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Brasil Portugal Angola Moçambique São Tomé 
e Príncipe

Guiné
Equatorial

MacauCabo VerdeGuiné-BissauTimor-Leste

UTILIDADES

The Home Office (Departamento de Imigração)
Telefone: 0870 606 7766. 
Instruções gravadas em inglês: 8760 1622. 
Formulários para extensão de visto podem ser 
obtidos pelo telefone 0870 241 0645

Câmara de Comércio de Portugal no  Reino Unido
11 Belgrave Square SW1X 8PP, London
Tel: +44 (0)20 7201 6638 
http://www.portuguese-chamber.org.uk/

AICEP - Portugal Global 
(Portuguese Trade & Tourism Office) :
3rd Floor, 11 Belgrave Square
London SW1X 8PP
Tel: Tel +44 (0)20 7201 6666
www.portugalglobal.pt

Anglo-Portuguese Society : 
7 New Quebec St, London W1H 7RH
www.angloportuguesesociety.org.uk 
Associacao cuiltural que promove a historia e a 
cultura portuguesa .

Instituto Camões : 
cvc.instituto-camoes.pt/index.php

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

Consulado de Portugal em Londres:
11, Belgrave Square
London, SW1X 8PP
Tel:  020 7291 3770
www.cgportugalemlondres.com

Consulado-Geral do Brasil em Londres
3 Vere Street, Londres, Reino Unido, W1G 0DG
cglondres.itamaraty.gov.br

Consulado da Angola em Londres:
46 Bedford Square
London WC1B 3DP
Tel: 02072918700
http://www.angola.org.uk/index.html

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

Embaixada de Portugal em Londres:
11 Belgrave Square, SW1X 8PP
 Tel: 02072913770
www.londres.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

Embaixada do Brasil em Londres:
14-16 Cockspur Street SW1Y 5BL
Tel: 02077474500
www.brazil.org.uk 

Embaixada de Moçambique em Londres: 
21 Fitzroy Square, W1T 6EL
Tel: 02073833800
www.mozambiquehighcommission.org.uk 

Embaixada da Guiné Equatorial em Londres:
13 Park Place St. James, SW1A 1LP
 Tel : 02074996867
www.embassyofequatorialguinea.co.uk

Embaixada de Timor Leste em Londres:
83 Victoria Street, SW1H 0HW
Tel: 20 3440 9025 / 0203 440 9026
www.tlembassy.co.uk/ 

Embaixada de Macau em Londres  
(Embaixada da China):
31 Portland Place, W1B 1QD
Tel: 020-7631 1430
www.chinese-embassy.org.uk

Unit 4 – Holles House, Overton Road, London SW9 7AP
02077387983

O conteúdo dos artigos de colaboradores e anúncios publicitários não expressam necessariamente a 
opinião deste periódico, sendo de responsabilidade de quem os subscreve.

Previsão do tempo, Londres

A física Lise Meitner, cuja pesquisa (junto com a de 
Otto Hahn e Fritz Strassmann) levou à descoberta 
GD�¿VVmR�QXFOHDU��PRUUHX�QR�GLD����GH�RXWXEUR�GH�
1968 em Cambridge, Inglaterra. Lise Meitner, que 
nasceu em 1878 em Viena, Áustria, passou três 
décadas em associação com Hahn a investigar os 
produtos do bombardeio de nêutrons de urânio. 
Por ser judia, ela deixou a Alemanha nazista no 
verão de 1938 para se estabelecer na Suécia e se 
aposentou na Inglaterra em 1960.

A edição de setembro de Roda de Samba de Bamba foi o recorde de público desde 
R�UHWRUQR�SyV�FRQ¿QDPHQWR��4XDVH�����SHVVRDV�FDQWDUDP��VDPEDUDP�H� IHVWHMDUDP�
– algo que parecia impensável seis meses atrás. E tem mais roda de samba nos dias 
31/10, 28/11 e 12/12, sempre entre 14h e 20h30 no Maxilla Social Club, em Latimer Road 
�:����14��

UK NA HISTÓRIA

Lise Meitner e a descoberta 
da energia nuclear

Imagem do mês
Roda de samba de volta à velha 

forma, por Luiz Pereira
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Não há números oficiais 
capazes de dimensionar o tamanho 
do mercado de couriers (motoboys) 
em Londres, mas é visível nas ruas 
que esta é uma profissão em plena 
expansão na capital britânica.

App Drivers and Couriers 
Union, uma representação laboral 
da categoria, tem uma leitura 
pessimista sobre o que está 
acontecendo com o mercado dos 
entregadores: “Nosso setor está 
mudando rapidamente. Nossos 
reguladores não fazem nada para 
nos proteger e parecem ter a 
intenção de discriminar e tornar 
as condições de operação mais 
difíceis do que nunca. O custo 
humano é grande, com muitas 
famílias sob grande pressão; pais 
ausentes trabalhando 90 horas por 
semana e níveis de endividamento 
aumentando”, diz comunicado da 
associação sindical.

Entre os entregadores que se 
transportam em moto, os brasileiros 
são maioria. “Mas, principalmente 
depois da pandemia, aumentou 
o número de indianos, poloneses 

e ingleses também”, conta 
Wellington Ros, 40 anos, há pelo 
menos vinte anos desafiando o 
trânsito londrino sobre duas rodas.

“Eu já vivi os dois lados da vida 
de motoboy em Londres. Já estive 
ilegal, vivenciando uma loteria 
todos os dias, saindo de manhã sem 
saber se voltaria para casa, e depois 
a vida de documentado, nem seguro 
da moto deixo faltar e assim é muito 
mais tranquilo”, diz o paranaense.

Quando diz que viveu os dois 
lados, Zureia, como é conhecido 
na comunidade, não exagera. Ele 
chegou a ser preso e deportado antes 
de tirar a documentação italiana.

Zureia (no Instagram @
zureiauk) aceitou falar abertamente 
com o jornal Notícias em Português 
sobre os mitos e as verdades que 
cercam sua profissão. Da forma de 
remuneração aos perigos das ruas, 
leia a seguir a experiência de um 
motoboy em Londres.

MITOS E VERDADES
Os brasileiros são maioria 

entre os motoboys de Londres. 
VERDADE

Os brasileiros são maioria, 
embora esse favoritismo venha 
sendo ameaçado pela concorrência. 
A pandemia trouxe para o mercado 
de delivery por aplicativo, 
principal atividade dos motoboys 
em Londres, indianos, poloneses e 
ingleses. 

Há quem diga que os brasileiros 
acostumados ao trânsito caótico 
das capitais do Brasil tiram de 
letra os desafios das ruas londrinas. 
“Mas acho que um brasileiro indica 
o outro, todos se ajudam e por isso 
vira uma comunidade”, diz Zureia.

É fácil trabalhar como 
motoboy em Londres estando 
indocumentado. MITO

Os couriers são considerados 
profissionais autônomos, o que 
pode significar mais facilidade 
aos que não têm autorização para 
trabalhar em UK, mas o risco de 
ser pego é muito grande. “Estamos 
expostos o tempo todo, a polícia 
pode nos parar a qualquer hora, 
em qualquer lugar”, diz Zureia 
ao relembrar sua experiência 
pessoal.

Wellington já podia ter a 
documentação italiana, em 2007, 
mas continuava com um visto 
vencido de turista brasileiro quando 

foi parado pela polícia na região de 
Chelsea. Foi dali direto para uma 
prisão e, depois, para o aeroporto. 
“Passei uma semana preso antes 
de ser deportado para São Paulo”, 
conta. 

“Fui bem tratado, a prisão era 
como um alojamento. No Brasil 
fiquei seis meses para fazer a 
correção do meu sobrenome e dar 
entrada na documentação na Itália. 
Eu já posso tirar a minha cidadania 
britânica, mas por enquanto tenho 
apenas a brasileira e a italiana.”

O melhor da profissão é a 
chance de fazer dinheiro com um 
emprego flexível. VERDADE

Esta é uma verdade. “O melhor 
desse trabalho é fazer meu horário 
e dar meu ritmo ao dia”, explica 
Zureia, que costuma trabalhar das 
8h às 21h, mas com intervalos de 
descanso durante o dia e folgas aos 
domingos. “Só se minha mulher 
vai trabalhar no domingo, aí não 
vejo sentido ficar em casa sozinho, 
então trabalho também.”

Erro comum de quem está 
começando é fazer longas e 
exaustivas jornadas. “Conheço 
gente jovem que vai das 7h às 23h 
sem parar. Eu já não aguento, nem 
recomendo.”

Dirigir motocicleta na 
Inglaterra é mais seguro. MITO

Com apps e mapas ao alcance do 
celular, o motoboy precisa mesmo 
é saber pilotar a moto e ter pique 
para enfrentar o trânsito. Mas não 
se engane, o motorista inglês nem 
sempre respeita o motoqueiro. “É 
uma profissão perigosa por natureza, 
então é preciso atenção redobrada 
para não a tornar ainda pior.”

Quando Zureia começou, há 19 
anos, a pesquisa pelos endereços 
precisava ser feita em mapas de 
papel. “Agora imagine parar a 
moto para abrir um mapa, com 
chuva”, conta. “No primeiro dia 
como motoboy, demorei duas horas 
para fazer uma entrega.”

Também importante lembrar que 
o tempo não ajuda. Com muitos dias 
chuvosos, vento e frio em algumas 
épocas do ano, dirigir uma moto em 
Londres exige cuidado extra.

Dá mesmo para fazer 
algum dinheiro como motoboy. 
VERDADE

O mercado de delivery está bem 
aquecido e trabalho realmente não 
falta. Cada empresa tem sua política 
de remuneração, mas em média 
paga-se £3.15 por entrega. Esse é o 
valor mínimo, mas dependendo da 
procura, a taxa pode ser acrescida 
em + £1.01, £1.02 e mais. “Em um 
sábado de muita chuva, a empresa 
estava oferecendo £3.15 + £1.07 
por entrega”, conta.

Só não esqueça os custos que 
a profissão exige. Por exemplo, 
há quem alugue a moto por dia ou 
pague o financiamento. É preciso 
ter a carteira de condução britânica 
e seguro.

Não roubam motos em 
Londres. MITO

Roubos de moto acontecem em 
número maior do que você imagina. 
“Roubam moto demais em Londres, 
não pode ficar sem seguro. Posso 
dizer que, nos últimos dez anos, os 
roubos aumentaram e o preço dos 
seguros também”, diz Zureia, que 
paga cerca de £150 por ano pelo 
seguro da sua moto.

Mitos e verdades sobre a profissão 
de motoboy em Londres

Acervo pessoal

Por Marta Barbosa

=XHULD�p�FDVDGR�FRP�)HUQDQGD�6RX]D��TXH�¿FRX�HQWUH�DV�PHOKRUHV�
babás da Inglaterra no concurso UK Nanny of the Year (destaque da 
edição 844 de Notícias em Português).
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DIRETO DO BRASIL PARA LONDRES

A solicitação de passaporte é 
um dos serviços mais procurados 
no Consulado. Diariamente são 
emitidas dezenas de documentos 
de viagem para cidadãos 
brasileiros no Reino Unido de 
maneira simples e rápida, pois 
o passaporte para maiores de 18 
anos é feito apenas pelo correio. 
O novo passaporte fica pronto 
em poucos dias, desde que o 
requerente providencie toda a 
documentação corretamente.

Com a implantação do 
e-consular (sistema automatizado 
de solicitação dos serviços e 
validação de documentos), a 
emissão de passaportes se tornou 
ainda mais eficiente, pois agora 
o requerente apenas poderá 
enviar os documentos originais 
pelo correio após ter anexado a 
documentação online no sistema 
para revisão e ter recebido 
notificação de que os documentos 
foram validados. Isso evita que a 
documentação seja enviada de 
forma incompleta ao Consulado 
e tenha que ser devolvida, o que 
atrasaria o processo. 

A solicitação de passaporte 
no sistema e-consular é composta 
de duas etapas:

1) Primeiro, o requerente 
deverá preencher um formulário 
online específico para 

passaporte, no seguinte link: 
h t tp : / / cg londres . i t amara ty.
gov.br/pt-br/ instrucoes_de_
preenchimento_scedv.xml

Nesse formulário, não há a 
necessidade de fazer upload de 
foto, documentos ou assinatura, 
pois tudo isso será anexado 
depois no sistema e-consular. 
Recomenda-se que o requerente 
preencha o formulário de uma só 
vez, sem interrupção, finalize e 
já imprima (ou salve) o recibo de 
entrega de requerimento (RER).

2) Após ter preenchido o 
formulário online, o requerente 
deverá acessar o sistema 

e-consular (https://ec-londres.
itamaraty.gov.br/), realizar o 
cadastro e escolher o serviço 
“passaporte para maiores de 18 
anos”. O requerente irá, então, 
preencher os campos necessários 
e anexar foto, imagens dos 
documentos necessários 
e do recibo de entrega de 
requerimento (RER). Após 
tudo ter sido feito, o requerente 
deverá enviar o pedido para 
validação. Quando o pedido for 
validado, o requerente receberá 
uma notificação por e-mail e terá 
acesso às instruções de envio 
dos documentos originais pelo 

correio.
Dessa forma, o requerente 

não precisa faltar ao trabalho, à 
faculdade etc. para se deslocar 
ao Consulado, podendo solicitar 
esse serviço à distância de forma 
cômoda e segura.

No entanto, há situações 
em que o passaporte deve ser 
solicitado presencialmente 
no Consulado, como no caso 
de passaporte extraviado ou 
furtado. Nesse caso, a solicitação 
deve ser feita da mesma forma 
como informado acima, com a 
diferença de que o serviço a ser 
solicitado no sistema e-consular 

é “passaporte para maiores 
de 18 anos (passaporte atual 
extraviado)”. A outra diferença 
é que ao receber a notificação 
de que os documentos foram 
validados no sistema, o 
requerente terá acesso às vagas 
para agendamento online, 
pois não é posssível solicitar 
renovação de passaporte 
extraviado ou furtado pelo 
correio.

Lembre-se que para solicitar/
renovar passaporte para maiores 
de 18 anos, é preciso ter 
documento militar (no caso dos 
homens) e título de eleitor!

Você encontrará todas as 
informações sobre como solicitar 
o passaporte no site do Consulado: 
http://cglondres.itamaraty.gov.
br/pt-br/passaporte.xml. Há 
também uma aba específica com 
instruções sobre o e-consular 
(http://cglondres.itamaraty.gov.
br/pt-br/e-consular_.xml). No 
final dessa página, há um vídeo 
explicativo com passo-a-passo 
para solicitação de passaporte 
para maiores de 18 anos.

Caso tenha mais dúvidas, o 
Consulado está à disposição para 
prestar informações em suas 
redes sociais (Facebook, Twitter, 
Instagram) e e-mails.

Não deixe para a última hora, 
mantenha sempre seu passaporte 
válido e boa viagem!

Passaporte para maiores de 18 anos
Por Consulado-Geral do 
Brasil em Londres

Consulado-geral do Brasil em Londres
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Fraternidade sem Fronteiras é 
uma organização não-governamental 
nascida no Brasil, pela iniciativa 
do brasileiro Wagner Moura, um 
humanista desde muito jovem ligado 
a projetos sociais.

