gás
atingindo um recorde à medida que o
mundo emerge do confinamento.
O aumento dos preços globais
dos combustíveis fósseis já está
pressionando para cima a inflação
para os consumidores, tornando mais
caras as tarifas fixas de energia não
cobertas pelo limite de preço, assim
como a gasolina e o diesel.
O limite de preço oferece uma
rede de segurança para os clientes
que não trocaram de fornecedor,
assegurando que os fornecedores
repassem apenas os custos legítimos.
Aqueles com tarifas padrão estão
economizando cerca de £75-£100 ou
£1 bilhão a cada ano como resultado.
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Qualquer
cliente
em
circunstâncias
vulneráveis
ou
preocupado em pagar sua conta de
energia deve contatar seu fornecedor
para ter acesso ao suporte disponível.
Os clientes podem ser elegíveis
para ajuda extra, tais como planos
de pagamento de dívidas acessíveis
ou pausas de pagamento, crédito de
emergência para contadores de prépagamento e um desconto de £140 na
conta sob o Warm Home Discount.
Na
semana
passada,
os
fornecedores também assinaram um
compromisso do setor para alcançar
aqueles que mais precisam de ajuda
neste inverno.
Os clientes também podem
comprar com antecipação para
economizar dinheiro antes que o
aumento entre em vigor em 1 de
outubro.
Jonathan
Brearley,
chefe
executivo da Ofgem, disse: “Contas
de energia mais altas nunca são bemvindas e o momento e o tamanho
deste aumento será particularmente
difícil para muitas famílias que
ainda lutam com o impacto da
pandemia”.
“O preço máximo significa que
os fornecedores só repassam os
custos legítimos do fornecimento

de energia e não podem cobrar mais
do que o nível do preço máximo,
embora possam cobrar menos”.
“Se você estiver lutando para
pagar sua conta, você pode entrar em
contato com seu fornecedor para ter
acesso à ajuda que está disponível e,
se possível, fazer compras para um
melhor negócio.”
Ofgem ajusta o preço máximo
duas vezes por ano com base
nos últimos custos estimados de
fornecimento de energia.
O maior e mais imprevisível fator
é o custo atacadista de eletricidade
e gás pago pelos fornecedores e
influenciado pelos mercados globais.
Isto representa cerca de 40% do nível
global do preço máximo.
Os preços do gás subiram a um
nível recorde na Europa devido a
uma recuperação da demanda global
e a uma oferta mais restrita. Isto está
aumentando o custo do aquecimento
das casas e fazendo subir os preços
da eletricidade.
No inverno passado, o nível
do limite caiu em £84 depois de
repassar aos clientes as economias
decorrentes dos menores custos de
energia no atacado, à medida que
os países entraram em processo de
fechamento e a demanda caiu.
Unsplash

O cliente típico de gás e eletricidade provavelmente verá sua conta aumentar em £139 a
£1,277 por ano

Curtas
Entrada em clubes noturnos será
condicionada à dupla vacinação
A partir de setembro, as pessoas deverão
ter tomado duas doses de uma vacina
Covid-19 para entrar nas casas noturnas
e outros eventos de grande escala na
Inglaterra. Líderes do mercado de casas
noturnas – incluindo locais ícones da
cena londrina como Ministry of Sound
e Heaven – juntaram-se ao esforço
nacional para vacinar o país. Mais de
dois terços dos jovens adultos de 18 a 29
anos já receberam uma dose da vacina
e agora o governo está oferecendo uma
primeira dose para pessoas co, 16 e 17
anos.
5 anos de prisão para diretora que
roubou para comprar cavalos
Lisa Crawshaw, 46 anos, foi diretora da
empresa de transporte familiar C&C
Transport, sediada em Scunthorpe,
Lincolnshire, de 2006 até 2020. Ela
admitiu ter roubado mais de £ 1,7
milhões da empresa, usando o dinheiro
para comprar cavalos e equipamentos
equestres. Lisa foi condenada a cinco
anos de prisão e estará por 12 anos banida
de qualquer atividade empresarial. Seus
colegas diretores, incluindo seu irmão,
desconheciam completamente suas
ações e só as descobriram quando a
empresa começou a receber cartas de
credores quando a empresa foi vendida.
Em sua sentença no Grimsby Crown
Court, em março de 2021, Crawshaw
disse que achou a compra de cavalos
“mais viciante do que drogas”.
Totalmente vacinados têm 3 vezes
menor chance de serem infectados
Os resultados do último relatório do
REACT-1 mostram que as taxas de
infecção por COVID-19 são três vezes
menores para pessoas duplamente
vacinadas. Mais de 98.000 voluntários
participaram do estudo na Inglaterra
entre 24 de junho e 12 de julho para
examinar os níveis de COVID-19 na
população em geral. Os últimos dados
mostram que as infecções na Inglaterra
quadruplicaram de 0,15% para 0,63%
desde o último relatório REACT-1 que
cobriu o período de 20 de maio a 7
de junho. Apesar deste aumento, os
resultados indicam que a propagação
do vírus estava desacelerando a partir
de 12 de julho e as taxas de infecção para
pessoas duplamente vacinadas são três
vezes menores do que em pessoas não
vacinadas.
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Reino Unido

Os erros da nova política de
imigração do Reino Unido
Gov.uk e Unslapsh

Por Ulysses Maldonado

Parece que a proposta de
controle de imigração do governo
de Boris Johnson, na esteira do
Brexit, traz uma carga de conteúdo
ideológico discriminatório contra
os imigrantes, segundo alguns
especialistas.
A informação de uma nova
política de imigração proposta sob
o sistema de pontos supostamente
inspirado na Austrália é a
preocupação de muitos imigrantes
que ainda não sabem qual será seu
futuro.
A porta-voz tem sido Priti Patel,
secretária do Interior do governo
de Boris Johnson. Os Tories têm
sido, segundo alguns analistas de
imigração, o partido político mais
hostil à livre circulação de pessoas,
ao direito ao trabalho e à residência
estável para estrangeiros, de onde
quer que eles venham.
Pelo menos eles têm sido os
eurocépticos mais vocais quando
têm a oportunidade e com todos os
microfones de rádio e em frente às
câmeras de televisão.
Com o advento do Brexit,

competir pelos empregos decentes
que possam estar disponíveis, que
não são muitos.

Controle da imigração
de mão-de-obra não
qualificada

O plano de imigração baseado em pontos é classificado por especialistas como discriminatório contra imigrantes

essa liberdade de circulação e
residência com direito a trabalho
decente, que para parece ter sido
um dos princípios fundadores da
Comunidade Econômica Europeia,
é o que o Reino Unido agora tenta
dificultar, para dizer o mínimo.
Do outro lado está o movimento
trabalhista, onde é bom lembrar
e dizer, também teve e ainda tem
setores
anti-imigrantista
que,

segundo todas as análises, votaram e
apoiaram Boris Johnson nas últimas
eleições.
Nem todo o voto Brexit é um
voto restritivo à imigração ou
mesmo um voto anti-imigração, mas
grande parte dele é, seja ele vindo
da direita ou da esquerda na política
britânica.
O que acontece é que não há
necessidade de ir contra isso, parece
que o clima é que você tem que
estar do mesmo lado e, por que não,
estar feliz com isso. Bem, aqui está
um exemplo: esta proposta para
regulamentar a imigração no Reino
Unido apresentada pela secretária
do Home Office, Priti Patel.
Patel, uma mulher de origem
indiana, de crença hindu, da região
de Jugarat na Índia, onde nasceu
com um presumível passaporte
britânico é a encarregada de focar
nesta série de medidas que muitas
organizações de direitos humanos
consideram repressivas.

O sistema de pontos

Priti Patel, de origem indiana e crença hindu, é quem dá a cara ao novo plano de imigração

“A points-based system and
Salary Thresholds for Immigration”
(“Um
sistema
baseado
em
pontos e limiares salariais para a

imigração”), circulado pela seção
chamada “Comitê Consultivo sobre
Migração”, é o que está sendo
discutido e implementado.
Esta forte ênfase de negatividade
sobre o fenômeno migratório é uma
estratégia que está muito em voga
nas chamadas democracias de hoje.
Na maioria dos casos é um tropo
xenófobo, digamos, muito em voga
no momento, numa tentativa de
explicitar, pelo menos na retórica,
uma série de rejeições a cidadãos
que aspiram a ter um espaço de vida
no Reino Unido.
A figura do imigrante é
pintada como indesejável. Eles
são alegorizados como persona
non grata por excelência, a serem
reduzidos ou mesmo eliminados do
universo significativo.
Quem quiser ver alguns exemplos
desta obsessão monotemática, basta
consultar o site do Think Tank,
Migration Watch UK.
Se você quer entrar em UK
vindo de fora do continente europeu
e do resto do mundo, agora você tem
que conseguir 70 pontos (leia box).
Não estamos falando em vir como
turistas. Estamos falando de vir
para ganhar a vida, para ficar, para

O que já foi anunciado é um
impulso para um maior controle
da imigração de mão-de-obra não
qualificada, que é precisamente
o que as pessoas que não são
simpatizantes da chegada dos
imigrantes querem ouvir.
Mas é disso que o país mais
precisa, já que o imigrante (como
minoria) tende preencher a grande
lacuna trabalhista que os habitantes
locais não querem preencher.
O imigrante é uma figura
minoritária entre as maiorias e o
conteúdo de ambas pode ou não
ser óbvio ou considerado como
garantido. Basta perguntar a Carolyn
Fairbairn, a líder da Confederação
da Indústria Britânica (CBI), que
tem sido muito eloquente sobre esta
medida.
A CBI propõe baixar a exigência
do salário-mínimo para menos de £
30.000, e que isso terá um impacto
benéfico nos setores de construção,
hotelaria, alimentação, saúde e
assistência.
Brexit desacopla a zona
britânica de sua zona comercial
mais importante e o faz em nome
de uma Grã-Bretanha global. Agora
a tendência é tornar-se global,
desligar da zona europeia e fazer
caretas ruins para seus cidadãos.
Como isso deve ser entendido?
Johnson coloca a Sra. Patel neste
papel, assim como colocou Sajid
Javid, e recentemente Rishi Sunak,
ao seu lado, todos do legado mais à
direita de Margaret Thatcher.
Patel é aquela que dá a cara da
minoria britânica (abreviado como
“BAME” em inglês britânico) à
galeria em relação àqueles que
querem vir e ganhar a vida no Reino
Unido.
Esta é uma tática (o oficial
da etnia minoritária que toma o
gesto feio, o gesto que fecha, o que
reprime, o que restringe) já visto em
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outros lugares, especialmente por
partidos de direito político (lembrese de Clarence Thomas, na Suprema
Corte dos EUA, Alberto Gonzales,
sem til e sem z no final, com
George W. Bush, e a suspensão dos
direitos civis após o 11 de setembro,
o chamado “Patriot Act”, de tal
interesse intelectual para o grande
analista italiano Agamben, entre
outros).
O que é apenas meio falado são
os repúdios de todos os mestiços
e híbridos de pessoas como outras
latitudes, como a América Latina.
Não aqui. Aqui eles querem reduzir
o número de indesejáveis, os
imigrantes, sem preenchê-los com
conteúdo, ou histórias, ou geografias,
sem especificar quantos ou por
quanto tempo, e invocam salários
nos níveis mínimos, que a classe
profissional já saltará com graça e
facilidade.
E o requisito obrigatório de
saber inglês é invocado: conheça
bem, como quem, como Johnson,
como Patel?
Enquanto estou escrevendo
este artigo com estas belas frases,
a notícia que se espalhou é que
músicos e atores receberão um
status especial. É claro, se não
puderem ganhar a vida ficaremos
sem músicos e atores! E de que
porcentagem
deles
estamos
falando? E quanto àqueles que
trabalham com contratos de sucata
nas universidades?
O chamado Borders Bill, que já
começou a passar pelo Parlamento
Britânico, encarna um dos grandes
objetivos de Brexit e do primeiro-
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Reino Unido

“A nova lei de Boris Johnson é, na prática, sobre a criminalização de migrantes irregulares
e requerentes de asilo”

ministro Boris Johnson: o que
é considerado o endurecimento
da política de imigração, um dos
cavalos de batalha no qual o líder
conservador baseia sua estratégia
política.
O executivo apresenta a nova
legislação como uma resposta
“firme, mas justa” para combater as
máfias que traficam seres humanos
cujo destino final é seu território.
É perfeitamente lógico tentar
dificultar este tráfico e regularizar
os canais pelos quais o fenômeno
migratório ocorre, mas o novo
sistema proposto por Londres
recebeu duras e mais do que
justificadas críticas da oposição
trabalhista
e
de
numerosas

organizações humanitárias.
Primeiramente,
porque
simplifica o processo de rejeição
na fronteira ou deportação de tal
forma que há um sério risco de
deixar muitos requerentes de asilo
encalhados e potencialmente não
cumprir com a Convenção sobre
Refugiados de 1951, da qual o
Reino Unido é signatário.
Além disso, prevê a possibilidade
de manter os migrantes em centros
“em países seguros” longe do solo
britânico, um plano que faz lembrar
a lamentável lei recentemente
aprovada na Dinamarca.
Não se especifica onde estariam
esses centros, nem que proteção
legal ou status teriam aqueles que

O sistema de pontos é
distribuído da seguinte
forma:
1. Você tem que ter uma
oferta de trabalho e um
patrocínio, que você tem
que mostrar. Esta é uma
exigência. Isto vale 20
pontos.
2. Você deve ter as
habilidades necessárias. Esta
é uma exigência. Vale 20
pontos.
3. Você deve ter
conhecimento da língua
inglesa. Pré-requisito. Vale 10
pontos.
4. Existem escalas salariais:
- Um chamado salário
“mínimo” entre £ 20.480
e £ 23.039 ao ano [entre
EUR24.430 e EUR27.484,
antes de impostos], não conta
como requisito e não lhe dá
nenhum ponto.
- Um salário entre £ 23.040
e £ 25.599 [27.48430.137 euros]. Ainda não é
uma exigência, mas dá 10
pontos;
- Um salário acima de £
25.600 [30.538 euros]. Esta
ali permanecem. Johnson, além
disso, inclui mais um ponto de
pulsação com a UE, com a ameaça
de suspensão de vistos para aqueles
países que “não colaboram” na
deportação de imigrantes irregulares.
Em outras palavras, países
europeus que não os aceitam de
volta ao seu território, de onde
partiram para o Reino Unido.

ainda não é uma condição
obrigatória, mas vale 20
pontos. Não está claro como
isto é interpretado que não é
uma condição obrigatória e,
no entanto, vale 20 pontos.
5 Se o trabalho em questão
preencher lacunas no
emprego, você ganha 20
pontos, embora isto também
não seja uma exigência.
6 Parabéns, colega leitor
ou aspirante a residente no
Reino Unido. Se você tiver
uma qualificação de PhD em
uma área de estudo relevante
para o trabalho em questão,
embora não seja um requisito,
vale 10 pontos.
7 Duplo parabéns, se
você tem um doutorado
em ciência, tecnologia,
engenharia e matemática,
que é abreviado em inglês
como “STEM”. Esta também
não é uma condição
obrigatória, e ainda assim
vale 20 pontos.
Se você combinar 6 ou
7 destas categorias, e se
chegar a 70 pontos, seja
bem-vindo ao Reino Unido.
A nova lei é, na prática, sobre
a criminalização de migrantes
irregulares e requerentes de asilo.
Em
vez
de
estabelecer
mecanismos de entrada, ela facilita
e acelera o processo de rejeição.
Uma medida eleitoral que não
vai resolver o grave problema e
confirma a deriva isolacionista do
Reino Unido nesta fase.

Entidade de defesa das mulheres latinas é contra plano do governo
Por LAWRS*

A LAWRS tem uma longa
tradição e história de defesa dos
direitos dos requerentes de asilo,
refugiadas e mulheres imigrantes.
Estamos perturbados com as
propostas incluídas neste “Novo
Plano de Imigração” e com a falta de
compaixão em sua abordagem para
garantir que as pessoas que buscam
asilo sejam protegidas de novas
vitimizações. Estamos preocupados
em ver que as lições do escândalo
Windrush e sua revisão não foram
aprendidas, apesar dos compromissos
do governo e do Home Office de
colocar “as pessoas em primeiro
lugar” e ter uma abordagem mais
compassiva em relação à imigração.

LAWRS concorda que o sistema
de asilo do Reino Unido deve ser
reformado para melhor apoiar as
pessoas que procuram proteção,
mas nos opomos às propostas, pois
não acreditamos que elas possam
levar a um sistema de asilo justo.
Acreditamos que elas ameaçam o
próprio direito de buscar asilo no
Reino Unido, tornarão a vida mais
difícil para as pessoas que pedem
asilo aqui e colocarão as pessoas
que procuram segurança mais em
risco.
Opomo-nos a este “Novo
Plano para a Imigração” porque
acreditamos que ele criminalizará
e punirá pessoas vulneráveis que
buscam asilo, incluindo mulheres
e crianças fugindo de condições de

vida terríveis que já sofreram altos
níveis de abuso e trauma. Estamos
perturbados com o Plano e sua
falta de provas para sustentar a real
eficácia destas propostas.
Na última década, o governo
estabeleceu novas regras sobre
imigração sem considerar os
impactos negativos que teriam
sobre a igualdade e o bem-estar
de grupos de pessoas altamente
vulneráveis, como as vítimas do
VAWG, da escravidão moderna e
do tráfico. Como uma organização
de linha de frente apoiando
mulheres migrantes que sofrem
abuso, exploração e dificuldades,
nos deparamos diariamente com os
efeitos prejudiciais das políticas de
imigração e mudanças nas leis de

imigração sobre mulheres e crianças
extremamente vulneráveis.
Embora o governo pudesse
ter aproveitado esta oportunidade
para realizar uma ampla consulta
tanto com pessoas com experiência
vivida quanto com especialistas
na área, eles optaram por tornar
este processo muito rápido e
complexo, e as questões muito
enganosas, para alcançar quaisquer
resultados significativos. Estamos
preocupados com a falta de
oportunidades que os requerentes
de asilo com experiência vivida do
sistema britânico terão de participar
e se engajar neste processo. Esta
exclusão se estende ao fato de que a
consulta só está disponível on-line e
em inglês. Além disso, a plataforma

e a forma como a consulta é
estruturada são altamente confusas,
com oportunidades mínimas para
dar feedback substancial, pois
muitas das perguntas são altamente
enganosas e baseadas em suposições
que não são apoiadas por evidências.
Em conclusão, acreditamos
firmemente que um sistema de
imigração justo deve ser construído
com base nos direitos humanos,
segurança e dignidade para todos
que pedem asilo no Reino Unido, a
fim de permitir aos requerentes de
asilo e refugiados o apoio necessário
para
reconstruir
suas
vidas,
independentemente de sua rota de
entrada.
* Artigo originalmente publicado
em lawrs.org.uk.
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Mídias sociais: o grande
palco narcísico do milénio
Unsplash

Por Cristina Cabral*

Espelho meu, espelho meu, quem
é mais bela(o) do que eu? Quem não
se lembra da frase da madrasta má da
história da Branca de Neve e os Sete
anões? Uma bruxa maligna obcecada
pela sua própria imagem, que utiliza
a magia como ingrediente principal
de manipulação de sua beleza, e tem
uma inveja doentia da Branca de
Neve.
Nos dias de hoje, as poções
mágicas e feitiços foram substituídas
pela internet e a grande explosão das
redes sociais, que tem enfeitiçado a
população global.
As redes sociais vencem as
limitações do espaço e tempo em
fracção de segundos. Com a ajuda
mágica de filtros e aplicativos de
beleza, muita luz, ação e um bom
celular, milhões de influenciadores
hipnotizam
os
visualizadores
na aventura em fazer a melhor
publicação.
Diferenças não são mais
admiradas, mas o que vale é imitar as
tendências e aproximar-se ao corpo
perfeito de celebridades como a Kim
Kardashian e imitar coreografias de
dança da Shakira e Jason Derulo no
Tiktok.
As redes sociais iniciaram um
culto de obsessão pela imagem
perfeita, criando um palco virtual
de narcisismo, desesperados pela
necessidade insaciável de validação
gostos e partilhas.
A social media tem varias
vantagens tais como a de criar um
número ilimitado de amigos num
curto espaço de tempo, mas também
e um espaço que apresenta inúmeros
benefícios especialmente nas questões
de injustiça sociais, e é voz ativa em
campanhas de luta ativista contra o
racismo, movimentos LGBTQ+.
Mais do que isso é uma forma
de viajar pelo mundo, especialmente