Trata-se de uma organização de 
ajuda humanitária, com atuação no 
Brasil e na África, e que tem tido 
presença cada vez mais forte em 
Londres, pela representação local 
Fraternity without Borders UK.

A princípio e majoritariamente, 
a ONG financia programas sociais 
em Moçambique. Além de ser uma 
nação de língua portuguesa, o país 
está localizado na região mais pobre 
do mundo, a África Subsaariana, 
região onde um milhão de pessoas 
passa fome e há 600 mil órfãos. 

A ONG mantém o projeto Shelter 
Mozambique, proporcionando 
um lar para várias crianças e 
idosos. Quem explica é o trustee 
da Fraternity without Borders UK, 
Gilson Guimarães: “São 30 centros 
de atendimento locais que oferecem 
abrigo a 12 mil crianças e 570 idosos. 
Trata-se de uma estrutura simples 

com uma cozinha coberta, duas ou 
três salas de aula e armazéns onde 
guardamos comida.”

Em regiões menos assistidas de 
Moçambique, crianças tão jovens 
como nove, dez anos são obrigadas 
a abandonar a escola para trabalhar 
nas fazendas em troca de nada mais 
do que um prato de comida.

“O que fazemos é oferecer esse 
prato de comida e dar aulas de reforço, 
para que as crianças continuem na 
escola”, explica Gilson, responsável 
em manter uma agenda de eventos 
em Londres para levantar fundos.

Ligado à Fraternity without 
Borders UK desde 2014, Gilson 
conta com ajuda de outros quatro 
representantes legais na Inglaterra, 
onde a organização está registrada 
como charity desde 2017.

O último evento promovido 
em Londres foi um churrasco 
beneficente, com venda de camisas 
e atrações musicais. “Conseguimos 
arrecadar £ 1,514 nessa oportunidade, 
o que significa comida para alimentar 
70 pessoas durante um mês.”

Há outros dois eventos 
programados: uma feijoada 
beneficente no dia 20/11 (ingressos 

a £ 40) e uma festa com comida 
assinada pelo chef Gel Bassani, no 
dia 19/12.

Além dos eventos, há inúmeras 
formas de ajudar financeiramente a 
entidade, também presente nos EUA, 
Suíça e Canadá, seja apadrinhando 
uma criança moçambicana ou 
mesmo integrando as caravanas de 
trabalho, que devem recomeçar em 
abril de 2022.

“Nessas caravanas, as pessoas 
pagam £ 1,200 pela passagem, 
alimentação e hospedagem e 
passam dez dias trabalhando em 
um dos centros de apoio local em 
Moçambique. Não são férias, é 
trabalho humanitário”, explica 
Gilson. “A ONG garante o transporte 
no país, a água, a comida, todo 
suporte necessário. Tenho uma lista 
de 25 pessoas daqui de Londres que 
querem participar.”

Ao somar todas as ações, 
Gilson e seus colegas conseguem 
movimentar entre £ 20 mil e £ 30 mil 
ao ano. Todo o dinheiro é revertido 
em comida, medicamentos e outros 
bens de grande necessidade.

“Ás vezes me perguntam por 
que ajudar moçambicanos e não 

brasileiros, também em situação 
difícil, e eu tento explicar que o 
nível de necessidade básica em 
Moçambique é incomparável”, 
explica Gilson, que faz questão de 
reforçar que este é um trabalho sem 
uma identidade religiosa, embora 
tenha sido fundado na religião 
espírita.

“A gente não quer evangelizar 
ninguém. Embora os espíritas 
sejam maioria, uma prova de que a 
organização não tem cunho religioso 
é que o projeto Clínica da Alma, 
conduzido nas ruas, é coordenado 
por um pastor.”

Para saber mais sobre a 
atuação da Fraternity without 
Borders UK, acesse https://
www.fraternitywithoutborders.
org/. Para saber dos eventos em 
Londres, siga no Instagram @
fraternitywithoutbordersuk.

Brasileiros unidos por ações 
humanitárias em Moçambique
Por Marta Stephens

Fraternidade sem Fronteiras mantém 30 
centros de atendimento em Moçambique, 
que oferecem abrigo a 12 mil crianças e 
570 idosos

Divulgação
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Foi depois de ter estado em 
Portugal com três apresentações 
do seu trabalho “Canção” que Lara 
Martins regressou a Londres trazendo 
de volta todo o seu talento.

Foi a intérprete que mais tempo 
esteve em cena no West End de 
Londres no musical “Fantasma da 
Ópera”, tendo sido substituida por 
Saori Oda.

Na Residência da Embaixada de 
Portugal em Londres, Lara Martins 
brindou uma exclusiva plateia de 
cerca de meia centena de pessoas com 
uma apresentação onde interpretou 
alguns dos seus temas.

Aquela que foi a primeira voz 
feminina do Fantasma da Ópera no 
papel de Carlotta, atravessou o seu 
repertório oferecendo a sua voz de 
soprano a temas musicais cantados 

em forma de fado, samba ou mesmo 
tango argentino.

Acompanhada ao piano por 
Daniel Bernardes, a artista interpretou 
poemas de Manuel Alegre e David 
Mourão-Ferreira, fados de Amália 
Rodrigues passando pela América do 
Sul e pelo Jazz num pleno de aplausos 
rendido pelo público presente a 
convite da Embaixada de Portugal.

Mais do que um álbum, o mais 
recente trabalho de Lara Martins 
leva-nos na geografia da Europa e da 
América do Sul numa simbíose de 
música clássica e poetas latinos numa 
viagem de olhos vendados na voz da 
artista.

Uma das intérpretes 
portuguesas mais reconhecidas 
internacionalmente, Lara Martins 
anuncia uma agenda de espectáculos 
em Londres que se encontra já rendida 

ao talento da portuguesa.
Neste seu trablaho, Lara Martins 

passeia a sua voz por talentos como 
Mozart, Strauss, Falla, Weil e 
Bernstein entre muitos outros nomes 
grandes da música clássica. O disco 
atravessa uma voz de exceção pelo 
fado, tango, samba num registo único 
e um casamento perfeito onde nem 
mesmo Sophia de Mello Breyner 
escapa.

Seja no teatro de ópera, no clima 
intimista do recital de câmara ou 
nos ‘musicais’, a crítica é unânime 
nos elogios a Lara Martins - do The 
Times ao The Observer, e a outros 
importantes periódicos dos diversos 
países onde atua - “uma cantora de 
classe mundial”.

Para saber mais, visite a sua 
página oficial no Facebook ou o 
website.

Lara Martins apresenta em Londres seu mais recente trabalho “Canção”
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soprano a temas musicais cantados em forma de fado, samba ou mesmo tango argentino

Por Manuel GomesSalomé Correia
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A portuguesa Nuria Cardoso, 29 
anos, imigrou para a Inglaterra com 
os pais quando tinha apenas nove. 
A família de casal e três filhos veio 
de Albufeira, sul de Portugal, onde 
os pais sempre atuaram junto ao 
setor turístico, principalmente no 
negócio de cafés e restaurantes. 

“Mas a crise afetou muito o 
turismo em Portugal e então vimos 
cinco a seis meses de movimento 
de verão cair para três meses”, 
conta a hoje oficial da polícia 
metropolitana de Londres.

Sim, a trajetória de Nuria de 
criança imigrante à representante 
da lei na Inglaterra é uma história 
bonita, ainda mais com uma 
passagem dessas: antes de entrar 
para a polícia, ela foi Miss Portugal 
UK e dona (e patrocinadora) de 
uma charity shop que também tinha 
atuação social na comunidade.

Os pais de Nuria, Armindo 
e Carla Cardoso, são donos do 

Tamariz Deli, na Craven Park 
Road, Harlesden, noroeste de 
Londres. Com o passar dos anos, 
a família conseguiu fazer aqui 
o que já era sua especialidade 
em Portugal: reunir pessoas da 
comunidade no que se tornou o 
“polo dos portugueses no norte de 
Londres”.

“Meus pais se adaptaram muito 
bem aqui. Sempre trabalharam 
muito. Lembro do primeiro café que 
abriram com apenas três mesas”, 
explica Nuria, que encontrou 
no suporte familiar a disposição 
para correr atrás de um sonho: ser 
policial.

“Eu sendo uma mulher 
querendo ser policial, meus pais 
ficaram em dúvida se era uma boa 
profissão”, conta.

Nuria fez criminologia na 
Canterbury University, em Kent. 
Ao terminar a faculdade, enquanto 
concluía o voluntariado na polícia 
e os cursos necessários para ser 
admitida na carreira, ela soube das 

preliminares para o concurso Miss 
Portugal UK.

O ano era 2012 e Nuria, então 
com 20 anos, não tinha muito 
contato com o mundo da beleza 
ou da moda. “Eu sou uma mulher 
simples, nunca usava salto ou 
maquiagem antes do concurso”, 
lembra.

Talvez tenha sido a 
autenticidade da moça, somada à 
beleza natural, claro, que a levaram 
ao primeiro lugar. Com o título, 
surgiram vários compromissos 
sociais, Nuria foi à Cabo Verde 
para atuar em causas humanitárias.

A atuação como Miss despertou 
em Nuria grande interesse (e 
preocupação) pelas causas sociais. 
“Para mim, o mundo da moda era 
só glamour, mas descobri uma 
comunidade com propósito.”

Com o exemplo de determinação 
dos pais – a mãe trabalhou com 
limpeza e o pai foi motorista de 
caminhão de lixo – e as histórias 
de luta que passou a testemunhar 
ao ser Miss, já integrante da polícia 
inglesa, Nuria usou todas as suas 
economias para abrir uma charity 
shop a 500 metros do café dos pais.

Abraço Imigrante ficou aberta 
entre 2016 até 2020, quando o 
acumulado de contas e a dificuldade 

de encontrar staff voluntariado 
forçaram o encerramento das 
atividades.

“Muitas pessoas ajudavam, 
mas nem todos se comprometiam 
integralmente com a causa e eu 
continuava usando meu próprio 
dinheiro para garantir o apoio à 
comunidade”, conta Nuria. “Estava 
na polícia full time e continuava a 
viver na casa dos meus pais.”

Ano passado, Nuria e o 
namorado inglês-alemão e também 
policial compraram o primeiro 
imóvel, e ela já não mora com os 
pais.

Atualmente, o trabalho na 
polícia tem exigido mais tempo 
dentro do escritório, mas Nuria 
já viveu muitas emoções nas ruas 
de Londres, de ajudar em um 
parto a testemunhar tiroteio e 
esfaqueamento.

“Nas ruas, já atuei com 
portugueses, brasileiros, latinos, 
italianos. Percebo como essas 
pessoas se sentem mais acolhidas 
quando falo em seus idiomas 
maternos. É um alento em um 
momento difícil”, diz.

Portugal anos depois
Quando desembarcou em 

Londres, e por muitos anos, Nuria 
alimentava o desejo de voltar para 

Portugal. “Eu odiava morar aqui, 
por causa do frio, porque não falava 
inglês e também por ter deixado os 
amigos”, lembra.

Por causa da pandemia, Nuria 
passou três anos sem ir a Portugal. 
Acaba de retornar de uma viagem 
em família e trouxe consigo uma 
constatação: “já não conseguiria 
viver lá, Londres é a minha casa”, 
diz. “Isso não significa que perdi 
a minha identidade, mas sim que 
ganhei outra.”

Para a comunidade portuguesa 
em Londres, Nuria tem um recado: 
“A comunidade é o que fazemos 
dela. Uns imigram por uma causa 
muito boa (um novo emprego ou 
promoção), outros imigram por não 
terem nada, ou por terem dívidas 
em Portugal. É preciso que os que já 
estão aqui lembrem de onde vieram 
e ajudem os que estão chegando.”

E o que diria a quem está 
chegando agora em Londres? “Diria 
que eu entendo o medo e é mesmo 
um choque cultural, mas há muitos 
grupos de Facebook com pessoas 
dispostas a ajudar. Tente se integrar. 
Nós somos seres adaptáveis. E, se 
precisar, procure suporte.”

No caso de Nuria, só em uma 
coisa ela ainda não se adaptou: 
“Ainda não gosto de frio”, diz entre 
risos.

De Miss Portugal UK à policial na Inglaterra

Por Marta Stephens

Acervo pessoal

Conheça a história de Nuria Cardoso, que chegou a criar uma charity shop 
para ajudar a comunidade

´3DUD� PLP�� R� PXQGR� GD� PRGD� HUD� Vy�
glamour, mas descobri uma comunidade 
FRP�SURSyVLWRµ��GL]�1XULD��0LVV�3RUWXJDO�8.�
em 2012
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No Seven Sisters Market, norte 
de Londres, não precisava falar 
inglês - bastava sentar-se e beber 
um café colombiano, comer uma 
“empanada” ou comprar um dos 
muitos produtos latino-americanos 
em oferta em algumas das lojas, 
falando espanhol, português ou 
portunhol mesmo.

Após a construtora Grainger 
anunciar em julho que desistia 
de prosseguir com os planos de 
reestruturação da região onde se 
encontra atualmente o Latin Village, 
o antigo Pueblito Paísa, o destino 
do mercado tornou-se uma causa 
célebre entre os activistas anti-
gentrificação. 

A ocorrência mais recente teve 
lugar no passado dia 25 de setembro 
à noite e, numa declaração de 28 de 
setembro, a Transport of London 
(Tfl), que é dona da propriedade, 
divulgou aos comerciantes que 
“é provável que esteja a par dos 
acontecimentos no 247-249 High 
Road na noite de sábado 25/09, 
onde vários ocupantes e um grupo 
maior de manifestantes tomaram 
à força a posse desta propriedade, 
enquanto o pessoal de segurança 
ajudou os ocupantes a retirar os bens 
da unidade”. 

“Durante este incidente, os 
nossos empreiteiros e a polícia 
foram atacados e ameaçados.”

Reunião com o council
No dia 13/09, aconteceu uma 

reunião do Painel de Análise 
de Habitação e Regeneração do 
Conselho de Haringey, que pode ser 
visto no YouTube.

Ficou evidente como uma 
questão de interesse público é 
sóbria, tanto devido às divisões de 
longa data entre os comerciantes 
do mercado como ao grande fosso 
que actualmente existe entre, por 
um lado, as elevadas aspirações da 
campanha para “salvar” o mercado 

em nome do combate à gentrificação 
e, por outro lado, a capacidade de 
realmente ser cumprido.

Os conselheiros ouviram duas 
versões. A primeira foi apresentada 
por Marta Hinestroza, que dirigiu 
um negócio de cabeleireiros dentro 
do mercado de 2006 até o recente 
encerramento das atividades devido 
à insegurança.

Com a ajuda de um intérprete, 
Hinestroza apresentou-se como 
refugiada dos esquadrões da 
morte paramilitares na Colômbia 
em 2002. Descreveu como tinha 
desempenhado um papel importante 
na criação de um centro cultural 
e de aconselhamento no edifício 
do mercado e tinha inicialmente 
apoiado um “plano comunitário”, 
incluindo a angariação de fundos.