De acordo com a organização Depression Alliance’s, entre os oito narcisistas mais famosos
do mundo está Donald Trump

neste momento em que estamos a
viver a pandemia de Covid-19. A
social media virou uma forma de
comunicação, ferramenta de trabalho
e tela de entretimento.
Mas o que é a famosa palavra
narcisismo que todo o mundo fala?
Narcisismo tem origem da
mitologia grega, onde o carismático e
encantador Narciso se apaixona pelo
seu próprio reflexo na água, e morre
admirando a sua própria beleza.
A ciência que estuda o narcisismo
é a psicologia e foi considerado
um traço extremamente negativo
e disfuncional desde a história da
civilização até aos tempos modernos.
De acordo com a organização
Depression Alliance’s, os oito
narcisistas mais famosos do mundo
são: Joan Crawford, Kanye West,
Kim Kardashian, Mariah Carey,
Madonna, Donald Trump, Jim Jones
e Adolf Hitler.
O professor Pedro Calabarez,
especialista em psiquiatria e
psicologia médica, defende que
navegar pelas redes sociais é como
ir a um mercado global de egos, em
que cada banca oferece as melhores
e mais fascinantes obras-primas em
troca de sua alma.
Porém, tudo o que é em excesso
acaba por se transformar numa
anormalidade, e as mídias sociais

têm sido uma arma fatal, um perigo
iminente onde pessoas vulneráveis e
co-dependentes emocionais tentam
disfarçar suas realidades diárias
e
procuram
desesperadamente
validação como uma maquiagem
para disfarçar os horrores causados
pela depressão, violência doméstica,
traições, desordens alimentares,
através de filtros de beleza.
O cyberbulying tem sido
também a maior arma destrutiva
dos adolescentes e adultos que
diariamente são apedrejados e
torturados com ofensas e tormentos,
acabando por levar lhes ao limite de
suas forças e muitos acabam por usar
o suicídio como o recurso final de
alívio para a dor da rejeição virtual.
Consequentemente, a falta de
amor-próprio acaba por atrair, o
interesse de narcisistas obcecados por
suprimento e energia humana, e que
necessitam de admiração constante
para alimentarem seus falsos egos.
Os grandes narcisistas da social
media tendem por ser personalidades,
com muitos visualizadores, que
têm sede de poder, são egocêntricos
obcecados pela sua imagem e
por selfies, e tem um sentido de
grandiosidade de que nada nem
ninguém é melhor e sabe mais do que
eles, falam muito na primeira pessoa
como se fossem a solução para os

problemas globais do planeta Terra.
De acordo com o Manual
Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais DSM-5, entre
0,5 e 1% da população em geral
(entre 30 a 75% dos homens) sofre
de Transtorno de Personalidade
Narcísica, também conhecida como
Narcisismo.
Narcisistas são mestres em
manipulação e vivem de uma falsa
imagem fabricada, para mostrar
a seus seguidores de que são os
melhores em tudo o que fazem,
maridos e esposas perfeitas, ativistas,
pais exemplares, personal trainers, a
lista ė longa.
A campanha de marketing
narcísica e propositada para colocar
seus visualizadores em cativeiro.
Narcisistas em geral têm vidas duplas,
têm vários relacionamentos em
simultâneos e criam várias máscaras
para cada pessoa. Existe a velha
expressão de que lavar roupa suja,
lava-se em casa, mas para o narcisista
as redes sociais são um palco
constante de campanhas de difamação
de caráter de outras pessoas e muitos
incentivam o ódio e discórdia.
Donald Trump, ex-presidente
dos Estados Unidos, é conhecido
por vários artigos na mídia como
um dos maiores narcisistas de todos
os tempos, sendo comparado com
Hitler em várias ocasiões. Trump
era mestre em difamar e aterrorizar
jornalistas e outras celebridades, e
Twitter e Facebook eram as suas
redes sociais de ataque.
Narcisistas adoram colocar fotos
a denegrir a imagem das pessoas,
escrevem longas publicações nas
redes sociais, fazem vídeos diretos
com insultos e ameaças, exigem ajuda
financeira para fins comunitários
e humanitários, e imploram pela
atenção de seus seguidores.
Existe uma oscilação entre
dois aspectos da personalidade,
por um lado o narcisista sofre de
grandiosidade, mas ao mesmo tempo
de hipersensibilidade e não consegue
lidar com críticas e ser contrariado.
Hoje em dia é muito difícil

Teste: você é nascisista?
A psicologia indica que
a presença de 5 ou mais
padrões comportamentais
abaixo indicados sugere
que uma pessoa possa ser
narcisista patológica. Você
se identifica com alguns
desses padrões?
1. Sensação exagerada e
infundada da sua própria
importância e talentos
(grandiosidade). Espera
ser reconhecida como ser
superior.
2. Preocupação com
fantasias de realizações
ilimitadas, influência, poder,
inteligência, beleza ou
amor-próprio.
3. Convicção de que é uma
pessoa especial e única e
deve associar-se apenas
com pessoas do mais alto
calibre.
4. Necessidade de
ser incondicionalmente
admirado.
5. Sensação de
merecimento.
6. Exploração dos outros
para alcançar objetivos
próprios.
7. Falta de empatia.
8. Inveja dos outros e
convicção de que outros a
invejam.
9. Arrogância e altivez.
diferenciar heróis de vilões, mas o
que você tem de se lembrar é que
são as suas diferenças que fazem o
mundo tão especial e que o narcisista
é um ser vazio que vive de sua
energia.
Se ame, se cuide, se valorize por
você e não pelos outros, porque o seu
brilho é único.
Seja o seu único filtro, e seu
verdadeiro amor, e utilize as mídias
sociais com moderação.
* Cristina Cabral é uma caboverdiana londrina. É jornalista
multimídia e realizadora, mestre em
Diversidade e Mídia, professora de
estudos culturais e mídia.
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Carlos Ramos: herói sem capa da comunidade portuguesa na Suíça
Por Daniel Bastos

As comunidades portuguesas
espalhadas pelo mundo são um
campo fértil em exemplos notáveis
de uma cidadania comprometida
com a dignidade do ser humano,
merecedores do nosso maior
respeito e admiração.
Um
desses
exemplos
inspiradores, que nunca devemos
esquecer, é indubitavelmente o
do comendador Carlos Ramos,
antigo conselheiro da comunidade
portuguesa na Suíça, a quem tem
devotado ao longo das últimas
décadas uma intensa dinâmica
associativa, e um dos sobreviventes
e heróis de Alcafache, o maior
acidente ferroviário de sempre em
Portugal.
Natural do concelho de Tondela,

distrito de Viseu, Carlos Ramos
decidiu emigrar para a Suíça em
1985, aos 25 anos de idade, em
demanda de melhores condições
de vida e numa época em que a
nação helvética começava a tornarse o principal pólo de atração da
emigração lusa em detrimento da
França. A 11 de setembro desse
ano, o jovem tondelense apanhou
o “comboio do emigrante” Sud
Express, em Santa Comba Dão, que
o levaria para a Suíça, sendo que
apenas 20 minutos após o início da
viagem sobreveio um choque frontal
entre o Sud Express e o regional que
vinha da Guarda.
O trágico acidente ferroviário,
que ocorreu junto ao Apeadeiro de
Moimenta-Alcafache, na freguesia
de Moimenta de Maceira Dão,
concelho de Mangualde, e cuja
estimativa oficial aponta para
49 mortos, dos quais apenas 14
foram identificados, continuando

ainda 64 passageiros oficialmente
desaparecidos, projetou Carlos
Ramos do comboio mas sabendo
que havia pessoas presas dentro da
carruagem, regressou ao mesmo e
conseguiu salvar duas vidas tendo
com o seu gesto assombroso partido
as pernas e sofrido queimaduras em
70% do corpo.
Gravemente
ferido,
o
sobrevivente e herói de Alcafache
seria evacuado para Lisboa no
helicóptero que transportava o então
Presidente da República, Ramalho
Eanes, que acabou por ter um papel
decisivo no seu salvamento e com
quem criou uma forte amizade
que perdura até aos dias de hoje.
Após um período doloroso de
recuperação, que incluiu dezenas de
operações, e que nem sempre teve o
devido reconhecimento do seu gesto
de altruísmo extraordinário por parte
dos responsáveis dos Caminhos de
Ferro Portugueses, Carlos Ramos,

detentor de um espírito abnegado,
franco e resiliente, emigraria
definitivamente para a Suíça em
1993, já casado e com um filho
de um ano, estabelecendo-se em
Neuchâtel como viticultor.
Foi a partir da capital do
cantão suíço homónimo que o
herói sem capa da comunidade
portuguesa em terras helvéticas
encetou uma relevante dinâmica
em prol do movimento associativo
luso. Designadamente, no Centro
Português de Neuchâtel, no Grupo
de Veteranos de Neuchâtel e na
Casa do Benfica de Neuchâtel, e que
o catapultaria até há poucos anos
como membro do Conselho das
Comunidades Portuguesas (CCP)
da Suíça.
Radicado há quase trinta anos na
nação helvética, o exemplo de vida
inspirador e notável do emigrante
tondelense,
foi
oficialmente
reconhecido em 2018, quando

o atual Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, com a
presença do general Ramalho Eanes
e o então Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas, José
Luís Carneiro, distinguiu Carlos
Ramos, no Palácio de Belém, com
as insígnias de Comendador da
Ordem do Mérito.
Uma
ordem
honorífica
portuguesa que visa distinguir atos
ou serviços meritórios que revelem
abnegação em favor da coletividade,
praticados no exercício de quaisquer
funções, públicas ou privadas, e
que no caso de Carlos Ramos,
é inteiramente justa e merecida,
e revive a máxima de Giacomo
Leopardi: “O primeiro motivo
por que se está disposto a ajudar
outro nas devidas ocasiões é a alta
apreciação que se tem de si mesmo”.
* Daniel Bastos é um historiador
português dedicado aos estudos da
diáspora portuguesa.
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Criatividade não se cria...
@yasmin.tattooist

Por Janice Mansur*
@janice_mansur

Você pensava que eu ia falar
“criatividade não se cria, mas se
copia”? Também poderia brincar
assim e, na verdade, faço isso quase
constantemente. Mas o que ia dizer
aqui é: “criatividade não se cria, se
cultiva” para acompanhar a imagem
que ilustra este artigo.
Minha inspiração inicial veio
dela, porque há flores saindo de uma
lâmpada, que pode representar as
ideias, e o lado criativo em expansão
a partir dela.