No entanto, descreveu 
divergências entre os apoiantes 
do plano, dizendo que tinha sido 
excluída do projecto e “chamada 
publicamente de traidora” e sujeita 
a uma “campanha de rumores” 
maliciosa. 

Hinestroza expressou a sua 
“profunda desconfiança e suspeita” 

em relação aos que lideram a 
campanha do plano comunitário e 
argumentou que a câmara municipal 
deveria intervir para assegurar 
que, se o plano avançar para a sua 
realização, não esteja sob o controlo 
de “duas ou três pessoas”.

Na opinião dela, esta é a única 
forma de “garantir um negócio justo 
e assegurar o bem-estar e a segurança 
dos comerciantes e do público”. 
Parece que um número significativo 
dos seus colegas comerciantes tem 
preocupações semelhantes.

A segunda delegação foi 
liderada por um académico, 
Myfanwy Taylor, do West Green 
Road/ Seven Sisters Development 
Trust, por vezes referido como o 
N15 Development Trust. 

Taylor apresentou a justificação 
financeira para o esquema 
comunitário, ao qual foi concedida 
autorização de planeamento, citando 
“estudos profissionais” que, segundo 
ela, demonstraram a sua viabilidade. 

Descreveu “um esquema de 
£ 13 milhões a ser financiado 
por £ 6 milhões de subvenções 
identificadas, £ 6 milhões de 

investimento ético e uma emissão de 
acções comunitárias de £ 1 milhão”.

Disse que a maioria dos 
retalhistas apoia esta proposta, mas 
não explicou claramente de onde 
viria esta «subvenção identificada», 
apenas disse “podemos obtê-la”. 

Mais tarde, reconheceu 
implicitamente que poderia nunca vir, 
dizendo que os empréstimos obtidos 
para o negócio seriam reembolsados 
após 42 anos “se não fosse concedida 
qualquer subvenção”. Sobre o teórico 
“investimento ético”, só podia 
dizer que tinham sido realizadas 
“conversações informais” com um 
par de bancos. 

Quanto à “emissão de acções 
comunitárias”, Taylor disse que 
seria “a maior da história” e que o 
limite máximo seria de £ 1 milhão.

Mas, segundo alguns 
conselheiros, isto não é claro e 
está mais próximo de uma fantasia 
porque a verdade simples e real é que 
ele não tem praticamente dinheiro e 
nenhuma perspectiva imediata de 
angariar os £  13 milhões. 

Em outras palavras, o 
Development Trust não é de facto 

dono do edifício para o qual tem 
ambições tão grandes e está muito 
longe de as alcançar.

A Câmara Municipal, sob a nova 
liderança de Peray Ahmet, apoiou o 
“plano comunitário”. Mas, apesar 
de possuir algumas terras na área 
mais vasta de Wards Corner, não 
tem o controlo da situação. 

Mas há uma situação que foi 
ocultada ao público e que é a de que 
a TfL não está disposta a entregar 
as chaves a uma organização cujas 
contas mais recentes mostram que 
só tem activos no valor de £8.682. 
Além disso, não tem qualquer 
experiência em gestão imobiliária e 
nem sequer pode afirmar representar 
todos os comerciantes no mercado, 
até onde este meio de comunicação 
social tenha aprendido.

A informação é que, ao contrário 
do conselho, a TfL não tem intenção 
de apoiar um grupo de comerciantes 
contra a vontade dos outros - acredita 
que tem uma responsabilidade igual 
para com todos eles - e, em vez 
disso, pretende nomear um conselho 
com representação de todos os 
interessados e um presidente 
independente para dirigir todas as 
actividades relacionadas com a área 
de Wards Corner.

Tal actividade incluiria a 
construção de um pequeno mercado 
temporário dentro do local de 
desenvolvimento, separado do 
edifício Wards, para o qual os 
comerciantes se poderiam deslocar 
enquanto o edifício Wards é 
submetido aos grandes trabalhos 
de reparação de que necessita para 
cumprir as normas de segurança. 

A TfL já avaliou esta última 
tarefa, o que a levou a fechar 
o interior do mercado após ter 
assumido a sua gestão. Só essa 
parte, dizem eles, custaria milhões.

De acordo com os comentários, 
o que TfL oferece agora é a única 
esperança séria de um bairro 
comercial e cultural latino-
americano londrino sobrevivente e 
próspero em Seven Sisters. 

O Haringey Council pode ajudar 
a TfL ou impedi-la. Mas não há 
muito a dizer sobre esta última 
opção.

Londres

Seven Sisters: bastidores das 
negociações e a real situação do mercado

Por Ulysses Maldonado
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do plano comunitário

Reprodução
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Sábado 25 de setembro marcou 
o primeiro ano da Castle Square e, 
para celebrar, a comunidade local 
de Elephant and Castle juntou-se 
ao Festival Folclórico Latino onde 
esteve presente o Fusión de Los 
Pueblos.

Esta organização composta 
por grupos latino-americanos 
apresentou ao público uma 
celebração da cultura latina 
interpretada através de performances 
de dança e música folclórica por 
17 grupos, representando países 
como Colômbia, Chile, Bolívia, 
Equador, México, Peru e República 
Dominicana.

Fusión de Los Pueblos organizou 
workshops de dança ao longo 
do dia para que os participantes 
pudessem se preparar paras danças 
e festividades. Além disso, havia 
música e entretenimento, comidas 
e bebidas de uma variedade de 

comerciantes de Castle Square.
Podia-se escolher entre empanada 

e arepa, autênticos pratos nigerianos 
e comida tradicional equatoriana de 
conforto.

Havia ainda lugar para a chamada 
“tormenta” guianesa. E todos os 
comerciantes ofereceram refeições 
ao ar livre e takeaways.

Além disso, houve a exposição 

fotográfica MyElephantStory, 
reflectindo a história, riqueza e 
diversidade cultural da comunidade 
em Elephant and Castle com uma 
grande colecção de fotografias, 

desenhos e grafites que foram doados 
pelos comerciantes. 

Num dia especial e significativo, 
os participantes vieram desfrutar da 
exposição fotográfica para ver a rica 
cultura e para conhecer a história da 
deslocalização dos comerciantes, 
além de comemorar o primeiro 
ano do novo espaço comercial. A 
exposição estará aberta ao público 
durante algumas semanas.

Para o Mês da História Negra, as 
histórias serão animadas e trazidas 
à vida com actores, bailarinos e 
músicos africanos e partilhadas em 
um evento no dia 17 de outubro, na 
Pembroke House, com performances 
e um trabalho artístico que foi criado 
no programa.

A Re-Tribe está também a realizar 
workshops gratuitos de autocuidado 
em Zoom todas as quintas-feiras às 
11 da manhã para que as pessoas se 
reúnam e se liguem a si próprias e 
aos outros de uma forma que possa 
proporcionar calma e coragem.

Londres

Castle Square em celebração pelo primeiro aniversário
Ulysses Maldonato
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“Ele costumava ser o futuro.” 
Com estas palavras irrisórias no 
Parlamento britânico a 7 de dezembro 
de 2005, o novo líder da oposição 
conservadora, David Cameron, 
retratou o então primeiro-ministro, 
Tony Blair, como um político em 
declínio. 

No entanto, Blair permaneceu 
no poder até 27 de junho de 2007. 
O próprio Cameron tornou-se uma 
figura do passado quando se demitiu 
do cargo de líder a 24 de junho de 
2015, um dia depois de o Reino 
Unido ter votado para deixar a União 
Europeia.

A editora de moda do Guardian, 
Jess Cartner-Morley, usou uma 
frase semelhante num artigo a 2 de 
dezembro de 2020, no qual recordou 
“os dias de glória”, quando a Topshop 
foi “a estrela da venda a retalho e dos 
desfiles de moda”. Dois dias antes, 
o proprietário da cadeia, o Grupo 
Arcadia, liderado por Sir Philip 
Green, tinha entrado em colapso na 
administração. 

Até lá, notou Cartney-Morley, a 
primeira fila da Topshop na bienal 
London Fashion Week (LFW) 
“regularmente superou as marcas 
de estilistas com as celebridades 
mais brilhantes, as novas tendências 
mais afiadas e o champanhe mais 
copioso”. 

Já não. No passado 10 de 
setembro, a sua colega do Guardian 
Sarah Butler relatou que a retalhista 
de mobiliário IKEA compraria a 
antiga loja de móveis Topshop na 
Oxford Street por cerca de £ 385 
milhões. No fim-de-semana seguinte, 

a editora de moda do Sunday Times 
Jane McFarland observou que na 
Primavera/Verão da London Fashion 
Week 2022 (LFW SS22), realizada 
entre 17-21 de setembro, os “escalões 
superiores” do sector tinham sido 
deslocados dos lugares da frente mais 
cobiçados nas passarelas pelo que ela 
descreveu como “Tik Tok royalty”.

Uma geração em controlo 
Como McFarland salientou, 

todos estes recém-chegados eram 
“Geração Z” (Zoomers), com idades 
compreendidas entre os 18 e 24 anos. 
Segundo o Pew Research Center, eles 
estão particularmente preocupados 
com a responsabilidade empresarial 
e questões ambientais e deixarão 
de comprar a uma empresa se não 
aprovarem o seu comportamento. 
Tendem a ser financeiramente 
cautelosos, tendo crescido durante a 
crise económica de 2008 e a recessão 
que se seguiu. 

Igualmente significativo, as suas 
vidas giram em torno do Tik Tok, 
uma aplicação cujos utilizadores 
activos “rapidamente se tornaram o 
público- alvo mais importante para 
as marcas que perseguem a próxima 
geração de consumidores de luxo e 
cuja influência na indústria da moda 
não pode ser ignorada”. 

Dados fornecidos pela agência 
Brandastic indicam que o Tik Tok tem 
uma estimativa de 1,1 mil milhões de 
fãs em todo o mundo que passam 
uma média de 52 minutos por dia no 
app. O seu proprietário, a empresa 
chinesa Bytedance, está avaliada em 
140 mil milhões de dólares, mais 
do que o Twitter e a Coca Cola. Isto 
explica porque é a chefe executiva 
do British Fashion Council (BFC) 

Caroline Rush declarou no início da 
Semana de Moda da Primavera/Verão 
de Londres que a sua organização 
estava extremamente orgulhosa de 
se associar à Tik Tok para apoiar os 
talentos emergentes.

Este evento incluiu 82 
espectáculos digitais, 28 desfiles 
em passarelas, 10 apresentações 
e 34 espectáculos nocturnos. Pela 
primeira vez na London Fashion 
Week, Tik Tok teve o seu próprio 
Espaço de Exposição, localizado 
no Old Selfridges Hotel no centro 
de Londres, onde uma vasta gama 
de designers tinha sido convidada a 
mostrar as suas criações, incluindo 
Supriya Lele (Índia/UK), Saul Nash 
(Reino Unido), Yuhan Wang (China), 
Eftychia Karamolegkou (Grécia), 
Feben (Reino Unido), Nensi Dojaka 
(Albânia) e SS Daley. (UK).

O entusiasmo de Rush pelo 

Tik Tok, contudo, não é partilhado 
por comentadores como Salvador 
Rodriguez da emissora norte-
americana CNBC, que observou a 
25 de junho que alguns peritos em 
segurança cibernética se preocupam 
que o governo chinês possa utilizar 
a aplicação de redes sociais para 
espalhar propaganda e censura. 

Em 18 de agosto, a 
correspondente da revista Variety 
Rebecca Davis citou uma reportagem 
da agência noticiosa Reuters que 
a WangTouZhongWen (Pequim) 
Technology, propriedade de três 
entidades governamentais chinesas, 
incluindo um fundo apoiado pela 
Cyberspace Administration of 
China (CAC), o principal censor da 
internet do país, tinha adquirido uma 
participação na ByteDance. 

Em fevereiro, a BBC destacou 
uma acusação da Organização 

Europeia do Consumidor de que a 
Tik Tok não está a proteger os jovens 
de conteúdos impróprios e está a 
manipular falsamente os seus dados 
pessoais.

Entretanto, a “iniciativa de 
colaboração” do BFC com a 
Clearpay, a empresa “comprar agora, 
pagar mais tarde”, através da qual 
o seu Colectivo produziria, entre 
outros, uma variedade de desenhos 
de moda exclusivos e experiências 
comerciais únicas”, também 
permanece algo controversa. 

Além disso, o mundo empresarial 
já está a voltar a sua atenção para os 
sucessores dos Zoomers, a Geração 
Alfa. Embora a maioria deles ainda 
tenha menos de 10 anos, 75% dos 
pais inquiridos reconheceram que são 
influenciados pelas preferências dos 
seus filhos quando fazem compras de 
tecnologia.

Londres

Semana de Moda: A “geração Z’”na linha da frente
Por Colin Gordon 
(colindgordon.co.uk) 
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Muito frequentemente, quando 
falamos de crimes baseados no 
género, alguns homens e mulheres 
tendem a assumir que estamos 
a referir apenas a questões de 
mulheres. No entanto, todos, 
especialmente os homens, deveriam 
ser uma parte fundamental da 
conversa sobre a violência masculina 
contra as mulheres e jovens, uma 
vez que a questão é principalmente 
e fundamentalmente sobre o 
comportamento dos homens.

Neste contexto, o Dr. Jackson 
Katz, num exercício muito simples, 
ilustra como a forma como usamos 
a linguagem e como as narrativas 
nos são apresentadas pode 
deliberadamente retirar os homens 
das discussões e possíveis soluções 
para os crimes baseados no género. 

Katz baseou o exercício no abuso 
doméstico, começando a sua série 
de frases dizendo: “João bateu em 
Maria” (João é o sujeito, o golpe é o 
verbo e Maria é o objecto). Depois, 
ele fornece uma segunda frase, 
dizendo a mesma coisa, mas agora 
na voz passiva, “Maria foi espancada 
por João”, o que mudou o foco de 
João para Maria. Na terceira frase, 
ele apagou completamente João de 
toda a conversa ao dizer: “Maria foi 
espancada”, agora é tudo sobre Maria. 
Agora que João está fora da narrativa, 
a própria identidade de Maria é que 
“Maria é uma mulher espancada”, este 
exercício demonstra que é essencial 
questionar como é usada a linguagem, 
especialmente quando falamos de 
crimes com base no género. 

Ao mesmo tempo, também 
demonstra como estruturas 
cognitivas inconscientes são criadas 
para omitir ou desviar os homens das 
conversas. Da mesma forma, se as 
pessoas se concentrarem apenas no 
que aconteceu a Maria, ao contrário 
do que João fez a Maria, nunca 
conseguiremos fazer nada em relação 
à violência dos homens contra as 
mulheres. 

Da mesma forma, temos de deixar 
de perguntar por que razão Maria não 
deixou João; ou acreditar que Maria, 
de alguma forma, merecia o abuso. 
Em vez disso, precisamos começar 
a fazer um conjunto diferente de 
perguntas, tais como: por que é que 
João bate em Maria; ou por que é que 
João decidiu abusar de Maria? 

Um ambiente 
substancialmente de 
género

A lógica subjacente ao 
envolvimento dos homens na 
conversa não é apenas porque 
os homens são os principais 
perpetradores da violência baseada 
no género contra as mulheres, mas 
também porque os homens detêm a 
grande maioria do poder económico 
e político. 

Por exemplo, no Parlamento, 
as mulheres deputadas representam 
apenas 34%. Estima-se que a 
diferença salarial entre homens 
e mulheres no Reino Unido seja 
superior a 18%; também se estima 
que cerca de 62% de todos os 
trabalhadores com baixos salários 
são mulheres (GOV UK, 2016); 
apenas 32% dos juízes são mulheres, 
também elas constituem apenas 11% 
das forças armadas e 28% de todos 
os agentes da polícia. Estes números 
mostram que a desigualdade de 
género continua a ser um problema 

generalizado no Reino Unido, tal 
como acontece em todo o mundo.

Historicamente, a força policial 
tem sido reconhecida como um 
ambiente substancialmente de 
género, onde os comportamentos 
masculinos como a bravura, a 
força e o domínio são endossados 
e valorizados, preservando assim 
estruturas hierárquicas.

A literatura académica (Brown, 
2007; Dick et al., 2014; Gregory e 
Less, 1999; Silvestri, 2015) sublinha 
que a ligação masculina em campos 
dominados por homens permite-lhes 
desenvolver uma rede de confiança 
(parte do grupo) que pode ser 
percebida por alguns oficiais como 
essencial, especialmente quando 
respondem a situações desafiantes 
e perigosas. Por outro lado, aqueles 
que não se consideram parte do grupo 
podem experimentar ambientes 
hostis e de exclusão.

Neste contexto, muitos estudos 
académicos, livros e artigos, muitos 
deles escritos por ex-polícias, 
revelam que as mulheres enfrentam 
muitos desafios no seio da força 
policial. 

As mulheres encontram-se 
frequentemente presas num ambiente 
racista, discriminatório e sexista, 
onde o assédio sexual e a exclusão 
fazem parte da vida quotidiana. 

Na nossa sociedade, em geral, 
os papéis sociais são atribuídos, 

ordenados e construídos de acordo 
com o género, o que faz com que os 
sistemas patriarcais sejam mantidos. 
Por exemplo, os homens são vistos 
como trabalhadores, prósperos, física 
e emocionalmente fortes, enquanto 
as mulheres são vistas como 
emocionais, sentimentais e frágeis. 

Estes arranjos estereotipados 
asseguram a dominância dos homens 

sobre as mulheres, o que pode 
explicar a crença de que as mulheres 
não são suficientemente fortes para 
serem agentes da polícia, uma vez 
que o seu género pode ser algo que 
as detenha, quer emocional quer 
fisicamente. 

Na minha opinião, se quisermos 
avaliar as opiniões pessoais que 
alguns agentes masculinos têm sobre 
as mulheres, talvez fosse benéfico 
para nós avaliar e considerar as 
experiências das agentes policiais 
femininas dentro da instituição.

* Deisy Carrillo é criminologista 
e coordenadora do Projeto no 
Centro de Mulheres de Hillingdon 
/ Investigadora do Projecto Sharan. 
Este texto foi apresentado na 
Conferência Internacional de 
Educação Policial em novembro.

Reino Unido

Como a narrativa de poder favorece 
a violência contra a mulher

3L[DED\

Por Deisy Carrillo*

No Reino Unido, a 
diferença salarial entre 
homens e mulheres é 
superior a 18% e 62% de 
todos os trabalhadores 
com baixos salários 
são mulheres 

Quando falamos do impacto da COVID-19 em casos de 
abuso doméstico, devemos ser cautelosos, uma vez que a 
COVID-19 não causou o aparecimento de abusos domésticos 
em primeiro lugar. Antes da pandemia, esta já era a principal 
causa de morte das mulheres. 
Em 2018, uma investigação das Nações Unidas concluiu que 
a casa da família é o lugar mais inseguro para as mulheres, 
pois todos os dias, aproximadamente 137 mulheres são 
mortas em todo o mundo por um parceiro ou membro da 
família. 
Em média, só no Reino Unido, uma mulher é morta por um 
homem de três em três dias. Além disso, alguns activistas de 
abusos domésticos estimam que cerca de 400 vítimas por 
ano cometem suicídio. 
Estes números só por si demonstram que o abuso doméstico 
é um factor de risco decisivo para a morte de mulheres. 
Consequentemente, o crime precisa ser tratado como um 
crime grave e tratado como uma prioridade de saúde pública.
É também importante salientar que por detrás de cada 
estatística e notícia, há uma pessoa, uma filha, uma irmã, 
uma sobrinha, um primo, um amigo, um colega; é uma 
tragédia para uma família que fica devastada e à procura de 
respostas.

Em UK, uma mulher é morta por homem a cada 3 dias
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O papel da polícia na perpetuação da misoginia
Em teoria, todos os oficiais devem 

salvaguardar e proteger os membros 
da sociedade, incluindo os que estão 
atrás das portas fechadas da casa da 
família. Contudo, durante a minha 
investigação, identifiquei muitos 
factores e variáveis que podem afectar 
as atitudes e respostas dos agentes 
policiais quando confrontados com 
incidentes de abuso doméstico.

Por exemplo, a discrição policial 
é um conceito que é construído 
socialmente, mas pode ter um impacto 
positivo ou negativo nas atitudes e 
respostas dos agentes. 

Pesquisas anteriores concluíram 
que a discrição  pode permitir aos 
agentes policiais comportarem-se de 
acordo com opiniões pessoais que 
detêm, em vez de princípios legais, 
valores e padrões de comportamento 
que todos os agentes policiais devem 
seguir. 

Se algum polícia tiver atitudes 
sexistas ou abusivas para com as 
mulheres, como pensa que elas 
responderão ao crime baseado no 
género?

A investigação académica 
argumentou que alguns agentes 
consideram as vítimas de abusos 
domésticos como “lixo” (MacVean 
e Neyroud, 2012) e indigno de 
tempo policial. Também se concluiu 
que alguns agentes da polícia 
implementam muitas tácticas para 
evitar chamadas de crimes baseados 
no género, incluindo ignorar o rádio 
ou fingir que não estavam disponíveis 
em vez de lidar com aquilo a que os 
agentes se referem como «apenas 
domésticos» (Pearson e Rowe, 2020).

Estas descobertas exemplificam 
que alguns polícias não percebem 
o abuso doméstico como uma 
prioridade ou um crime grave; 
portanto, as estratégias e leis de 
abuso doméstico são inúteis, porque 

as investigações dependerão sempre 
do facto de o agente querer ou não 
investigar o caso.

Resposta incoerente
Desde os anos 1980, muito 

mudou, particularmente em termos 
de progresso, investimento, atitudes, 
respostas, legislação e apoio às 
vítimas de abuso doméstico. 
Contudo, seria errado presumir que 
os problemas relacionados com as 
investigações policiais em casos 
de violência baseada no género já 
não são um problema na sociedade 
contemporânea.

O último relatório da inspeção dos 
Serviços de Bombeiros e Salvamento 
de Sua Majestade salienta que, 
embora tenham sido feitos muitos 
progressos nos últimos anos, existem 
ainda numerosas inconsistências 
na resposta à violência contra as 
mulheres e na forma como as vítimas 
são tratadas por alguns agentes 

policiais, especialmente quando 
se consideram as experiências de 
mulheres imigrantes. 

Há muitos casos em que a 
credibilidade e os direitos das mulheres 
imigrantes são ignorados. Estas 
atitudes e respostas de alguns agentes 
da polícia resultaram em muitos 
perpetradores agirem impunemente. 
Também demonstra que alguns 
agentes estão a perder oportunidades 
para proteger as vítimas, prender 
criminosos e prevenir o crime.

Dados sobre a prevalência e 
extensão do abuso doméstico em 
comparação com outros crimes, 
incluindo o terrorismo ou crimes 
relacionados com drogas, tornam 
difícil compreender por que razão 
a violência contra mulheres é uma 
prioridade no papel, mas não nas 
acções policiais.

Restabelecer a confiança da 
polícia 

Quando avaliamos a cultura 

policial e os abusos domésticos, 
torna-se claro que pouco se sabe sobre 
a medida em que a cultura masculina 
no policiamento pode afectar as 
investigações de abusos domésticos. 
Além disso, considerando que 
os homens constituem 70% do 
serviço policial, há uma ausência 
de investigação sobre os agentes 
masculinos como perpetradores de 
violência contra as mulheres. 

Portanto, não há dúvida de que é 
necessária uma investigação a fim de 
restaurar a confiança na polícia. Ao 
mesmo tempo, para mostrar que todos 
os perpetradores (incluindo agentes 
da polícia) podem ser processados e 
encarcerados pelos seus crimes.

* Deisy Carrillo é criminologista 
e coordenadora do Projeto no 
Centro de Mulheres de Hillingdon / 
Investigadora do Projecto Sharan. Este 
texto foi apresentado na Conferência 
Internacional de Educação Policial 
em novembro.

Por Deisy Carrillo*

Reino Unido
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Reino Unido

O número de países na lista 
vermelha de viagens da Grã-
Bretanha foi reduzido de 54 para 
sete. Brasil, Angola e Moçambique 
estão fora dessa relação e viajantes 
vindos desses países já não precisam 
se isolar em hotéis.

Panamá, Colômbia, Venezuela, 
Peru, Equador, Haiti e República 
Dominicana permanecem na lista 
vermelha.

O novo sistema simplificado de 
viagens significa que os passageiros 
elegíveis totalmente vacinados e 
menores de 18 anos que regressam 
de países e territórios não incluídos 
na lista vermelha podem fazê-lo sem 
necessidade de completar um teste 
pré-partida (PDT), um teste do dia 
8 ou entrar num período de auto-
isolamento de 10 dias.

As novas regras significam 
também que passageiros com uma 
vacinação completa aprovada com 
certificado reconhecido de um 
país não incluído na lista vermelha 
poderão substituir o seu teste do dia 
2 por um teste de fluxo lateral mais 
barato, reduzindo o custo dos testes à 
chegada a Inglaterra.

O governo pretende ter isto 
em vigor para quando as pessoas 
regressarem de pausas de Half-term.

Qualquer pessoa que apresente 
resultados positivos terá de se isolar e 
fazer um teste PCR de confirmação, 
sem custos adicionais, que seria 
genomicamente sequenciado para 
ajudar a identificar novas variantes.

Quais são as exigências 
para as crianças?

Também desde 04/10, os menores 
de 18 anos provenientes de países cujo 
estatuto de vacinação é reconhecido 
pelo Reino Unido não precisarão 
apresentar um PDT negativo antes 
de viajarem para Inglaterra. Isto 
aplica-se independentemente do seu 
estatuto de vacinação.

Todos os menores de 11 anos, 
independentemente de onde viajem, 
já estão isentos de testes prévios à 

chegada ao Reino Unido.
Se as crianças com 11 anos ou 

mais não viajarem de um dos mais 
países e territórios onde as vacinas 
são reconhecidas, serão obrigadas a 
seguir as mesmas regras que para os 
passageiros não vacinados.

As vacinas reconhecidas 
são Pfizer BioNTech, Oxford 
AstraZeneca (incluindo Covidshield), 
Moderna e Janssen (J&J).

Como comprovar a 
vacinação completa?

Os elegíveis devem ter um 
documento de uma autoridade de 
saúde pública nacional ou estatal que 
inclua certas informações incluindo 
nome, data de nascimento e detalhes 
de vacinação, conforme estabelecido 
nas orientações sobre o GOV.UK.

O governo tem mantido uma 
abordagem faseada para reconhecer 
as vacinas administradas por outros 
países e territórios, com base no 
sucesso do projecto-piloto com os 
EUA e a Europa.

Quem tomou Coronavac 
vai receber o mesmo 
tratamento?

A vacina Coronavac, 
administrada na maioria dos 
brasileiros, não foi listada no acordo 
europeu e não faz parte da política de 
entrada do Reino Unido.

Os residentes totalmente 
vacinados com vacinas que não 
fazem parte da política de entrada, 
bem como os parcialmente 
vacinados, terão ainda de fazer um 

teste pré-partida, testes PCR para o 
segundo e oitavo dia após a chegada, 
e auto-isolamento durante 10 dias, 
com a opção de testar para libertar 
após 5 dias.

O governo britânico deve 
expandir mais regularmente a 
política a outros países e territórios.

Todas as chegadas terão ainda 
de preencher um formulário de 
localização de passageiros antes 
da viagem. Os viajantes devem 
continuar a verificar as orientações 
de viagem do GOV.UK, incluindo 
conselhos de viagem do Foreign, 
Commonwealth and Development 
Office (FCDO) antes, durante e 
depois da viagem, para se manterem 
actualizados com os requisitos de 
entrada e assegurarem o cumprimento 
dos últimos regulamentos 
COVID-19 e não COVID-19 para o 
país visitado. Os passageiros devem 
também verificar cuidadosamente 
as condições de reserva antes de 
efectuarem a reserva.

Os passageiros elegíveis 
totalmente vacinados e os menores 
de 18 anos elegíveis que regressem 
de países e territórios que não 
constem da lista vermelha podem 
fazê-lo apenas com um teste no dia 2.

Outros passageiros que não 
estejam totalmente vacinados com 
uma vacina autorizada que regressem 
de um destino não incluído na lista 
vermelha devem completar um teste 
antes da partida, um teste no dia 2 
e um teste no dia 8 e completar o 
autoisolamento de 10 dias (com a 
opção Test to Release no dia 5).

Entenda o novo sistema 
de viagens com uma lista 

vermelha reduzida
Da Redação

8QVSODVK

3DQDPi��&RO{PELD��9HQH]XHOD��3HUX��(TXDGRU��+DLWL�H�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD�SHUPDQHFHP�
na lista vermelha

Curtas
Hora de preparar a declaração de imposto 
de renda
HM Revenue and Customs (HMRC) 
está a lembrar aos inscritos como Self 
Assessment que devem verificar se têm a 
informação correcta a fim de preencherem 
a sua declaração de impostos. O prazo da 
declaração de impostos para o ano fiscal 
de 2020-2021 é 31 de outubro de 2021 para 
os que foram preenchidos em formulários 
em papel e 31 de janeiro de 2022 para 
as declarações online. Mais de 63.500 
contribuintes preencheram a declaração 
de impostos a 6 de abril, o primeiro dia 
do ano fiscal. Os contribuintes podem 
apresentar a sua declaração antes do 
prazo de janeiro, mas ainda têm até 31/01 
para pagar.