Você acha que seria
capaz de treinar seu
cérebro para cultivar a
criatividade?

Não vamos nos aprofundar
muito no que diz respeito ao
aspecto científico do funcionamento
cerebral, porque são tantas as
pesquisas nessa área que a cada
dia mais informação é acrescida a
ela. Nossa intenção aqui é trazer à
baila essa perspectiva do cultivo
na possibilidade de desenvolver a
criatividade. Você topa?
Portanto, reforço aqui que isso é
uma questão também de treinamento,
durante aquelas atividades que
envolvem habilidades artísticas
e criativas, como, por exemplo,
o uso de linguagem figurada na
composição de textos ou livros,
tendência à improvisação quando
se dança ou se toca um instrumento
ou se cria algo visualmente artístico,
entre outras mais. Contudo, não é
só, vai muito além.
Quando eu era pequena estudei
num colégio que primava pela
criatividade. Tínhamos aula de
teatro, de dança rítmica e uma oficina
de redação baseada na criatividade,
para você ver que nada cresce de
lugar algum. E era incrível poder
participar de coisas tão prazerosas.
Então, só para lembrá-lo, se você
tem filhos pequenos ofereça a
ele em casa tudo de diferente que
puder. Alimentos variados, leitura,
música, revistinhas em quadrinhos,
desenhos, muitos lápis de cor...
muita vida.

A boa notícia é que você
pode cultivar criatividade
também

Ideias só crescem em solo fértil
e quando são cultivadas. Como está
seu jardim interno? Pensam alguns
que ser criativo é uma característica
inata por excelência, mas não é.
Ela pode vir, sim, de algo que você
pensou ou criou anteriormente
e desenvolveu a posteriori, e
geralmente você já teve algum
contato com a ideia. Quando nos
deparamos com a missão de criar
alguma coisa, quando precisamos
atribuir valor a algum objeto
estético ou, até mesmo, quando
exercemos o papel de escritor, quase
que naturalmente, nos é exigido que
sejamos criativos.
A “Querela
do Antigos
e Modernos” − retomada no
Romantismo − que foi uma
controvérsia
ocorrida
entre
intelectuais franceses, no século
XVII, mais precisamente a partir
de 1687, desencadeou esse

pensamento: de que é preciso
romper com o passado e buscar
uma autenticidade para o presente,
de que não é preciso copiar o que já
foi feito, mas sim tornar a arte uma
capacidade criadora e inovadora.
Por causa dessa história, surgiu
o mito da originalidade, pois se
antes os modelos eram a fonte de
orientação para a construção de uma
obra estética, depois disso o gênio
e sua inspiração passavam a ser
a fonte e origem da nova criação.
O tal papo da autenticidade: sou
fonte de tudo o que crio, será? Você
concorda com isso? Se no início
deste texto, brinquei no que diz
respeito a copiar algo e não somente
cultivar, é porque algo acontece por
aí. Vem comigo!
Muitas pessoas copiam das
outras, sim, trocando coisas
mínimas por outras só para dar
um start na sua criatividade e,
logicamente, com o tempo vão se
afastando das fontes para criar suas
próprias atividades, suas obras de

arte, seus livros, projetos, posts e o
que queiram. Isso não é um crime.
Quem diz que nunca se inspirou
em algo precedente a ela, falseia
com a verdade. Mas não estou
aconselhando aqui para se ficar
reproduzindo dancinhas na internet
e ficar usando dublagens como hoje
se vê tanto por aí. Para ser mais
criativo é preciso se desprender de
alguns conceitos e preconceitos e
alçar voos, mas reproduzir o que
está mais do que batido é perda de
tempo, isso não vai ajudar no cultivo
da sua criatividade. Ler, ver e ouvir
coisas que não dizem respeito a seu
universo é bem mais interessante
e também abandonar o que está
saturado do senso comum.
Procure ser mais observador
e curioso. Coloque em cheque
verdades absolutas, inclusive as
suas. Arrisque pensar de forma
diferente e conversar com pessoas
que pensam o oposto de você, como
se diz por aí, sair da caixa e olhar
para as coisas do mundo, de fora.
Isso pode ser transformador.
É necessário muito input. Nutrir
sua mente com diversos assuntos
e de variada configuração. Claro
que haverá certo limite para minha
compreensão, por exemplo, como
não sou muito boa em matemática,
o que depender dela para aprimorar
minha criatividade vai ficar difícil.
Daí posso fazer umas curvas e dar
meus pulinhos certo?

Não dizem que errar é
humano?

E é mesmo! Por isso é preciso
privilegiar o processo. Como em
tudo na vida, é o caminho que vai me
ensinar a caminhar. Não há receita de
bolo. O trabalho criativo tem altos e
baixos, e requer fluxo diferenciado,
dependendo de cada pessoa e como
ela esteja se sentindo no momento de
sua vida. O ritmo também é diferente
de acordo com o projeto em que se
está trabalhando e ocorre conforme o
contexto em que se esteja inserido. É
importante buscar outras referências
e outros estilos sempre.
Continue nessa busca, claro,
priorizando o que lhe dá prazer,
pois criatividade diz respeito a isso
principalmente: prazer. Observe
a vida, os animais, as crianças,
conecte-se com você mesmo. Ah,
e mantenha um caderno onde você

“Ideias só crescem em
solo fértil e quando são
cultivadas. Como está
seu jardim interno?”
pode anotar tudo o que vier à mente.
Coletar ideias é essencial para a
nutrição de que falamos antes, mas
capriche na seleção de material
para os olhos e os ouvidos, não saia
ouvindo ou lendo qualquer coisa
pensando que vai inspirar você.
Tem muito lixo por aí. Seja seletivo.
Busque o melhor, mas não se torne
um perfeccionista, pois a busca
pela perfeição, estressa e destrói a
criatividade. Ela demanda fluxo e
liberdade. Permita-se errar muitas
vezes e recomeçar. Um dia, como as
pessoas dizem, “do nada”, você terá
criado algo de que se orgulhará.
Na verdade, para cultivar a
criatividade temos de levar uma vida
criativa para nós, o que demanda
um aumento da curiosidade, um
alargamento de vista. Hoje, caso
você não possa ir a museus, viajar
por países onde a cultura é diferente
da sua, você pode entrar na internet
e procurar as várias maravilhas que
existem online. Aventurar-se em
descortinar o mundo e as coisas que
há por aí, pode ajudar. Pesquisar
sobre tipos de residências diferentes,
modos de vida, hábitos e costumes,
que não são os seus, é enriquecedor.
Treinar
seus
conhecimentos,
desenvolvendo-se em diferentes
campos, como a escrita criativa,
a oratória, o marketing digital, a
filosofia, psicologia, e outras áreas,
pode funcionar − em parte − para
melhorar ainda a conectividade
neural e plasticidade possibilitando
a associação de ideias e um acesso
mais rápido a elementos de criação
quando precisamos deles.
Gostou do texto? Ajudou você a
cultivar mais ideias?
Então,
floresça-as
com
comentários, por favor. Vou gostar
de saber de sua opinião.
* Janice Mansur é escritora,
professora, revisora de tradução
e criadora de conteúdo. Visite a
autora também no site do Jornal
Notícias em Português (Londres) e
na Academia Niteroiense de Letras.
Canal do Youtube: BETTER &
Happier / Instagram: @janice_
mansur
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BBC PROMS – até 11 de setembro

Por Osvaldo Lélis

BATIDA BRASILEIRA – 6 de setembro
(segunda-feira)

The Proms, formalmente conhecido como The BBC Proms, é um festival anual de música
clássica
que acontece no Royal Albert Hall. A edição desse ano começou em 30 de julho e segue até
11 de setembro. Criado em 1895, atualmente o festival inclui mais de setenta apresentações
no Albert Hall, além de uma série de concertos de câmara no Cadogan Hall, eventos
adicionais nos
parques de todo o Reino Unido na última noite, e eventos educacionais para crianças.
Os tickets variam entre £7.50 e £105 e são encontrados no site https://www.bbc.co.uk/
proms.
Divulgação / Facebook

De volta com as apresentações ao vivo, o The Jazz Cafe em Londres celebra o Dia da
Independência do Brasil com a Beat Of Brazil, noite para explorar o vasto legado musical do
país. As apresentações ficam por conta da banda Ayom e do cantor Mario Bakuna.
Ayom, recém-nomeada para o Songlines de Melhor Grupo, traz uma combinação swing
de influências da música folk do Brasil, Angola e Cabo Verde. Liderados pela vocalista
brasileira Jabu Morales, eles mesclam tradições centenárias com a linguagem negra e rítmica
das culturas lusófonas.
Mario Bakuna é um compositor, arranjador, cantor e violonista brasileiro radicado em
Londres, que está há vinte anos no cenário europeu. Conte com os padrões brasileiros e
harmonias sofisticadas inspiradas no movimento pós-bossa nova. Sua música é inspirada nos
grandes nomes da música afro-brasileira, samba, jazz e bossa nova. Além de desenvolver novos
arranjos musicais de artistas brasileiros consagrados como Tom Jobim, Dorival Caymmi,
Paulo Moura e João Donato.
Os ingressos, que custam entre £14 e £37 pelo site https://thejazzcafelondon.com/ . O The
Jazz Cafe fica na 5 Parkway, Camden, NW1 7PG.
O The Jazz Cafe fica na 5 Parkway, Camden, NW1 7PG. Mais informações pelo site
https://thejazzcafelondon.com
Divulgação

CHORO ALVORADA – 15 de setembro
(quarta-feira)