Ajuda para superar o impacto mental 
negativo da pandemia
Novas pesquisas encomendadas pela 
Office for Health Improvement and 
Disparities (OHID) revelam que quase 
metade (49%) dos adultos em Inglaterra 
disse que a pandemia de COVID-19 teve 
um impacto negativo no seu bem-estar 
mental. E mais de um terço de todos os 
adultos (34% ou 15,1 milhões) disseram não 
saber o que fazer para ajudar a melhorar 
o seu bem-estar mental. Fundamentada 
nessa pesquisa, a OHID lança a campanha 
Better Health – Every Mind Matters, 
que visa capacitar as pessoas a cuidar 
da sua saúde mental. Ao responder a 5 
perguntas simples na plataforma Every 
Mind Matters, as pessoas podem obter 
um “Plano Mental” personalizado, dando-
lhes dicas para ajudar a lidar com o stress 
e a ansiedade, melhorar o estado de 
espírito, dormir melhor e sentir-se mais 
equilibrado.

Governo promete abrigar todos os 
“homeless” da Inglaterra até 2024
Pessoas em situação de sem abrigo em 
Inglaterra serão apoiadas em projeto de 
£ 16 milhões, anuncia governo. O projeto 
visa acabar com a condição de homeless 
até 2024. O objectivo é terminar o ciclo 
de pessoas que saem do hospital para 
regressarem às ruas e depois serem 
rapidamente readmitidas no hospital. 
Um estudo com quase 3.000 pacientes 
sem abrigo que tiveram alta após uma 
admissão de emergência em 78 hospitais 
entre 2013 e 2016 revelou que quase 2.000 
foram readmitidos no espaço de um ano, 
número quase o dobro dos que têm lares.
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No pós-Brexit, o Reino Unido 
terá de redefinir as suas relações 
políticas, económicas, estratégicas, 
militares e outras com o continente 
latino-americano, da mesma forma 
que com o resto do mundo. 

Nada será como o antigo Império 
Britânico, uma época em que os 
actuais actores dominantes - Estados 
Unidos, China, Rússia e União 
Europeia, que também têm suas 
fissuras - não tinham o poder que 
têm hoje.

As economias latino-americanas 
foram moldadas após a independência 
no século XIX pelo domínio britânico 
do comércio mundial e pelo impacto 
do imperialismo britânico. 

Desde então, as economias 
regionais mudaram drasticamente, 
claro, com EUA, China e Pacífico 
a substituírem o Reino Unido como 
parceiros preferidos. 

Mas a União Europeia (UE) 
continua a ser importante na América 
Latina, política, económica e 
culturalmente. Então o que significa 
para esta região a decisão do Reino 
Unido - definitivamente ratificada 
nas eleições de dezembro de 2019 - 
de deixar a UE? 

A saída do bloco europeu foi 
concluída a 31 de dezembro de 2020, 
pondo fim a uma relação de 47 anos, 
e três anos após o referendo Brexit, 
as respostas ainda não são claras.

O Reino Unido é um país 
de apenas 242.000 quilómetros 
quadrados em dimensão geográfica. 
Embora pequeno em termos de massa 
terrestre, é a quinta maior economia 
do mundo e Londres é o maior 
mercado financeiro internacional do 
mundo. 

O país parece estar a voltar o 
olhar para a América Latina com 
seriedade. Antes do referendo do 
Brexit, o então chefe da diplomacia 
em 2011, William Hague, disse 
durante um discurso na Canning 
House (uma casa latino-americana 
em Londres): “É tempo de o Reino 
Unido voltar finalmente a pensar na 
América Latina e nas oportunidades 
que ela apresenta para a cooperação 
política, comércio e investimento 

que beneficiarão todos os nossos 
cidadãos”. 

Historicamente, a UE e a 
AL estabeleceram uma parceria 
estratégica e a UE tem procurado 
constantemente negociar com o 
Mercosul, o maior bloco comercial 
da AL.

Embora a região tenha vindo a 
aumentar o comércio com a China e 
a região do Pacífico, a UE continua 
a ser o maior parceiro comercial do 
Mercosul.

Na sequência do Brexit, e 
na procura de novos mercados e 
acordos, o Reino Unido está a olhar 
para a América Latina. Não foi por 
acaso que a recentemente nomeada 
ministra dos Negócios Estrangeiros 
do Reino Unido, Liz Truss, visitou 
o México, onde realizou reuniões 
com altos funcionários do gabinete 
federal, incluindo a ministra da 
Economia Tatiana Clouthier, mas 
excluiu a entrada no T-MEC porque 
se trata de um acordo trilateral e 
as suas cláusulas não permitem a 
entrada de outros países.

O Reino Unido procura agora 
estabelecer acordos bilaterais 
tanto com o México como com os 
Estados Unidos. A este respeito, um 
representante da Rainha Elizabeth 
disse que as negociações para um tal 
acordo com o México terão início em 
breve e que o Reino Unido espera 

assinar o tratado até ao final do 
próximo ano. 

O Reino Unido está também a 
tentar aderir ao Acordo de Parceria 
Trans-Pacífico (TPP).

Não só existe muito pouco 
comércio entre o Reino Unido e a 
AL, como, para além da disputa sobre 
as Ilhas Malvinas, UK desempenha 
um papel muito limitado em termos 
de política estratégica na América 
Latina. 

No entanto, num mundo pós-

Brexit, a Grã-Bretanha precisa 
comercializar mais globalmente e 
Boris Johnson, quando era ministro 
dos Negócios Estrangeiros, declarou 
que queria reforçar “a relação do 
Reino Unido com os países desta 
região”. 

Com a saída da EU, os britânicos 
põem à prova a capacidade para 
fazer acordos comerciais com países 
da AL. Mas para poder negociar, 
precisam assegurar vias que lhe 
permitam procurar novos parceiros 

comerciais em todo o mundo. 
Londres is calling
O governo britânico já 

manifestou a intenção de incluir a AL 
na busca por mercados alternativos à 
Europa, uma região que o primeiro-
ministro e principal impulsionador 
de Brexit Boris Johnson diz ter sido 
há muito negligenciada por Londres 
e oferece, nas suas palavras, “reinos 
de ouro” para explorar.

“Se o governo britânico adoptar 
uma estratégia pós-Brexit que lhe 
permita desviar-se das regras e 
regulamentos da UE, penso que 
isso lhe daria grande liberdade para 
reforçar o seu comércio com os países 
da América Latina”, disse na altura 
Thomas Mills, da Universidade de 
Lancaster.

Em tempos recentes, 
observadores do mercado notaram 
um aumento do interesse das 
empresas britânicas em fazer 
negócios na América Latina. O 
British Council aumentou o seu 
orçamento para a AL com o objectivo 
de investir no intercâmbio cultural 
e na educação. Como exemplo, 
em 2011 foi assinado um acordo 
“Ciência sem Fronteiras”, que trouxe 
10.000 estudantes brasileiros para 
universidades britânicas até 2015. 
Este programa tem vindo a expandir-
se desde então. 

Pós-Brexit, UK quer “atracar suas 
caravelas” na América Latina

Reino Unido

Por Ulysses Maldonado F.
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A AL tem muitos recursos naturais. O Brasil 
é o maior produtor e exportador de café do 
mundo. A Colômbia tem a maior produção 
de grãos de café arábica. O México tem 
o sétimo maior sector de automóvel e é o 
oitavo maior produtor mundial de petróleo, 
com quase 3 milhões de barris por dia.
O sector mineiro do Peru está a crescer 
rapidamente e o país apresentou um 
crescimento anual do PIB de 6,1% entre 
2002 e 2013. Como resultado, o Peru lidera 
a indústria mineira e ainda há 59 mil milhões 
de dólares de projectos mineiros planeados 
para os próximos anos. 
Mais a sul, o Chile possui fontes de energia 
renováveis não convencionais, tais como 
biomassa, energia hidroelétrica, geotérmica, 
eólica e solar.
A par destes abundantes recursos naturais, a 
América Latina tem uma riqueza de capital 

humano devido à sua grande população 
de classe média. Além disso, os países 
latino-americanos podem tirar partido de um 
acesso fácil aos mercados norte-americanos.
Estes mercados estão a conseguir economias 
de escala, levando a custos mais baixos, o 
que representa uma oportunidade de poupar 
nas despesas gerais quando se opera no 
país. 
Para o Reino Unido, qualquer empresa que 
se proponha crescer deve concentrar-se 
na América Latina e nos riscos, desafios 
e oportunidades que enfrenta neste novo 
contexto económico em que a AL continua a 
deter um grande potencial de investimento.
Os britânicos não estão apenas a olhar 
para os mercados latino-americanos em 
busca de números. A ideia é chegar como 
as caravelas de Colombo e tentar aterrar em 
terreno seguro.  

Recursos naturais na AL são uma questão estratégica
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Por pandemia, governo muda exames 
GCSE, AS e A level

Os exames GCSE, AS e A level 
em Inglaterra no próximo verão 
serão adaptados para maximizar a 
equidade e ajudar os estudantes a 
atingir o seu potencial, anunciou o 
governo.

Após uma consulta pública, o 
governo e a Ofqual confirmaram 
mudanças como a escolha de 
tópicos em alguns exames do 
GCSE, como literatura e história 
inglesa; informação avançada sobre 
o foco dos exames para focar a 
revisão dos estudantes em matérias, 
onde não há escolha de tópicos; e 
materiais de apoio como fichas de 
fórmulas em matemática.

Estes planos reconhecem a 
perturbação causada à educação do 
grupo este ano como resultado da 
pandemia, equilibrando ao mesmo 
tempo a necessidade de regressar 
aos exames como a forma de 
avaliação mais justa possível. 

Com os exames prontos a 
regressar, Ofqual também definiu 
a sua abordagem à classificação, 
após os dois últimos anos, que 
viram uma proporção global mais 
elevada de estudantes a receber 
as melhores notas em comparação 
com os anos pré-pandémicos. 

O próximo ano será um ano de 
transição para reflectir o período de 

recuperação, com limites de notas 
a serem fixados pelas comissões 
examinadoras reflectindo um ponto 
intermédio entre 2021 e 2019 – 
para que mais estudantes recebam 
notas mais elevadas em 2022 do 
que antes da pandemia.

Esta abordagem proporcionará 
uma rede de segurança para os 
estudantes deste ano, bem como um 
regresso à normalidade, esperando-
se que os resultados regressem ao 
perfil de classificação habitual até 
2023.

O secretário da Educação 
Nadhim Zahawi afirmou: 
“Colocámos a justiça no centro 
da nossa abordagem e ouvimos 
os alunos, professores e pais. As 
medidas que estamos a pôr em 
prática ajudarão a reduzir o impacto 
da perturbação significativa que 
este grupo de jovens teve de 
enfrentar – permitindo-lhes passar 
para a fase seguinte das suas vidas.”

“Estamos empenhados em que 
normas rigorosas sejam aplicadas 
com justiça, e os exames são a 
forma mais justa de avaliar os 
estudantes, razão pela qual terão 
lugar no próximo ano.” 

A consulta reuniu mais de 6.000 
respostas – com quase um quarto 
dos estudantes – e mostrou que 
mais de 90% dos estudantes e pais 
eram a favor de dar informação 

prévia e cerca de 80% ou mais 
concordaram em oferecer escolhas 
de tópicos.

É firme intenção do governo que 
os exames se realizem no próximo 
ano, como a forma mais justa dos 
estudantes mostrarem o que sabem 
e podem fazer. Mas o governo e a 
Ofqual também publicaram propostas 
para a Avaliação de Professores 
como medida de contingência se os 
exames não puderem ser realizados, 
no caso de o curso ou impacto da 
pandemia mudar.

Paralelamente, o departamento 
estabeleceu como estas disposições 
serão aplicadas às qualificações 
profissionais e técnicas (VTQs).

O Dr. Jo Saxton, regulador 
principal Ofqual, afirmou: “Os 

interesses dos alunos são centrais 
para o mandato do Ofqual. Para 
nós, isso significa justiça. Significa 
qualificações que resistem ao teste 
do tempo, em que os empregadores, 
colégios e universidades podem 
confiar”.

“A nossa abordagem de 
classificação reconhecerá a 
perturbação experimentada pelos 
estudantes que fizeram os exames 
em 2022. Proporcionará uma 
rede de segurança para aqueles 
que, de outra forma, poderiam 
simplesmente falhar uma nota 
superior, ao mesmo tempo que dão 
um passo atrás no normal.”

“Os exames e outras avaliações 
formais são o melhor e mais justo 
meio de avaliar os resultados dos 

estudantes. A escolha em alguns 
assuntos e a informação prévia 
para apoiar a revisão destinam-
se a dar apoio a todos à medida 
que emergimos da pandemia.   
Informações antecipadas para 
ajudar os estudantes a centrar a 
sua revisão nos meses finais serão 
dadas para exames de verão no 
início de Fevereiro e o calendário 
será mantido sob revisão sujeito ao 
curso da pandemia.”

Os resultados dos exames do 
próximo ano voltarão ao seu formato 
normal, com os níveis AS e A a 
serem divulgados a 18 de agosto, e 
os GCSE a 25 de agosto. Os VTQs 
utilizados para progredir de forma 
semelhante serão emitidos nos 
mesmos dias ou antes deles, e outros 
resultados de VTQs continuarão a 
ser emitidos ao longo do ano.

O governo comprometeu-se 
a um plano ambicioso e a longo 
prazo de recuperação da educação, 
incluindo um investimento até à 
data superior a 3 bilhões de libras, 
ajudando os jovens a prepararem-
se para os exames, bem como 
apoiando as crianças em idade 
escolar em todo o país. 

Isto inclui uma expansão 
significativa do programa de 
tutoria, para apoiar crianças e 
jovens a compensar a aprendizagem 
perdida durante a pandemia.

Reino Unido

Maior plataforma brasileira de 
streaming, a Globoplay acaba de 
anunciar sua chegada ao mercado 
britânico. Desde 14/10, um vasto 
catálogo de conteúdos clássicos 
e originais on demand do grupo 
Globo, o mais popular do Brasil, 

além de sete canais lineares estarão 
disponíveis para assinantes de mais 
de 20 países.

A empresa ainda não divulgou 
quanto vai custar a assinatura, que 
dará acesso a um extenso portfólio de 
conteúdos on demand como novelas, 
séries originais, filmes brasileiros, 
além de conteúdos ao vivo, como 

jornalismo e esporte, através da 
transmissão de sete canais lineares – 
TV Globo, Multishow, GloboNews, 
GNT, VIVA, SporTV e Premiere.

Com esta expansão, além do Reino 
Unido, a Globoplay (que funcionará 
como o iPlayer, da BBC, mas com 
uma assinatura mensal) estará presente 
na Alemanha, Espanha, França, Itália, 

Portugal e Suíça.
“Estamos muito felizes por 

expandir as fronteiras do Globoplay 
para novos territórios. Agora, 
mais experientes, damos um novo 
passo com o negócio na Europa e 
no Canadá. O streaming da Globo 
oferece um universo de possibilidades 
para os assinantes através de filmes, 

novelas, séries originais e de tantos 
outros produtos incríveis presentes 
na plataforma”, comemora Raphael 
Corrêa Netto, diretor de Negócios 
Internacionais da Globo. “A partir 
de agora, estaremos ainda mais perto 
do nosso público, que poderá assistir 
qualquer conteúdo quando e onde 
quiser pelo Globoplay”, completa.

Plataforma de streaming brasileira Globoplay 
anuncia chegada ao mercado britânico

Da Redação
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Da Redação
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Os bolsos dos britânicos serão 
atingidos por um pico inflacionário 
que não é visto há mais de dez 
anos. Isto deixa os meses de outono 
e inverno com um poder de compra 
muito limitado para muitos no 
Reino Unido. 

O Banco da Inglaterra já 
reconheceu que a previsão inicial de 
2% de inflação até o final de 2021 
havia sido anulada pela realidade, 
que se prevê que duplique para 
mais de 4%. O último relatório 
do Escritório de Estatísticas 
Nacionais, em setembro, já havia 
previsto um aumento de preços de 
3,2%. Mas este número poderia 
ser ultrapassado por aumentos nos 
preços da eletricidade, do gás e dos 
combustíveis.

Segundo especialistas, esta 
situação poderia levar o Banco 
da Inglaterra a apertar a política 
monetária para evitar uma espiral 
de alta de preços.

A pesquisa mensal da 
organização YouGov observou 
que as expectativas de inflação do 
público britânico para os próximos 
12 meses aumentaram um ponto 

percentual completo em setembro 
para 4,1% e as expectativas para 5 
a 10 anos subiram para 3,8%.

Os salários também 
empurram

Os especialistas acreditam que 
o aumento da inflação também seria 
impulsionado por um aumento sem 
precedentes dos salários iniciais 
e dos salários temporários do 
pessoal, considerado o mais rápido 
em 24 anos.

A Confederação de 
Recrutamento e Emprego (REC) 
explica que o fenômeno se deve 
a menos candidatos a emprego, 
levando a grandes aumentos nos 
salários iniciais.

Há uma forte oferta de empregos 
em setores como hospitalidade e 
restauração e para o pessoal de 
tecnologia.

Uma pesquisa com 400 
empresas de recrutamento 
constatou que o número de pessoas 
disponíveis para empregos caiu 
para um nível quase recorde.

Os recrutadores disseram que 
uma maior demanda por pessoal, 
uma alta taxa de emprego, menos 
trabalhadores da UE e uma falta 
de confiança entre os funcionários 
para mudar de função devido à 
pandemia contribuíram para o 
último declínio no número de 
candidatos.

Isto ocorre justamente quando 
o país enfrenta uma crise na cadeia 

de abastecimento por falta de 
combustível, causada pela escassez 
de motoristas de caminhões-tanque 
para transportar gasolina e diesel 
das refinarias para os postos de 
abastecimento.

O que significa o salto 
inflacionário no Reino 
Unido?

O salto de agosto para uma 
alta de 3,2% em nove anos terá um 
impacto nos pacotes de pagamento 
e na economia. 

A inflação britânica em agosto 
disparou, impulsionada por 
aumentos nos preços de alimentos 
e bebidas.

A inflação é a medida de 
quanto os preços sobem e 
descem e é acompanhada por 
uma série de índices diferentes. 
O princípio utilizado pelos 
economistas é o índice de preços 
ao consumidor (IPC), que rastreia 
o custo de uma cesta de 700 itens, 
incluindo alimentos, transporte 
e entretenimento. O Banco da 
Inglaterra tem a tarefa de manter a 
inflação em 2%, mas já foi acima 
deste ano e agora é muito maior.

A taxa é uma comparação 
anual, portanto, um salto mensal 
na inflação não significa que os 
preços tenham subido tanto desde 
julho. O Escritório de Estatísticas 
Nacionais, que publica os números, 
disse que os preços mais altos nos 
transportes, restaurantes, hotéis 
e alimentos e bebidas haviam 
impulsionado a taxa em agosto.

Observou que em agosto de 
2020 o programa de apoio para 
comer fora estava funcionando 
para ajudar; como resultado, os 
preços dos restaurantes eram 
artificialmente baixos, portanto 
agora serão muito mais altos em 
comparação, mesmo que não em 
termos históricos. 

No entanto, os problemas 
de pessoal e de abastecimento 
na indústria hoteleira também 
aumentaram os preços, enquanto 
o custo da gasolina nas bombas é 
mais alto do que em qualquer outro 
momento desde 2013.

A inflação moderada não é 
uma coisa ruim: as pessoas 
estão mais propensas a 
gastar seu dinheiro se 
acharem que vão comprar 
menos no futuro. Mas a alta 
inflação tem consequências. 
O mais óbvio é que se você 
tiver um salário fixo, seu 
dinheiro não irá tão longe a 
cada mês.
Entretanto, o aumento da 
inflação em um momento em 
que as taxas de juros estão 
em mínimos históricos é uma 
má notícia: seu dinheiro 
não terá o mesmo poder de 
compra se você o guardar 
para gastar depois.
Em termos simples, se você 
economizou £100 no ano 
passado, teria que valer 
£103,20 para valer o 
mesmo em termos reais. A 
melhor conta de um ano 
paga atualmente 1,5%, de 
modo que sua poupança 

seria de £101,50.
Alguns especialistas sugerem 
que você deve transferir 
essas economias para 
investimentos mais arriscados 
como uma forma de tentar 
vencer a inflação. Mas há 
sempre a possibilidade de 
que você também possa 
perder dinheiro. “Para que 
as pessoas tenham alguma 
chance de manter seus 
retornos reais, há poucas 
opções além de subir na 
curva de risco”, diz Simon 
Lister, consultor financeiro 
independente no site de 
comparação financeira 
Investing Reviews.
Se os altos níveis de inflação 
forem mantidos por mais 
tempo do que o previsto, o 
Banco da Inglaterra poderá 
aumentar as taxas de juros, 
o que seria uma boa notícia 
para aqueles com dinheiro 
em depósito.

Golpe na economia

O oposto é verdadeiro para 
os empréstimos. Se você 
tem um empréstimo com 
uma taxa de juros variável, 
então um aumento na taxa 
base do Banco da Inglaterra 
aumentaria seus reembolsos. 
Felizmente, muitas pessoas 
optaram por hipotecas 
de taxa fixa e os custos 
permanecerão os mesmos, 
mesmo que o Banco aja.
E a inflação reduz o 
tamanho de sua dívida em 
termos reais. Se isso levar 
a um aumento de salário, 

então o valor que você tem 
que pagar a cada mês será 
menor do que quando você 
contraiu o empréstimo pela 
primeira vez.
A boa notícia é que a taxa é 
calculada com base no valor 
de março, e não no valor 
de setembro, quando ainda 
se espera que a inflação 
esteja aumentando. Além 
disso, a taxa é monitorada 
em relação às taxas de 
empréstimos pessoais 
comerciais e é modificada 
em conformidade.

Empréstimos mais caros

Especial

Uma ameaça chamada inflação britânica 
1RWtFLDV�HP�3RUWXJXrV

Por María Victoria Cristancho 
@mavicristancho
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Quase um terço dos eleitores 
brasileiros, que vão às urnas ano que 
vem, espera um novo candidato face 
à polarização entre o ex-presidente 
Lula da Silva e o actual presidente 
Jair Bolsonaro.

A polarização política no 
Brasil é entre o fascismo e a 
social-democracia. Para alguns 
analistas, Lula da Silva representa 
a democracia porque vem de um 
partido dos trabalhadores que tem 
uma história de governo democrático 
e social. E Bolsonaro, um ex-militar 
e fervoroso religioso, segundo 
outros, representa o fascismo, o 
neoliberalismo económico e a 
política de linha dura. 

Até as eleições, a polarização 
prevalecerá. Para os analistas, 
a chamada terceira via já não 
existe. Qualificam-na como uma 
invenção das classes dirigentes e 
dos seus meios de comunicação 
como terminologia oportunista para 
simular uma realidade inexistente, 
que tenta fabricar uma opção que 
vai contra a candidatura de Lula.

Lula da Silva ergue-se dos 
escombros

O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva lidera as intenções de 
voto para as eleições presidenciais 
de 2022 no Brasil. Na primeira 
volta, o fundador do Partido dos 
Trabalhadores (PT) obteria 43,3% 
dos votos, contra 38,2% para o actual 
chefe de estado, Jair Bolsonaro.

Lula recuperou os seus direitos 
políticos a 16 de abril, quando o 
Supremo Tribunal anulou quatro 
julgamentos contra o ex-presidente 
nos tribunais de Curitiba (Paraná) 
devido a um conflito de jurisdição 
e decidiu que os casos deveriam 
ser reabertos noutros tribunais. 
A sentença não exonerou o ex-
presidente, mas desocupou as 
sentenças proferidas.

Em 23 de março, a Segunda 
Câmara do Supremo Tribunal 
Federal decidiu que o ex-juiz Sergio 
Moro foi parcial no processo contra 
o ex-presidente Lula da Silva. Por 
três votos contra dois, declarou 

que Moro agiu indevidamente no 
processo judicial pelo qual Lula foi 
condenado à prisão.

Moro condenou Lula a 12 
anos e um mês de prisão a 5 de 
abril de 2018. O ex-presidente 
permaneceu na prisão durante um 
ano e sete meses, até o STF declarar 
a sua prisão inconstitucional em 
novembro de 2019.

Embora ainda estejam muito 
longe, uma das questões-chave para 
as próximas eleições é em quem 
votarão aqueles que detestam a 
dupla Bolsonaro-Lula, que estão a 
liderar as sondagens, se a segunda 
volta for um duelo entre os dois.

Bolsonaro joga o tudo ou 
nada

Por outro lado, a situação do 
presidente Jair Bolsonaro não é 
favorável, uma vez que os objectivos 
da direita são claros: manter o 
governo sob o seu controlo, manter 
e aprofundar o modelo neoliberal e 
consolidar uma aliança internacional 
com os Estados Unidos; no entanto, 
para isso ele precisa, acima de tudo, 
de derrotar o PT, por todos os meios 
necessários, para impedir que este 
partido regresse ao governo.

Apesar da sua fraqueza política 
face aos índices de aprovação da sua 

administração, especialmente face 
à pandemia de Covid-19, que caiu 
para níveis mínimos, e às múltiplas 
acusações judiciais contra ele e a 
sua comitiva, o presidente brasileiro 
tem duplicado a sua aposta contra 
membros do Supremo Tribunal 
Federal, a quem acusa de “preparar 
o terreno” para o prender sob a 
premissa de um provável ataque à 
democracia.

Uma análise Datafolha de 26 
de setembro indica que Bolsonaro 
perdeu 35% daqueles que votaram 
nele em 2018 e que 23% já 
declararam que votarão em Lula. 
Acrescenta que a percentagem de 
eleitores arrependidos está a crescer 
e revela que muitos dos que foram 
manipulados nas eleições de 2018 
vão devolver o voto ao PT.

Bolsonaro também perde o apoio 
crucial dos evangélicos que votaram 
maciçamente por ele em 2018 e 
foram uma base de apoio central na 
primeira parte do seu governo. Um 
inquérito do instituto Ipec mostra 
que 59% dos evangélicos dizem que 
“não confiam” no presidente.

De acordo com analistas 
políticos, Bolsonaro limitou o seu 
futuro próximo à única opção no 
contexto da guerra aberta que está 
a travar contra o Supremo Tribunal 

Federal (STF), o órgão judicial mais 
alto do país.

O presidente brasileiro não 
só denuncia os membros do STF 
por “não respeitarem a vontade 
do povo”, mas também encoraja a 
população a comprar espingardas 
no meio de um clima cada vez mais 
quente. “Um povo armado nunca 
será escravizado”, disse ele aos 
apoiantes num comício no final de 
agosto.

A direita brasileira está agora 
dividida: uma parte mantém o seu 
apoio à Bolsonaro, valorizando 
sobretudo a política económica de 
Paulo Guedes, com quem ganha 
muito; neste sentido, tolera tudo o 
que a Bolsonaro faz e diz em termos 
dos seus interesses.

Outra parte já não apoia 
politicamente Bolsonaro, embora 
continue a apoiar as suas políticas 
económicas, apesar de saber que 
a manutenção destas políticas 
económicas levará à sua derrota 
em 2022. É por isso que procuram 
alternativas e um candidato de 
terceira via, como Mourão ou outra 
pessoa, mas vacilam entre tentar 
derrubar Bolsonaro ou não o apoiar 
para 2022.

Outro sector está contra ele de 
frente. Já nem sequer apoia Paulo 

Guedes. Considera o Bolsonaro 
um risco para a democracia. Está 
à procura de outro candidato para 
entrar na corrida na primeira volta, 
sugerindo mesmo Michel Temer.

A divisão da direita é sempre um 
sinal da possibilidade de vitória da 
esquerda, que está unida em torno 
de Lula: PT, PC do B, PSB, PSOL, 
mesmo alguns sectores do PDT. 
Outras candidaturas, tais como a de 
Ciro Gomes, não podem arrancar, 
quanto mais aparecer como 
alternativa.

Se houver uma segunda volta, 
Lula poderá contar com um apoio 
ainda maior para alcançar uma 
vitória esmagadora e tornar-se 
presidente.

Mas, para evitar qualquer aventura 
de golpe, Lula teria de ganhar na 
primeira volta, conquistando sectores 
que hoje apoiam Ciro Gomes e 
outros candidatos menores, apelando 
a um voto útil contra Bolsonaro. De 
momento, Lula está a emergir como 
o único que pode derrotar Bolsonaro.

No meio de tanta tensão política 
e incerteza, a única certeza no Brasil 
é que a convulsão na disputa política 
pelo poder continuará a aumentar, 
ainda mais com um presidente que 
parece sentir-se à vontade para 
acrescentar combustível ao fogo.

A batalha pelo poder entre Lula e 
Bolsonaro um ano antes das eleições

Brasil

Por Ulysses Maldonado F.

Reprodução
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Artigo

Começo este artigo declarando 
meus sentimentos e respeitos a 
todas as vítimas da covid-19, a todos 
aqueles que perderam seus familiares 
e amigos, e para as próximas 
gerações que ainda deverão aprender 
a conviver com esse vírus, caso ele 
permaneça em circulação.

Por outro lado, podemos 
considerar que o atual momento da 
humanidade é muito mais do que uma 
pandemia. Mesmo não sendo vítimas 
diretas do vírus, muitas pessoas 
faleceram por outros motivos em 
um ritmo de falecimento acelerado 
entre os anos de 2020 e 2021, no qual 
podemos dizer que até o Maradona 
se foi entre outras personalidades 

importantes para todos nós. 
Observamos empresas que 

faliram em poucos meses, enquanto 
novas marcas começaram a expandir 
sua presença de mercado, ressaltando 

o surgimento de novos modelos de 
negócios nos ambientes digitais. 

De um lado vários trabalhadores 
perderam seus empregos enquanto, 
do outro, profissionais de diversas 

áreas conseguiram recolocação no 
mercado de trabalho ou abriram seus 
próprios empreendimentos. 

A economia mundial está 
buscando novos caminhos para abrir 
investimentos, geração de capital e 
oportunidades para recuperação a 
médio prazo, até as criptomoedas 
que eram consideradas moedas de 
adolescentes na internet começaram 
a ser valorizadas acima dos 100%. 

A digitalização dos processos de 
compra e venda de produtos alcançou 
forte velocidade para atender às 
novas demandas dos consumidores 
que passaram a comprar mais pela 
rede mundial de computadores.