Divulgação

O grupo de choro Alvorada vem mais uma vez mostrar o rico estilo da música
instrumental brasileira com apresentação no The Pheasantry (Pizza Express).
A banda londrina explora influências de todo o Brasil, tocando choros com o irresistível
swing do samba do sul e baião do nordeste. Além de tocar clássicos do gênero choro, o
Alvorada toca obras originais, revisitando o gênero com influências do Reino Unido. O
grupo lançou seu primeiro álbum em 2019 e já se apresentou em importantes festivais como
o London Jazz Festival e o Festival Internacional de Choro de Paris.
As portas se abrem às 18h30 e o show começa às 20h no The Pheasantry, 152 Kings Road,
SW3 4UT. Os ingressos podem ser adquiridos por £15 pelo site https://www.pizzaexpresslive.
com/.
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SAMBA E PAGODE NA
TERRA DA RAINHA
Com agenda cheia, grupo brasileiro de pagode vem conquistando espaço no Reino Unido
Originalmente formado em 2019, o
grupo de pagode Samba SP UK volta
aos palcos após a liberação das restrições
do COVID-19 com uma nova formação:
Charlles Júnior, no violão e voz; Felipe
Ferrara, no tantan e voz; Marcos Vinicius,
no Cavaco; e Rafa Filó, no pandeiro e voz.
Além de realizar shows por toda
Europa, o grupo também apresenta um
programa de samba e pagode na rádio
Mais Brazil UK, com sede em Londres. O
programa, de nome Samba SP Convida,
tem como objetivo trazer e aproximar
cada vez mais a cultura e a arte brasileira
a todos os ouvintes da rádio.
Apesar de conter em seu nome a
sigla de São Paulo, o grupo não se limita
a prestigiar apenas músicas e grupos
paulistas. De acordo com Rafa Filó, o
único integrante restante da formação
original, “o repertório é repleto de músicas
e ritmos do Brasil, abrangendo o samba, o
pagode e até o axé.
Para quem quiser conhecer mais sobre
o Sampa SP UK é só seguir o perfil do
grupo no Instagram @sambaspuk
Confira abaixo a agenda dos próximos
shows:
20/08 - Big House
21/08 - Samba SP Convida - Rádio Mais
Brazil UK
22/08 - Rada de Samba - Samba de Bamba
25/08 - Barrio Brixton
28/08 - Samba SP Convida - Rádio mais
Brazil UK
29/08 - Big House
01/09 - Barrio Brixton
04/09 - Samba SP Convida - Rádio Mais
Brazil UK
05/09 - King of the South
08/09 - Barrio Brixton
11/09 - Samba SP Convida - Rádio Mais
Brazil UK
15/09 - Barrio Brixton
19/09 - King of the South

Divulgação
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Gelatina + queijo gorgonzola
Divulgação

Da Redação

O uso de gelatina na
cozinha salgada pode soar como
modernidade, mas não é incomum
encontrar a mousse de queijo entre os
clássicos de comida de festa. E para
fazer uma mousse salgada perfeita é
preciso se valer das folhas de gelatina
para garantir a consistência firme.
A mousse de gorgonzola com
nozes equilibra o sabor forte do
queijo com a textura gelatinosa. O
segredo aqui é comprar um queijo
de qualidade. Quanto melhor for o
gorgonzola, mais saboroso ficará a
mousse.
É uma receita com cinco
ingredientes (mais óleo para untar).
Fácil, prática e que vai elevar a outro
nível a entrada de uma refeição ou o
petisco.
Você pode acompanhar com
biscoitinhos, torradas, tomate-cereja
e manjericão para decorar, ou uma
salada de folhas. O tempo de preparo
não ultrapassa os 30 minutos.

Mousse de gorgonzola
com nozes
Ingredientes
Para 8 pessoas
• 6 folhas de gelatina
• 300 g de queijo
gorgonzola
• 400 ml de creme de leite
UHT
• 50 g de nozes
• Sal a gosto
• Óleo para untar a forma

Modo de Preparo
1. Em um bowl com água
gelada, coloque as folhas de
gelatina para hidratar e deixe
por 5 a 10 minutos. 2. Após
esse tempo, retire as folhas de

gelatina, esprema bem tirando
todo o excesso de água.
Dissolva a gelatina em banhomaria ou no microondas por
15 segundos. 3. Em seguida,
processe o queijo gorgonzola,
o creme de leite e as nozes no
liquidificador ou até mesmo com
o mixer. Acrescente a gelatina
dissolvida no creme e misture. 4.
Despeje o creme em uma forma
ou em forminhas untadas, e leve
para a geladeira por cerca de 4
horas. 5. Desenforme e, na hora
de servir, polvilhe nozes trituradas
em volta.
Esta receita do @blogcrisfreitas
compõe uma série mensal de
receitas com folhas de gelatina,
oferecimento da GELITA, líder
global no fornecimento de gelatinas
e peptídeos de colágeno para
indústrias de alimentos.

Mudança de aromas e sabores
Por Mikaela Paim

Desde minha estreia aqui, tenho
produzido conteúdos mostrando as
possibilidades em se criar conexões
ao redor do mundo, através das
experiências com diversos aromas e
sabores. E é com alegria que escrevo
este novo artigo, com uma novidade
a compartilhar. Escolhi fazer aqui um
anúncio, em primeira mão.
Há cerca de um mês, recebi uma
ligação que mudaria o rumo dos meus
relacionamentos internacionais e que
me possibilitaria exercer ainda mais
minhas habilidades. Fui convidada
a participar de um processo seletivo
para ser Sommelière de Charutos em
um hotel 5 estrelas. Eu, que já estava
me preparando para retomar algumas
temporadas fora do país, aceitei

participar.
Logo no início me informaram
que seria para uma das melhores redes
de hotéis em Doha, no Qatar (se você
ainda não ouviu falar sobre o Qatar,
se prepare, será um dos lugares mais
comentados no próximo ano, visto que
será a sede da Copa do Mundo 2022).
Surpreendi-me
com
a
possibilidade de uma mulher atuar
como Cigar Sommelière no Oriente
Médio. E, após concluir todas as
etapas de entrevistas, verificação de
documentação e muito frio na barriga,
recebi a notícia que entre diversos
candidatos do mundo, eu fui escolhida
para essa vaga icônica.
Talvez eu não consiga expressar
o turbilhão de emoções e coisas que
passaram em minha cabeça, mas vou
tentar dividir com vocês.
Eu nasci e cresci em São Paulo,
no Brasil, e por mais que tenha muitas
experiências fora do país (estudando,
morando e conhecendo mais de 30

nações), eu construí uma vida pessoal
e profissional consolidada na minha
cidade natal.
Tudo estava maravilhoso, eu
estava muito grata, feliz e realizada.
Bati meus próprios recordes
incansáveis vezes, mas sentia que
precisava de novos desafios. A vida
é feita de novos tempos, ciclos e
concessões, certo?
Em menos de um mês, mudei
todos meus planos para aceitar essa
oportunidade de trabalho irrecusável
no Qatar. Fui contratada pela maior
empresa hoteleira do mundo para
ser Cigar Sommèliere em um dos
melhores hotéis de Doha, no Oriente
Médio, para criar um serviço de
alto nível ao público local, sendo
a primeira mulher a fazer isso.
Estudando sobre o país, descobri sua
recente e disruptiva história. Até a
década de 1970, era apenas uma vila
de pescadores e hoje se tornou o país
com o maior PIB do mundo.

Com sua maioria voltada à
religião do Islamismo, não é de
costume as mulheres aparecerem e,
no Qatar, temos uma Sheika.
Isso mesmo, uma mulher incrível
que faz parte do conselho da ONU,
tem um projeto de educação em nível
global e uma atuação impressionante
e admirável.
Eu poderia escrever páginas sobre
o quanto Qatar merece ser visto e
conhecido. Mas neste texto, quero
registrar um símbolo de mudança:
uma mulher, jovem, brasileira,
atuando como sommelière de charutos
no Oriente Médio, trabalhando para a
maior rede de hotelaria no mundo, para
o maior show do planeta (World Cup
em uma pós pandemia). Consegue
sentir o quanto isso significa?
Em breve, trarei mais notícias
dessa nova jornada.
* Mikaela Paim é brasileira,
sommèliere de vinhos e única
empresária brasileira especialista

“Uma mulher, jovem,
brasileira, atuando
como sommelière de
charutos no Oriente
Médio, trabalhando
para a maior rede de
hotelaria no mundo,
para o maior show do
planeta (World Cup em
uma pós pandemia).
Consegue sentir o
quanto isso significa?”
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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Espiritualidade

Vida além da vida

A liberdade de um povo – parte final
Unsplash

Por Pastor Natanael*

Na publicação anterior discorri
sobre a condição do povo de Israel
no Egito. A história bíblica começa
com a família de Jacó descendo
àquela nação para ali habitar, já que
José, um dos filhos do patriarca, era
vice-governador daquele império.
Passados mais de quatrocentos anos,
o povo hebreu se achava escravo no
Egito. Deus intervém e os tira com
mão forte para a liberdade. Esta
história contém elementos proféticos
e vários ensinamentos que podemos
aplicar nos dias de hoje. No entanto,
após a saída do Egito, nem tudo
era calmaria já que se encontravam
diante de um beco sem saída. Assim
que o povo sai do Egito, Deus o leva
em direção ao Mar Vermelho. Ele
divide o mar e os filhos de Israel
atravessam. Depois que o povo
passa, Ele então fecha as águas sobre
o exército egípcio e todos se afogam.
Assim, Deus salva o seu povo e
recebe a glória, mas história não trata
da situação, mas do Salvador.
O lugar onde Deus nos quer
Em Êxodo 14.1-2, lemos: “Disse
o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de
Israel que retrocedam e se acampem
defronte de Pi-Hairote, entre Migdol
e o mar, diante de Baal-Zefom; em
frente dele vos acampareis junto ao
mar”. Ball-Zefom era um beco sem
saída geográfico. Ao Norte, havia

o milagre começa. O mar se abre e o
povo passa a pé enxuto.