O sentimento das pessoas também 
está mudando, os sonhos pessoais 
estão perdendo o encantamento 
para receber um banho de realidade, 
permitindo ao ser humano pensar 
onde realmente precisa chegar.

E qual é o caminho? Ou quais 

serão os caminhos para a humanidade 
atravessar depois que essa pandemia 
passar?

Por enquanto, podemos 
considerar que estamos vivendo 
muito mais do que uma pandemia 
no contexto dos impactos, das 
perdas pessoais e da busca constante 
por uma recuperação ou retomada 
mercadológica.

Que os respeitos às vítimas e 
ao ser humano sejam mantidos no 
decorrer da pandemia e no período 
pós-pandemia, para que possamos ter 
condições de crescermos como seres 
humanos e sermos muito maiores do 
que essa pandemia que, com certeza, 
vai passar.

* 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).

Mais do que uma pandemia
Por Fernando 
Rebouças*
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Quando as pessoas muitas vezes 
começam uma empreitada, isso não 
quer dizer que elas tenham metas 
traçadas e estabelecidas. Nem tudo 
foi tática e estrategicamente pensado 
para que acontecesse da forma que 
deveria, ou gostaríamos. Tanto que 
ouvimos casos de pessoas de sucesso 
que muitas vezes começaram um 
negócio qualquer que gerou outro, 
ou se envolveram com uma questão 
que se articulou em diversas outras 
aparentemente nada a ver com o 
desejado, ou seja, a coisa aconteceu 
quase que por acaso. 

Quantos não decidem se dedicar 
a um hobby ou algo de que gostam 
muito, e isso vira um negócio? 
Assim, muitas vezes nascem casos 
ou pessoas de sucesso. Mas há algo 
que faz com que essas histórias 
tenham finais graciosos, como 
determinação e vontade de dar certo, 
pois conforme a frase, que dizem 
ser atribuída a Einstein, “o único 
lugar onde o sucesso vem antes do 
trabalho é no dicionário”.

Mas o que é sucesso? 
Segundo o dicionário Michaelis 

online, sucesso quer dizer 1) aquilo 
que sucede; acontecimento, fato; 2) 
Qualquer resultado de um negócio; 
bom êxito; 3) Pessoa (artista, escritor, 
etc.) ou coisa (filme, livro, etc.) que 
alcança grande popularidade, entre 
outras coisas. No caso em questão, 
e muitos outros, prefiro usar 
sucesso como algo que geralmente 
é resultado de algo realizado com 
determinação, ou algo que vai 
acontecendo no decorrer do trajeto, 
e não necessariamente com esforço, 
pois alguns o alcançam de modo a 
parecer que anjos o impulsionaram 
somente. Mas não é bem assim. 
É necessário persistência e 
dedicação... mas, é certo, também 
um bocado de apoio. 

Aqui em Londres temos o caso 
da Mayara Glasgow, que veio para 
cá para estudar inglês e acabou 
ficando. Essa história resultou no 
Cantinho da Maya, um dos maiores 
restaurantes aqui em Londres, não 
em tamanho, mas em atendimento, 
cuja especialidade (servir comida 

“goiana”) serve a variado gosto, de 
brasileiros a londrinos. O que está 
sendo um caso de sucesso.

Como uma rede de apoio 
pode nos ajudar em tudo?

Rodrigo Oliveira, profissional 
de marketing digital que já está 
cursando sua faculdade de direito 
aqui, apareceu na minha vida por 
intermédio da Maya, para quem estou 
trabalhando aos fins de semana. Com 
necessidade de ganhar um pouco 
mais do que somente com minhas 
aulas de português para estrangeiros 
e/ou como língua de herança, meus 
atendimentos psicoterapêuticos, 
meus artigos e livro publicados, 
Maya me deu guarida, e assim 
surgiu o que podemos chamar de 
boa amizade. Aqui em Londres, 
todos fazemos de tudo. Rodrigo que 
já coordenou equipes em diversos 
restaurantes de luxo, hoje faz o 
gerenciamento do Instagram do 
“Cantinho” e mentorias na área. 
Sendo uma pessoa extremamente 
prestativa, pois sempre que ele 
pode facilita a vida de outros, traz 
em si o reconhecimento de quem 
já foi ajudado um dia, e excede em 

simpatia. Ele possibilitou a mim o 
lançamento de meu segundo livro, 
Conto de Bastidores, pela Amazon. 
Além disso, está indicado ao prêmio 
de Melhor do Brasil no Mundo, na 
categoria “empreendedor”. Outro 
caso de sucesso.

Na contramão desse pensamento 
de pessoas que se conhecem, 
conheci ainda pessoas que não se 
conhecem, mas que o trabalho delas 
ajuda outras pessoas a crescerem 
também. É o caso da  Carol Andrade, 
da @breathbycarol Terapias, que 
tendo vindo parar em Londres 
como jornalista, dedica hoje seu 
tempo a auxiliar mães no processo 
de amamentação e faz trabalho 
voluntário em um Baby Bank para 
as que não têm poder aquisitivo 
para fraldas, roupinhas, entre outras 
coisas. Na esteira desse raciocínio, 
temos a Kelly que foi “adotada” por 
um casal de ingleses, e no espírito 
do Rodrigo e da Carol, hoje, ajuda 
pessoas com seu projeto Amor ao 
próximo, distribuindo cestas básicas 
pelo Brasil, por meio de uma equipe 
de voluntários. Mais outros casos de 
sucesso.

Falei aqui dessas quatro pessoas 

incríveis, mas poderia falar de 
tantas, para dizer que há grandes 
brasileiros em Londres fazendo 
acontecer. Portanto, o sucesso para 
cada um é relativo. Não quer dizer 
riqueza nem fama, necessariamente, 
mas realização de sonhos, modos de 
viver, projetos sendo implementados 
e luta contínua. 

E será que as pessoas se 
encontram por acaso?

É interessante como algumas 
pessoas vão se cruzando e ajudando 
umas às outras, às vezes sem querer, 
às vezes por “coisas lá do alto”, vão 
tecendo teias de relações de afeto e 
gratidão, como essas que citei acima 
e com as quais tenho uma pareceria 
de respeito e gentileza. As pessoas 
podem se unir sempre para se ajudar, 
seja em um serviço voluntário ou 
pago, quando há essa possibilidade. 

Gostou dessas histórias? Pois 
então procure pensar que algo na 
vida pode criar uma direção para 
suas ações, tendo em vista que é 
necessário estar em movimento. 
Agir, mesmo quando você não sabe 
ao certo para onde está indo, é uma 
boa forma do “Cara lá de cima” 

entrar com sua ajuda. Dizia uma 
amiga que “quem fica parado é 
poste”. E Krishnamurti que “a ação 
vence o  medo”. Então, o que está 
esperando? Junte-se a pessoas que 
somam na sua vida, que o(a) querem 
bem, que o(a) apoiam e podem 
fazer de você alguém melhor, e 
você também pode fazer muito por 
elas. 

Para isso, o Rodrigo está 
oferecendo seu trabalho de 
mentoria em marketing (@rlso); a 
Mayara, o melhor de sua cozinha; 
a Carol, o atendimento a mães 
com psicoaromaterapia; e eu posso 
acolher você com psicoterapia 
analítica, ou ainda auxiliar com 
aulas (ou revisões) em língua 
portuguesa, pois antes de ter 
estudado e estudar constantemente, 
para atender qualquer demanda 
emocional, escrevo e sou professora 
de português há mais de 23 anos. 

Gostou do texto? Ajudou você a 
estabelecer uma energia extra para 
agir na vida? 

Então, sigamos juntos.
P.S.: Quero deixar aqui meu 

eterno agradecimento por uma 
dessas pessoas maravilhosas que 
encontramos pela vida, minha 
editora Marta Stephens, do Notícias 
em Português, este grande jornal da 
comunidade lusófona em Londres, 
que acreditou no meu trabalho e 
me deu a oportunidade de expressar 
minha voz. E ao amigo Rafael de 
Lucena, CEO da 12 ML, uma das 
maiores agências de comunicação 
e marketing, em Niterói-RJ, Brasil, 
quem me apresentou a Marta. 
Gratidão à vida.

* Janice Mansur é escritora, 
professora, revisora de tradução, 
criadora de conteúdo. Atualmente 
atende com psicoterapia de viés 
analítico (online). Canal do 
Youtube: BETTER & Happier 
Instagram: @janice_mansur.

Você ainda acha que sucesso vem do nada?
Cotidianices

3L[DED\

Por Janice Mansur*
@janice_mansur

“Sucesso é resultado 
de algo realizado com 
determinação, ou algo 
que vai acontecendo 
no decorrer do trajeto, 
e não necessariamente 
com esforço. Mas 
é necessário 
persistência, 
dedicação,  ... e também 
um bocado de apoio.”
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Vencedor do prêmio Un Certain Regard no Festival de Cannes 2019 e candidato 
brasileiro no Oscar 2020, A Vida Invisível de Euridice Gusmão estreia nos cinemas em 
Londres.

Dirigido por Karim Ainouz e inspirado no romance homônimo de Martha Batalha 
(2015), A Vida Invisível de Eurídice Gusmão conta a história de duas irmãs que são 
mantidas à parte pelos homens que as cercam.

No elenco estão nomes como Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier, Antônio 
Fonseca, Cristina Pereira e Fernanda Montenegro.

O filme estará em cartaz no Cine Lumière (Institut français du Royaume-Uni) que 
fica na 17 Queensberry Place, London, SW7 2DT. Ingressos custam entre £11 e £13 e mais 
informações pelo site https://www.institut-francais.org.uk/cine-lumiere/ 

A agenda cultural da comunidade 
lusófona no Reino Unido

Por Osvaldo Lélis

A VIDA INVISÍVEL DE EURÍDICE 
GUSMÃO – a partir de 15 de outubro

FESTIVAL DE CINEMA INDÍGENA DO 
BRASIL – 22 a 24 de outubro

A primeira edição do Festival de Cinema Indígena do Brasil no Reino Unido apresenta 
uma seleção de doze filmes feitos por e com cineastas indígenas do Brasil - de curtas a longas-
metragens, de obras de não ficção a animações.

O festival coincide com a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática 
(COP26) em Glasgow.

O projeto foi idealizado por Christian Fischgold, com co-curadoria do cineasta Takumã 
Kuikuro. “É parte de uma pesquisa realizada na Universidade de Manchester, sob a 
supervisão da prof. Lúcia Sá. A Lúcia é uma importante professora de Manchester, com uma 
sólida e reconhecida obra sobre as questões indígenas. E o departamento da Universidade 
de Manchester é um dos mais interessantes de todo o UK”, explica Fischgold. A produção e 
correalização do Festival é do People Palace Project, da Queen Mary University of London. 

Parte da receita de bilheteria será doada à Articulação dos Povos Indígenas do Brasil 
(APIB).

Ingressos custam £15 e podem ser adquiridos pelo site https://www.ica.art/ . O Institute of 
Contemporary Arts (ICA) fica no The Mall, St. James’s, London SW1Y 5AH.

Divulgação

PROGRAME-SE

O compositor, arranjador e violonista brasileiro Luiz Morais apresenta seu segundo 
álbum ‘In the Weave’. Representante do jazz brasileiro contemporâneo e um intérprete 
virtuoso, o cearense está radicado em Londres desde 2010, e é parte da criação de um 
renascimento inovador e experimental da tradição musical brasileira em um cenário mais 
amplo de jazz e world music.

Luiz Morais se apresenta no PizzaExpress Jazz Club (Soho), 10 Dean St, W1D 3RW. As 
portas se abrem às 12h mas o show começa às 13h30, com ingressos custando £20 através 
do site https://www.pizzaexpresslive.com/ .

LUIZ MORAIS – 24 de outubro 
(domingo)

Divulgação

Divulgação
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NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS INDICA

ARLO PARKS

MICHAELA COEL – I MAY 
DESTROY YOU

STEVE MCQUEEN

Arlo Parks é uma cantora, 
compositora e poetisa britânica. Em 
2019, integrou a lista BBC Music Sound 
of 2020, sendo apontada como uma das 
grandes promessas da música britânica. 
Seu primeiro álbum de estúdio, Collapsed 
in Sunbeams, foi lançado em janeiro de 
2021.

Michaela Coel é uma talentosa atriz, roteirista, diretora, produtora e fez história 
no último Prêmio Emmy ao ser a primeira mulher negra a vencer como melhor 
roteiro em série dramática. I may destroy you é uma série criada, escrita, codirigida 
e produzida por ela para a BBC One e a HBO. A série se passa em Londres com um 
elenco predominantemente negro britânico. Coel estrela como Arabella, uma jovem 
escritora que está sob os olhos do público que busca reconstruir sua vida após ser 
estuprada. 

McQueen é um cineasta e videoartista 
britânico. Ele é conhecido por seu 
premiado filme 12 anos de escravidão. 
O diretor foi o primeiro cineasta negro 
a receber o prêmio de melhor filme no 
Oscar. Outros dos seus trabalhos incluem 
os filmes Hunger, Shame, As viúvas e a 
série de TV Small Axe.

Filha de mãe jamacaina e pai inglês, Zadie é uma escritora inglesa formada 
em Literatura Inglesa na Universidade de Cambridge. Em 2006, seu romance 
Dentes Brancos (White teeth) foi incluído na lista da revista Time dos 100 
melhores romances de língua inglesa escritos entre 1923 e 2005.

ZADIE SMITH

 BLACK HISTORY MONTH
Em outubro, o Mês da História Negra é celebrado no Reino Unido. Pessoas 

de origem africana e caribenha têm sido uma parte fundamental da história 
britânica durante séculos. No entanto, os ativistas acreditam que seu valor e 
contribuição para a sociedade costumam ser esquecidos, ignorados ou distorcidos. 

O Mês da História Negra dá a todos a oportunidade de compartilhar, celebrar e 
compreender o impacto da herança e cultura negra.

Listamos aqui obras de artistas e realizadores negros britânicos que você 
precisa conhecer.

Reprodução/Instagram

Reprodução/Facebook

Reprodução/Facebook

Reprodução/Facebook

Divulgação

Benjamin é um escritor britânico e poeta dub (estilo de perfomance 
inspirado no ritmo caribenho). Ele foi incluído na lista do The Times dos 50 
maiores escritores do pós-guerra da Grã-Bretanha em 2008.

BENJAMIN ZEPHANIAH
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Espiritualidade

Eu entendo que uma pessoa não 
necessita ter um relacionamento 
com Deus para crer no que é bom, 
e nem tampouco que ela não possa 
construir bons valores sem Deus. 
Posso ainda inferir que ela também 
não precisa afirmar que Deus existe 
para acreditar que a moralidade 
existe. A questão não é o fato, mas 
a base. O Senhor nos deu esse 
fundamento em Seus mandamentos. 
Veja o que o Salmo 119.160, numa 
linguagem mais atual nos diz: “A 
tua palavra é a verdade, e cada uma 
das tuas justas regras duram para 
sempre.” 