Conclusão

imensas fortaleza egípcias. Ao Sul,
o deserto; sem proteção, sem água
e sem comida. A Oeste estava Faraó
e seu formidável exército. A Leste,
estava diante do povo de Israel, o
Mar Vermelho e assim, este poderia
ser considerado o maior beco-semsaída para os quase três milhões
de pessoas que foram libertadas da
escravidão de Faraó.
Este não foi um erro de
navegação. Eles não calcularam
mal ou tomaram uma decisão
errada. Deus mesmo os levou a esse
tremendo impasse. Deus fará isso
para aprendermos a confiar n’Ele
e andar em Seus caminhos. A má
notícia é que Deus nos levará aos
mares vermelhos da vida, mas a
boa notícia é que Ele vai conosco
nos guiando e guardando. Comece
cada dia assinando uma Declaração

de Total Dependência de Deus,
pois, se assim não for e Ele te levar
a um lugar de desespero e aflição,
certamente você ficará lá até que essa
declaração seja assinada. Confie em
Deus não apenas para conduzir você
pelos desertos e mares, mas também
para sair quando chegar lá, e te
conduzir ao lugar aonde Ele quer.
Lembre-se: Deus é bom em todo o
tempo. Em todo o tempo, Deus é
bom.

Deixe Deus guiar você

Você nunca experimentará a
grandeza de Deus, o poder de Deus,
ou o amor de Deus, até que você se
encontre num beco sem saída. Os
israelitas podiam ouvir as batidas dos
cascos dos cavalos atrás deles. Eles
podiam ver as lanças e as espadas
brilhando no sol poente. O próprio

Faraó os perseguiu com paixão. Se as
pessoas de Israel estivessem olhando
somente para as circunstâncias,
provavelmente poderiam julgar que
este seria o momento final de suas
vidas. Não obstante àquela situação,
vemos em Êxodo 14.21 Moisés
conclamando o povo: “Não tenham
medo. Fiquem firmes e vejam o
livramento que o Senhor lhes trará
hoje, porque vocês nunca mais verão
os egípcios que hoje veem”. Em
outras palavras ele estava dizendo
a cada israelita: Confie! Não tenha
medo! Não corra! Fique calmo!
Apenas observe e veja a salvação do
Senhor. Faraó tem Israel exatamente
onde ele quer, mas Deus também.
Então, o Senhor diz a Moisés em
Êxodo 15.1: “Dize aos filhos de
Israel que marchem”, ou seja, vão
para o mar. Quando eles obedecem,

Quero ser prático e trazer as
coisas para os nossos dias. Hoje,
talvez, você esteja enfrentando o
Mar Vermelho em sua vida. Talvez
um impasse no seu casamento.
Talvez uma onda financeira gigante
veio sobre a sua cabeça procurando
afundá-lo. Você não planejou nada
disso, mas está envolvido num beco
sem saída. O que fazer quando se
está nesta situação? A primeira
coisa que devemos fazer é levar
esse problema ao Senhor e clamar
por sua ajuda. Certamente Ele irá
resolver o problema de uma maneira
que você nem sequer chegou a
imaginar. Recorde que o êxodo no
Antigo Testamento, é uma figura
do que Cristo fez por nós. Nós
enfrentamos um Mar Vermelho
chamado pecado e atrás de nós havia
um inimigo chamado morte. Pense
nessa figura de linguagem. Jesus Se
sacrificou por nós e, com esse feito,
Ele estendeu a Cruz sobre o Mar do
pecado, separando-o. No domingo
da vitória, isto é, da ressurreição, Ele
saiu do túmulo e matou a morte para
poder levar-nos à terra prometida,
onde viveremos com Ele para todo o
sempre. Por fim, a história do êxodo
revela a glória e a graça de Deus para
todos aqueles que receberam a Cristo.
Deus te abençoe imensamente.
* Pr. Natanael Gonçalves é pastor
da IBN – Igreja Batista das Nações
(Bournemouth);
www.ibn.org.uk
e-mail: ibnonline.org.uk@gmail.com.
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Classificados
Serviços
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?

PROFESSORA DE
PORTUGUÊS
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

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

PEDREIRO

LIMPEZA BARES

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

Zeladores experientes de MEN são
necessários urgentemente para limpar
bares no centro de Londres. Horário 9h às 13h - Segunda a Domingo - £ 9,5
a hora.
As partes interessadas se inscrevem
apenas por TEXT em 07854103192.

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

Pessoal de limpeza queria.
Os interessados ligam diretamente
para o gerente 07534806414 Míguel

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.

CLEANER

HELP MULHER

É preciso um homem de limpeza
experiente e responsável com horário
para trabalhar na Old Street das 5h às
10h por duas semanas, a uma hora a
£ 9,20.
Interessado ligue 07702921270

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

VAGAS CLEANER

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

VAGA CLEANER
MULHER
Procuro mulher para trabalhar em rota
de cleaner ponto de saída em Croydon.
Favor entrar em contato no what zap:
07718996077. Favor enviar mensagens.

VAGA MULHER

Emprego
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.

VAGAS CLEANER

Tenho vagas pra cleaners na área
de N13. São 40 horas semanais, de
segunda a sexta. Não é necessário
falar inglês. Tem k ter experienca.
Interessadas enviar mensagem para
whatsapp 07423008859.

VAGAS CLEANER
As pessoas precisam trabalhar em
Oxford Circus, 2 horas por dia, 6 dias
por semana. Horário entre 7h e 9h,
6h30 - 8h30, 11h - 13h, pagamentos
entre o mínimo e £ 9,50.
Contato: +44 7392 087630, para
trabalhos de limpeza, (lojas de roupas).

Procuro uma menina para trabalhar em
casas, a menina trabalhará sozinha ou
em duas, na região de Finchley Central,
20 horas mínimo na semana.
Contato 07470 255054

VAGA MOÇA LIMPEZA
Preciso de uma moça para trabalhar
com limpeza de casas no sul de londres.
Início imediato. De 40 a 45horas
semanais.
Informações somente whatsapp.
07873892690

VAGA CLEANER
Vaga de cleaner residencial em Forest
Hill (SE23). Média de 20 horas semanais
a princípio (podendo ser mais se tiver
interesse). Não é rota. £9p/h.
Interessados mandar msg no
WhatsApp 07563361903

VAGA DRIVER
Pizzaria em Lowell está precisando de
driver de 5 pm as 10 pm.
Contato 07743868146

CLEANER COVEN
GARDEN
Precisa-se de um homem para
trabalhar em Coven Garden para limpar
uma academia das 10h às 18h, aos
sábados e domingos, a £ 9,19 a hora;
importante ter todos os documentos
em dia e residência.
Reporta-se ao 07787 298131 WhatsApp.

CLEANER
Preciso de uma cleaner para trabalhar
de segunda a sexta.
Interessadas mandar msg
07547536007

VAGA ROTA CLEANER
Estou precisando de uma pessoa para
trabalhar em rota de cleaner saindo de
Woking. Carro com 2 pessoas somente.
Maiores informações, chamar no
privado.
Contato 07902444389

MOÇA PARA LIMPEZA
Preciso de uma moça para trabalhar
com limpeza que more no sul de
Londres. Começar na segunda-feira,
40 horas semanais, full time. Salário 9
£ de início.
Mais informações 07591 109249.

PORTEIRO DE COZINHA
Procura-se porteiro de cozinha para a
Estação Notting Hill, horário de manhã
ou tarde 40 horas por semana
Contato com 07802505674 ou
07936974242

COOK PARA PEQUENO
BERÇÁRIO
Cook é procurado para um pequeno
berçário em Barons Court, o horário é
das 9h30 às 13h30, sem necessidade
de experiência.
Interessado escrever por WhatsApp
07459310014

CLEANER
Preciso de alguém para ajudar na
limpeza 3 x na semana.
Qualquer dúvida ligar 07946058588 e
minha esposa que está precisando de
alguém. Falar com Graciela

VAGA FAZ-TUDO
Precisa-se de um faz-tudo.
Interessado, ligue para 07776426762
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Acomodação
QUARTO EM PATMORE
STATE
Quarto para alugar em Patmore State,
a 5 minutos da estação Vauxall, SW8
4UT.
Para mais informações ligue para
Segundo Soto em: 07780902029

QUARTO EM
STAMFORD HILL
Quarto individual em Stamford Hill,
N16 6QR. Disponível com chave
para menina / o. Internet e todas
as despesas incluídas, ônibus a 2
minutos.
Relatórios 07507111469

QUARTO EM BRUCE
GROVE

QUARTO DE CASAL

QUARTO SINGLE

APARTAMENTO

Quarto de casal. Elephant Castle, Post
code: SE17 3DY £190 Semana.
Mais informação: 07739865496

Quarto em Peckham, SE15 1UQ. £130
SEMANA. Já disponível.
Mais informação: 07532699922

Aluga-se apartamento de um quarto
com sala de estar na Old Kent Road,
SE1 5XB. £1.200.
Contato: 07470184627

QUARTO EM BRIXTON

QUARTO DUPLO

QUARTO DE SOLTEIRO

Quarto casal, Brixton, SE24 0LW.
£170 Semana. Mais informação:
07532699922

Aluga-se quartos no norte e sul de
Londres.
Para mais informações 07549504566

QUARTO DE CASAL

Quarto duplo para alugar £ 680 com
tudo incluído na Old Kent Road, a 5
minutos de Aldi. Boas ligações de
autocarro e a 5 minutos da estação
ferroviária subterrânea.
Mais informações em 07746206850

Bruce Grove, Higham Road, N17
6NF. Todas as contas inclusas,
internet, ambiente família. Excelente
localização. £180 casa grande, 2
semanas de depósito.1 semana de
aluguel.
WhatsApp 07899 801752

Quarto de casal. Stockwell, SW8 1AQ.
£180 Semana.
Mais informação: 07739865496

QUARTO DUPLO

QUARTOS

Quarto duplo £130 por semana para
uma pessoa, SW9 0UA.Brixton/
Stockwell. Todas as contas inclusas.
Contato 07897592145

Alugo quartos espaçosos e bem
localizados.
Para mais informações ligue
07589419030

QUARTO ELEPHANT

QUARTO INDIVIDUAL EM
STATFORD

Alugo um quarto na área de Elephant
and Castle para um casal. Disponível a
partir de 1º de agosto de 2021.
Partes interessadas liguem para
07415770120

Aluga-se quarto perto de Stratford.
Para mais informações, não hesite em
ligar para 07589419030

QUARTO COMPARTILHADO
EN ELEPHANT AND CASTLE
Quarto espaçoso para alugar para
compartilhar com outro garoto perto
de Elephant and Castle. Todos os
serviços incluídos. Poucas pessoas
moram no flat, um lugar tranquilo e
limpo para quem busca sossego.
Ligue para 0447448290019 com
interesse

DOIS QUARTOS EM
PECKHAM
Dois quartos são alugados na mesma
casa em Peckham. Quarto duplo £ 620
e quarto individual £ 520.
Mais informações em 07739568235
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QUARTOS DUPLOS
Quartos duplos disponíveis em NW9
8PP.
Mais informações: 07549504566 £
170 / £ 140

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

QUARTO DE CASAL
Quarto de casal. Thornton Heath,
Melfort Road. CR7 7RP. Internet, lugar
para estacionar, garden.
Mais informação +447972612265

APARTAMENTO UM
QUARTO
Aluguel de apartamento de um quarto,
com sala, banheiro completo e cozinha
totalmente equipada. Perto de Seven
Sister. Você pode se inscrever para
benefícios, ônibus 24 horas. Zona
sossegada e residencial.
Mais informações 07440367902

QUARTO DUPLO
Quarto Duplo localizado na 200B
High St, Térreo, NW10 4ST. Mais
informações: 07549504566
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Jorge Amado, o mais amado do Brasil
Divulgação

Por Fernando
Rebouças*

Em tempos nos quais sentimos
ausência de nossa “brasilidade” nas
relações culturais, na arte popular
de massa, no futebol e até mesmo
na política, precisamos nos lembrar
sempre de Jorge Amado.
Reconhecido como um dos
maiores escritores brasileiro e de
língua portuguesa, Jorge Amado
nasceu em Itabuna, em 10 de agosto
de 1912 e faleceu em Salvador, no dia
5 de agosto de 2001. É aniversariante
neste mês de agosto, tendo as suas
obras traduzidas para diversos
idiomas até os dias atuais.
É autor de grandes sucessos
como Dona Flor e Seus Dois
Maridos, Tenda dos Milagres, Tieta
do Agreste, Gabriela Cravo e Canela,
Capitães de Areia e entre outras

obras adaptadas para o teatro, cinema
e televisão.
Da mesma forma que o mundo
inteiro conhece o Brasil através
de Pelé, o mesmo acontece com o
legado literário de Jorge Amado.
Mesmo sendo formado em Direito,
nunca atuou na profissão.
Para resgatar a história e obra
do autor, a editora Todavia lançou o
livro “Jorge Amado, uma biografia”,
escrito e organizado por Josélia
Aguiar que teve acesso a documentos
e recordações de família no processo
de elaboração da biografia do
escritor.
A biografia também é resultado
de intenso trabalho de entrevistas
e pesquisas realizadas no Brasil,
Europa e EUA, conseguindo
apresentar novos detalhes da vida
e obra de um dos mais populares
escritores do Brasil no século XX.
Quando
percebemos
um
esvaziamento cultural no Brasil,
devemos sempre resgatar os nossos

grandes mestres e autores. Pessoas
como Jorge Amado se inspiraram
em personagens profundamente
brasileiros e, indiretamente, assim
como Machado de Assis e José de
Alencar, reverenciou o Brasil de
forma profunda em nossa literatura.
Para enxergamos o Brasil do
futuro em nosso no atual século XXI,
precisamos conhecer e valorizar a
nossa história, sobretudo, as nossas
expressões culturais e artísticas mais
consolidadas.
Vale a pena conhecer a vida e
obra de Jorge Amado como forma
de enriquecer a nossa leitura e nossa
formação como cidadãos brasileiros.
Link oficial do livro: https://
todavialivros.com.br/livros/jorgeamado-uma-biografia
*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)

Seu Nenê, 100 anos do Cacique!
Acervo Samba de Bamba UK

Lyllian Bragança*

A história do carnaval paulistano
faz uma bifurcação quando um
homem preto, comprido, que tocava
pandeiro dá nome a uma das mais
tradicionais escolas de samba de São
Paulo. Alberto Alves da Silva (Seu
Nenê) completaria 100 anos no dia
24 de julho e, para comemorar, sua
família, pelo Instituto Seu Nenê,
inaugurou um busto na sede da Liga
das Escolas de Samba, na zona norte
da capital paulistana.
O mineiro, que chegou na Vila
Matilde (Vila Esperança) em 1932,
era filho de pai carioca: Albetino
Alves da Silva e mãe mineira:
Maria da Glória. Nenêm como
era chamado por seu pai teve sua
vertente de musicalidade criada no
ambiente das festividades mineiras

de origem preta, religiosa e, para
além, tinha a ancestralidade de seus
avós ex-escravos. Talvez daí venha
a narrativa que seu Nenê tinha
do negro, do movimento que ele
constrói no quilombo da escola.
Dona Maria o levava para os
salões da época, um deles foi do
Príncipe Negro, despertando assim
sua paixão por instrumentos, mais
precisamente o pandeiro, que o levou
a tocar em rodas de tiririca no Largo
Peixe no improviso, ganhando assim
o apelido de Nenê do Pandeiro.
E como sempre é bom lembrar:
não existe fronteiras para o samba,
existe para o capitalismo que instituiu
os limites das cidades. Sendo assim,
foi quando ele teve um encontro com
Paulo Benjamim de Oliveira (Paulo
da Portela) que daria início à escola
de samba.
No documentário inédito que
o Instituto disponibilizou em sua
página no YouTube, ele relata o

quanto foi marcante esse encontro:
“ele falou do surdo, da marcação;
aquilo marcou para mim, calça
branca, tudo de azul, era a Portela”.
O cacique, como era chamado na
sua comunidade, tinha muita força
política e que de política estamos
falando? A política do fortalecimento
de um povo segregado, estereotipado
e que, de forma inteligente, Seu Nenê
liderou para que sua escola pudesse
seguir.
Um exemplo é a primeira quadra

coberta do país. Para o carnaval
paulistano, isso foi um alicerce, já
que ele uniu forças com outros líderes
como Inocêncio Tobias (Camisa
Verde e Branco), Madrinha Eunice
(Lavapés), Pé Rachado (Vai-Vai),
Seu Carlão (Peruche), e desse grupo
que nasce o que é hoje o carnaval de
São Paulo.
Seu Nenê era daqueles pretos
obstinados que buscava o melhor
para seu povo, condicionava sua
escola a fazer história e fez com 11
títulos. Mas precisamos fazer jus ao
que seu Nenê era com a ajuda de sua
esposa, Maria Tereza. Foram 42 anos
de união e ela foi a base da escola
de samba, fazia sinopse, cuidava
da contabilidade da escola, além, é
claro, de cuidar da família.
Dona Tereza era filha de um
relacionamento de sua mãe (uma
mulher preta) com um homem judeu,
por conta disso foi estudar em um
colégio interno tendo adquirido uma

educação que ajudaria na formação
da agremiação.
Ouvi e vi muitos discursos desse
baluarte, muitos não davam bola,
não se importavam, mas olha como
ele era uma mente brilhante. Dizia
que de 10 em 10 anos o carnaval
mudaria, imagina que nos anos 2000,
2010 seria muito melhor, um fato.
Talvez ele não contasse com
tamanho apagamento sistêmico, daí
a importância de falarmos de seu
centenário, da Liga fazer essa justa
homenagem. E que sua família siga
o seu legado, estando ou não na
agremiação, visto que o símbolo
maior daquela escola jamais será
retirado, pois ele é a personificação
de Seu Nenê.
Salve a Águia Guerreira, Salve
Seu Nenê!
*Lyllian Bragança é integrante do
Samba de Bamba UK. No Instagram,
@sambadebamba_uk. Facebook e
YouTube: Samba de Bamba UK.
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Horóscopo

Horóscopo do mês
Áries: 21-3/20-4
Planeta: Marte
Elemento: Fogo
Não esqueça que tudo funciona
em seu próprio tempo, você
precisa desacelerar para
recuperar seu equilíbrio e
concentrar-se em novos projetos.

Humor

29

19 de agosto a 15 de setembro

Siga-nos nas redes sociais

Este é o momento de procurar
contatos interessantes.
Personagem: Lady Gaga, cantora
Taurus: 21-4/21-5
Planeta: Vênus
Elemento: Terra
Resultados positivos de algo que

você começou. Você está pronto
para enfrentar qualquer coisa,
você está de muito bom humor
e saberá como utilizá-lo em seu
benefício. A situação financeira
está melhorando.
Personagem: Iker Casillas,
jogador de futebol.

Gêmeos: 22-5/21-6
Planeta: Mercúrio
Elemento: Ar
Você encontrará em seu
trabalho ou profissão sucesso e
reconhecimento, tudo vem com
paciência, sua espiritualidade
e sabedoria serão muito
importantes, amigos nos
momentos inexperientes serão de
grande ajuda para você.
Personagem: Anna Kournicova,
jogadora de tênis.
Câncer: 22-6 /22-7
Planeta: Lua
Elemento: Água
Você está passando por um
momento em que tem que
estabelecer limites, é seu direito,
você terá novas oportunidades
para melhorar suas finanças,
tentar se aproximar das pessoas
que o motivam.
Personagem: Lionel Messi,
jogador de futebol.
Leão: 23-7/23-08
Planeta: Sol
Elemento: Fogo
Você está ouvindo alguém que
é muito diferente de você e que
está ajudando você a progredir,
uma mudança de status estará
ao seu alcance, bom mês para
todos os tipos de mudanças com
resultados positivos.
Personagem: Fernando Alonso,
piloto de corridas
Virgem: 24-8/23-9
Planeta: Lua
Elemento: Terra
Você estará muito mais
concentrado em seus assuntos
pessoais e isto traz sintonia ao
seu corpo, seu estado emocional
está em equilíbrio e você tem
mais controle em seu ambiente
de trabalho.
Personagem: Mario Benedetti,
escritor.
Libra: 24-9/23-10
Planeta: Vênus
Elemento: Ar
Seu entusiasmo interior se
repete e isso provoca mudanças
drásticas em seu ambiente com
tomadas de decisão muito
positivas e de longo prazo que
trazem muita sorte.
Personagem: Pedro Almodóvar,
diretor de cinema.
Escorpião:
24-10/ 23-11
Planeta: Plutão

Por Ángeles
Montelongo*

Elemento: Água
Você se divertirá muito com
os amigos, embora seja um
pouco sensível, mantenha seus
princípios e não leve nada a
sério, a boa sorte sorrirá para
você com a tomada de decisões
que darão frutos.
Personagem: Rosário, cantora
Sagitário:
24-11/21-12
Planeta: Júpiter
Elemento: Fogo
Você tem um bom momento
de equilíbrio na vida em todos
os sentidos, entre seus sonhos
e desejos de realidade e a
harmonia é mostrada, em seu
trabalho você terá perspectivas
de promoção.
Personagem: Steven Spielberg,
diretor de cinema.
Capricórnio:
22-12/ 20-1
Planeta: Saturno
Elemento: Terra
Sua atitude em relação ao futuro
melhorou realisticamente e isto
é evidente, você é mais sério e
atento aos olhos dos outros e eles
o apreciam, concentrando-se no
presente porque existem bases
muito positivas.
Personagem: Juan Ramon
Jimenez, prêmio Nobel 1956.
Aquarius:
21-1/18-2
Planeta: Urano
Elemento: Ar
Você terá a oportunidade de
pensar mais em si mesmo, seria
muito bom se você planejasse
como o que realmente deseja, se
reunisse com amigos e familiares
e desfrute da companhia deles
antes de voltar à rotina diária.
Personagem: Justin Timberlake,
cantor e compositor.
Peixes: 19-2/ 20-3
Planeta: Neptuno
Elemento: Água
Sua atitude mental está lhe
trazendo sorte, que sim à sua
própria maneira, momentos muito
positivos de inspiração, você
encontrará novos contatos com
quem fará novos projetos que se
mostrarão lucrativos.
Personagem: Rihanna, cantora.
* Ángeles Montelongo presta
consultorias e atendimentos
pessoais em Londres ou
por internet. Contatos pelos
WhatsApp 07752596555.
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Bahia vence o 2o torneio de vôlei de areia em Londres
@anafranke_photography

Da Redação

Dos 12 times participantes do
segundo Torneio de Volleyball de
Areia do Reino Unido, ocorrido
em 15/08 em Wimbledon Park, o
grande vencedor é o time Bahia.
Minas Gerais ficou em segundo

lugar e Distrito Federal, em terceiro.
A festa foi bonita, como atestam
os sorrisos nas fotos. “12 times
jogando, torcida animadíssima e
nível de jogo superbom”, conta
a organizadora do campeonato
Vanderli Bello, da PR VBello
Connection.

Jogadores-destaque
Pedro (Bahia)
Laís (Minas Gerais)
Douglas (São Paulo)

2
2º lugar: Minas Gerais

1
A partir da esq.: councillor Ed Gretton, Vanderli Bello, o mayor
de Merton Michael Brunt, Veridiana Fernandes, cônsul-adjunta,
e Sandro Vita, coordenador do CCRU.

3

O time Bahia: vencedor do torneio

3º lugar: Distrito Federal

Conheça os campeões de Las Americas League 2021
Jeff Gimenes

Da Redação

Criada pouco antes da pandemia,
em setembro de 2019, Las Americas
League é chancela de quatro ligas

de futebol, reúne 604 jogadores
em 21 times. No sábado (14/08),
os boleiros, 90% deles brasileiros,
competiram por três títulos em
Londres. Veja quem são os campões.

Campeão Las Americas Championship 2021 – Brazil FC

Campeão Las Americas Super Cup 2021 – Tasmania FC

Campeão Las Americas Premier League 2021 – União Brasil FC
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Tóquio: Olimpíadas mais atípicas da história
Wikipedia

Por Ulysses Maldonado F

Tóquio sediou os Jogos Olímpicos
mais silenciosos de todos os tempos:
sem público, atletas e jornalistas
confinados e com um medo atroz da
explosão do coronavírus em um país
com taxas de vacinação muito baixas.
A Olimpíada de Tóquio, adiada
por um ano por causa da pandemia,
será lembrada como uma das mais
singulares da história: não houve
audiência estrangeira. Além disso,
houve redução da capacidade de
assentos e atividades limitadas.
Outro aspecto novo foi a conquista
de uma participação de homens
e mulheres em pé de igualdade,
bem à frente do Rio 2016, graças a
mudanças dentro e fora dos campos
de competição, na organização e no
pessoal técnico e gerencial.
A grande maioria das delegações
desfilou com homens e mulheres
portadores de bandeira na cerimônia
de abertura, a inclusão de pelo menos
uma mulher em todos os 206 Comitês
Olímpicos Nacionais e a adição de
18 novos esportes com as categorias
masculina e feminina.
Foi um objetivo do COI e dos
organizadores, que emitiram um
comunicado em 8 de março que
reafirmou o compromisso com
a igualdade de gênero em todas
as áreas, e para assegurar que o
progresso feito neste evento seja
sustentado e consolidado ao longo do
tempo.
As imagens do mergulhador britânico
Tom Daley, 27 anos, tecendo nas
arquibancadas e suas declarações
de orgulho por ser um atleta gay
chocaram muitos com sua poderosa
mensagem na luta contra a homofobia
e pelos direitos da comunidade
LGBTTTIQA+.
Ele ganhou o título no evento de
mergulho sincronizado de 10 metros
e, com um sorriso no rosto e lágrimas
de alegria, proclamou: “Orgulhoso de
ser gay e campeão olímpico”.
Os Jogos atípicos de Tóquio 2020
serão lembrados por estes aspectos
e circunstâncias que deixaram uma
marca diferente na história desde sua
origem na era moderna.
A seguir, o quadro final de medalhas
com os quatro países mais bem
colocados, além do Brasil e Portugal.
A história da sede
A história da decisão de sediar os
jogos de 2020 começa em 23 de maio
de 2011, quando o COI anunciou

(COI) confirmou que os Jogos
prosseguiriam como previsto.
Em 18 de março, o COI reiterou
sua oposição a um atraso ou
cancelamento. Em 23 de março, o
Canadá, a Austrália e a Grã-Bretanha
disseram que se retirariam dos Jogos
se não fossem adiados por um ano.
No mesmo dia, o primeiro-ministro
japonês Shinzo Abe disse que
apoiaria uma proposta de adiamento,
citando que garantir a segurança dos
atletas era “primordial”. No mesmo
dia, o membro de longa data do COI e
ex-vice-presidente Dick Pound disse
ao USA Today que esperava que os
Jogos fossem adiados.
Em 24 de março de 2020, o COI e
o TOCOG anunciaram que os Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de Verão
de 2020 seriam reprogramados para
uma data posterior a 2020, mas não
posterior ao verão de 2021”.
Eles disseram que os jogos poderiam
“ser um farol de esperança para o
mundo nestes tempos difíceis”, e que
a chama olímpica poderia se tornar “a
luz ao final do túnel em que o mundo
se encontra atualmente”.
Embora várias Olimpíadas tenham
sido canceladas devido às guerras
mundiais, incluindo as Olimpíadas
de Verão de 1940 (originalmente
concedidas a Tóquio, transferidas
para Helsinque após o início da
Segunda Guerra sino-japonesa e
eventualmente canceladas devido
à Segunda Guerra Mundial), estas
são as primeiras Olimpíadas a serem
adiadas devido a uma pandemia.
Em 30 de março de 2020, o COI e
a TOCOG anunciaram que haviam
chegado a um acordo sobre novas
datas para os Jogos Olímpicos de
Verão de 2020, começando em 23
de julho de 2021 com a Cerimônia
de Abertura, e com a Cerimônia de
Encerramento em 8 de agosto.
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o cronograma para a apresentação
de propostas. Em 2 de setembro de
2011, o COI anunciou os nomes das
seis cidades que haviam apresentado
propostas para sediar os Jogos
Olímpicos deste ano: Baku, Doha,
Istambul, Madri, Roma e Tóquio.
Em 23 de maio de 2012, em Quebec,
Canadá, o Comitê Executivo do COI
anunciou as três cidades que haviam
cumprido os critérios exigidos e que,
portanto, eram as candidatas finais:
Tóquio, Istambul e Madri.
A eleição ocorreu em 7 de setembro
de 2013 em Buenos Aires, Argentina,
durante a 125ª Sessão do Comitê
Olímpico Internacional, onde Tóquio
venceu os Jogos Olímpicos com 60
votos a favor no 2º turno.
Em 2020, o surto do novo coronavírus
na China e sua disseminação para
outros países, incluindo o Japão,
levantou sérias preocupações sobre
seu potencial impacto sobre os atletas
e visitantes dos Jogos Olímpicos.
Ao contrário do caso do vírus Zika
durante os Jogos Olímpicos do Rio
2016, o novo coronavírus pode
ser transmitido entre humanos,
colocando desafios mais difíceis
para os organizadores de Tóquio
para combater a doença infecciosa e
encenar um jogo seguro.
Em uma entrevista em fevereiro de
2020, o então candidato a prefeito
conservador de Londres Shaun Bailey
argumentou que Londres poderia
sediar as Olimpíadas no antigo local
olímpico dos Jogos de 2012, caso os
Jogos tivessem que ser transferidos
devido ao surto de coronavírus.
O governador de Tóquio, Yuriko

Olimpíadas 2020/21: sem público, atletas e jornalistas confinados e com medo do
coronavírus

Koike, criticou o comentário
de Bailey como inapropriado e
oportunista. As preocupações com
a pandemia começaram a afetar os
eventos de qualificação no início de
2020.
Alguns desses eventos, que deveriam
ocorrer em fevereiro de 2020, foram
transferidos para locais alternativos
para tratar de preocupações sobre

viagens para as áreas mais afetadas,
particularmente a China.
Em 2 de março de 2020, o Comitê
Organizador de Tóquio (TOCOG)
emitiu uma declaração dizendo que
os preparativos para as próximas
Olimpíadas de Tóquio estavam
“continuando como planejado”.
No dia seguinte, um porta-voz do
Comitê Olímpico Internacional

Jogos Olímpicos de Tóquio
Colocação

País

Medalhas de
ouro

Medalhas de
prata

Medalhas de
bronze

Total

1

EUA

39

41

33

113

2

China

38

32

18

88

3

Japão

27

14

17

58

4

UK

22

21

22

65

12

Brasil

7

6

8

21

56

Portugal

1

1

2

4

Fonte: COI
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