Deus providenciou uma bússola 
moral em Sua Palavra e o que Ele 
nos diz, diz a todos, e o que Ele diz 
em dado momento, diz para todo 
o tempo. Por outro lado, mesmo 
entendendo que o homem não 
pode, por si mesmo, produzir um 
conceito de valor elevado, ele não 
é totalmente desprovido de um. Isto 
significa que mesmo as pessoas mais 
perversas, possuem um sistema de 
valores inerentes a si mesmas, dado 
por Deus. 

Uma história horrível
Na Bíblia, no livro de Juízes, 

capítulo 19, encontramos uma 
história que muitos dizem ser o 
“esgoto das Escrituras”. Lá, vemos 
um levita, membro do sacerdócio 
e um guardião da lei de Deus, que 
se conecta a um sistema de valores 
depravado. Pelo registro bíblico, 
sabemos que ele não é um homem 
justo e o caso se desponta com a sua 
concubina. Esta mulher aborreceu-
se dele e o deixou, tornando-se à 
casa de seu pai e lá esteve por uns 
quatro meses. Muitos afirmam que 
ela foi infiel ao marido e o deixou 
para fugir da sua ira. Quatro meses 
depois, o levita foi busca-la na casa 
de seu pai. Quando este o vê, lhe dá 
boas-vindas calorosas. O tal levita 
fica alguns dias com o sogro e depois 
empreende viagem seguindo até a 
cidade de nome Gibeá. O costume 
da época era alguém oferecer 

hospitalidade a quem estivesse 
sentado na praça da cidade, sem ter 
para onde ir. No entanto, ninguém 
se interessou por esse casal cansado. 
À noite, porém, um homem já 
idoso que era da região montanhosa 
de Efraim, os leva para sua casa. 
Eles se alojam com aquele senhor, 
comem, bebem e se alegram.

Um acontecimento 
repugnante

É a partir daqui que a história 
adquire contornos horríveis. Alguns 
homens daquela cidade cercaram 
a casa e exigiram que o dono 
lhes entregassem o levita, com a 

finalidade de abusarem sexualmente 
dele. O homem, tentando livrar 
o levita, lhes ofereceu a sua 
própria filha e a concubina do seu 
convidado, afirmando que eles 
fizessem com elas o que desejassem.  
Os homens que cercavam a sua 
casa não quiseram ouvi-lo e, assim 
sendo, ele pegou a concubina do 
levita e a empurrou para fora. 
Aqueles homens abusaram dela 
a noite toda e só a deixaram ao 
nascer do sol, pela manhã. Vindo a 
mulher, cai na porta da casa onde 
estava hospedada. Levantando-se 
pela manhã, o tal levita a encontra 
na varanda, mas ela está morta. O 
homem fica irado, não por causa 
do abuso que ela sofreu, mas por 
causa da sua perda. A hospitalidade 
em relação a ele foi violada e a 
vingança deve ser levada a efeito. 
Com a finalidade de recrutar seus 
companheiros israelitas para sua 
causa, ele corta sua concubina morta 
em doze pedaços e os envia às tribos 
de Israel. Imagina se você recebesse 

uma caixa pelo correio e ao abri-
la encontrasse uma cabeça ou um 
braço. Isso chocaria você? Bem, as 
tribos de Israel receberam aquela 
encomenda e ficaram extremamente 
enfurecidas. Diante dessa 
situação, se comprometem a fazer 
justiça e ajuntam um exército de 
quatrocentos mil homens. Eles vão 
contra a cidade de Gibeá e exigem 
a execução daqueles criminosos, 
mas os da tribo de Benjamim os 
defendem. Os benjamitas estão 
dispostos a lutar pelo que é errado, 
e milhares são mortos no conflito 
que se segue (leia Juízes 20). No 
final, as tribos de Israel dizimam 
os benjamitas, com exceção de 
seiscentos deles que escapam em 
fuga. Para finalizar, esta história é 
um exemplo do que trato a seguir.

Conclusão
Imagina um homem que não 

creia em Deus e nem tampouco que 
Ele exista, mas esse homem vive e 
desenvolve as virtudes morais. De 

que adianta isso se não há retorno 
de espécie alguma? Se não há 
vida após a morte, que diferença 
fará se essa pessoa sem Deus, 
vive como um criminoso ou como 
um benfeitor? Sem Deus em suas 
vidas, esses violadores escapam 
incólumes. Sem Deus, terroristas 
militantes, políticos desonestos e 
religiosos hipócritas se livram. O 
que é correto e o que é errado está 
fundamentado em Deus, e somente 
por meio d’Ele é que o mal será 
punido e bondade e retidão serão 
recompensados. Em Deus sabemos 
que a justiça prevalecerá. Finalizo 
afirmando que quando olhamos para 
Cristo e vivemos por Sua Palavra, 
não apenas saberemos o que é certo, 
mas faremos o que é certo aos olhos 
de Quem realmente importa, ou 
seja, o Deus cuja bússola é o amor.

* Pr. Natanael Gonçalves é 
pastor da IBN – Igreja Batista das 
Nações (Bournemouth); www.ibn.
org.uk e-mail: ibnonline.org.uk@
gmail.com.

Fora dos eixos
Por Pastor Natanael*

Vida além da vida

“Uma pessoa não 
necessita ter um 
relacionamento com 
Deus para crer no que 
é bom, e tampouco não 
possa construir bons 
valores sem Deus.”
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Comportamento

Na última edição contei para 
vocês os motivos que me levaram a 
migrar minha carreira para o Qatar, 
no Oriente Médio, no país que vai 
sediar a Copa do Mundo em 2022 
e me instalar na capital, Doha, onde 
todo dia há uma nova descoberta 
em um local completamente 
diferente da nossa realidade. Aqui é 
incomparável.

E, mais uma vez, trago notícias 
dos meus bastidores em primeira 
mão para os leitores do NOTÍCIAS 
EM PORTUGUÊS. Há dois meses, 
estou trabalhando incessantemente 
em um projeto único no mundo: 
um Cigar Lounge exclusivo dentro 
do hotel mais requintado de Doha, 
que é administrado pela empresa 
americana Marriot, a maior rede de 
hotéis do mundo, com investimento 
de uma das famílias mais ricas do 
planeta, os Alfardan.

Fato que já existem alguns Cigars 
Lounges por aqui, porém com uma 
disposição completamente diferente 
do propósito de proporcionar 
experiências diferenciadas. Sou a 
primeira Cigar Sommèliere do país 
e a primeira a introduzir muitos 
conceitos inéditos e exclusivos 
no Qatar, com alto nível técnico 
aprimorado para surpreender os 
mais exigentes paladares.

Meu conjunto de características 

ficaram ainda mais em evidência 
aqui por conta da possibilidade 
de desenvolver essa concepção 
de serviço e atendimento, unindo 
também o nível prático de execução. 
Estou desenvolvendo 11 menus, que 
inclui uma linha inédita de charutos, 
tequila, rum, vinhos, coquetéis de 
assinatura, vodcas, gin, uísques, 
arak, raki, queijos, águas e chás. 
E duas exclusividades que muito 
me orgulham: desenvolvi com um 
famoso Chef Pâtisserie, uma linha 
exclusiva de chocolates feitos no 
hotel para harmonizar com charuto 
e café. E falando no queridinho, 
inspirei a criação de um blend de 
assinatura de cafés premium do meu 
Brasil e, tudo isso, harmonizando 
com a experiência do charuto, além, 
claro, de treinar toda a equipe, saber 
como gerenciar todos os processos e 
entregar a melhor experiência para 
os hóspedes, convidados e ao hotel. 

Mas o ponto alto do projeto 

vai além. Um cigar lounge é muito 
mais do que um lugar para fumar 
charutos, é um ambiente para 
relaxar, viajar através da história 
dos produtos milenares e se permitir 
algumas horas de puro prazer 
sensorial. Então, meu desafio é 
ainda maior, pois meu conceito é 
recriar a atmosfera caribenha, o que 
inclui uma playlist personalizada 
hora por hora, selecionada por mim, 
um aroma exclusivo no ambiente 
(que é uma das minhas assinaturas 
em diversos projetos há mais de 
10 anos), um menu educativo e um 
atendimento que guia a experiência 
do cliente, permitindo que os 
convidados se sintam verdadeiros 
reis em um palácio, ou, muitas 
vezes, o verdadeiro Don Corleone 
do Poderoso Chefão.

Quando um aficionado vai 
apreciar um charuto, ele toma uma 
decisão de passar algumas horas 
compenetrado nessa sensação de 

que, se voltarmos na história e 
origem do tabaco, teremos o cacique 
da tribo Taino (a maior do Caribe, 
antes da chegada de Cristóvão 
Colombo) que acendia o tabaco para 
que a fumaça fizesse conexão com 
os deuses. E eu realmente acredito 
que esse momento meditativo com 
charuto é extremamente relaxante e 
profundo, até pela respiração longa 
que se é feita. Então, com todo esse 
conhecimento, só me caberia criar 
um ambiente para potencializar essa 
experiência.

Hoje, tenho uma equipe de 
ponta ao meu redor, encantados 
com meu dinamismo e maestria na 
execução de um projeto com tantos 
detalhes multissensoriais. Em todos 
as ações que executo, a amplitude e 
profundidade deixam minha marca.

É incrível realizar essa 
função, vendo que cada detalhe 
desse projeto, desde o aroma, até 
a finalização do serviço, passa 

100% por mim. Vale ressaltar que, 
inclusive, a ativação e estratégias 
de marketing vão ter a assinatura 
“Mikaela Paim”. Este é mais um 
projeto e mais um sonho que estou 
realizando e compartilhando com 
exclusividade para vocês.

Tudo o que eu estudei, trabalhei 
e aprimorei ao longo de 17 anos, 
estou aplicando no Qatar. Muito 
da minha história profissional está 
sendo colocada em atuação e essa 
trajetória já tão familiar para mim 
passa a ser uma novidade em Doha. 
Aguardem esse “grand opening” que 
deve acontecer ainda nas próximas 
semanas. Até a próxima edição.

* Mikaela Paim é brasileira, 
sommèliere de vinhos e única 
empresária brasileira especialista 
em todos os tipos de bebidas, azeites 
e charutos. Com mais de 15 anos de 
carreira na área gastronômica, é 
reconhecida em todas as áreas que 
atua, além de ser jurada, avaliadora 
dos principais campeonatos 
e especialista em técnicas 
multissensoriais. mikaelapaim@
gmail.com

“Há dois meses, 
estou trabalhando 
incessantemente 
em um projeto único 
no mundo: um Cigar 
Lounge exclusivo 
dentro do hotel mais 
requintado de Doha.”

Conheça o Cigar Lounge mais exclusivo 
do mundo

Por Mikaela Paim

Reprodução
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Classificados

Beleza

Cortes masculino com design de 
sobrancelha por apenas £10 em TODO 
MÊS DE JULHO.
Não Não percam essa promoção e agendem percam essa promoção e agendem 
já o seu horário pelo whatsapp já o seu horário pelo whatsapp 
07787231230.07787231230.

CORTES MASCULINO

Serviços

Cursos de inglês presenciais para 
adultos em Stratford. Comece em 25 de 
outubro. 2 horas de segunda a quinta. 
Sem custo para quem recebe crédito 
universal.
Mais Mais informações em 07538962033informações em 07538962033

CURSOS DE INGLÊS 
PRESENCIAIS PARA 

ADULTOS

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

PEDREIRO

Precisa-se de ajudante de cozinha KP 
em restaurante italiano.
Interessados Interessados entrar em contato. 07752 entrar em contato. 07752 
393304393304

AJUDANTE DE COZINHA

Terapeuta profissional de 
quiromassagem. Preços econômicos. 
Zona Sul.
WhatsApp WhatsApp 07407737460. Também 07407737460. Também 
entendemos Português se alguma entendemos Português se alguma 
dúvida. Ou marcar uma consulta.dúvida. Ou marcar uma consulta.

TERAPEUTA 
PROFISSIONAL DE 
QUIROMASSAGEM

Terapia psicológica em espanhol
Sessões online e sessões em casa
Primeira sessão online 50% de 
desconto!
Peça Peça informações sem compromissoinformações sem compromisso
www.sergiogarijo.comwww.sergiogarijo.com
0774262190107742621901

PSICÓLOGO Emprego

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. Profa. Janice Mansur - Falante nativo Janice Mansur - Falante nativo 
de língua portuguesa (português do de língua portuguesa (português do 
BRASIL)BRASIL)
Contatos: Contatos: DM instagram @janice_DM instagram @janice_
mansur /e-mail:! londonmantra1@mansur /e-mail:! londonmantra1@
gmail.comgmail.com

PROFESSORA DE 
PORTUGUÊS

Você precisa de revisão de seu texto 
publicitário, seu livro ou artigos? 
Quer aulas de português para seus 
filhos ou filhas ingleses, espanhóis 
ou franceses? Quer expandir seus 
negócios e precisa melhorar sua 
escrita em português?

2 pessoas são necessárias para uma 
escola em Muswell Hill das 3:30 às 
6:30.
Mais Mais informações em 07883178893informações em 07883178893

CLEANER ESCOLA

Precisa-se de um marceneiro, para 
montar móveis como quarda-roupas, 
estantes, cômodas e etc.
Se Se tiver interesse me mande mensagem tiver interesse me mande mensagem 
0730744149807307441498

MARCENEIRO

Preciso de mulher para limpar casas, 
tem que morar próximo a Croydon, com 
referências e experiência (de segunda-
feira a sábado).
Contato: Contato: 0780962675607809626756  --  somente somente 
mensagemmensagem

VAGA CLEANER MULHER

Precisa-se de ajudante de cozinha KP 
em restaurante italiano.
Interessados Interessados entrar em contatoentrar em contato
07752 07752 393304393304

AJUDANTE DE 
COZINHA KP

Preciso de 2 motoristas – precisa 
dirigir e também fazer cleaner, que 
more na área de NW10. 
Contato: Contato: 0791235592407912355924

2 VAGAS MOTORISTAS

Precisa-se de mulher para rota de 
cleaner de segunda a sexta não 
precisa de experiência.
Pego Pego em Morden 07376339176.em Morden 07376339176.

VAGA CLEANER 
MULHER

Procurando um pedreiro com 
experiência para trabalhar em 
Wimbledon.
Contato: Contato: 07746461675 Marcelo.07746461675 Marcelo.

PEDREIRO

Precisa-se de cleaner 8.30am - 3pm. 
Para limpar escola em Kentish Town. 
Precisa falar bom English
Call Call on the phone or text 07557674504 on the phone or text 07557674504 
Kristina.Kristina.

CLEANER

Precisa-se de uma cleaner 1 ou 2 
vezes na semana em Stamford hill, N16 
Preferência que fale inglês.
Se Se tiver interesse me envie uma tiver interesse me envie uma 
mensagem 07307441498.mensagem 07307441498.

CLEANER STAMFORD HILL

Oportunidade - Doceira e boleira para 
dar aulas aos sábados com experiência 
£ 15 por hora – self-employed - Cash in 
hand .
Interessados Interessados chamar 07411500910chamar 07411500910

VAGA DOCEIRA E 
BOLEIRA

Precisa-se de pessoal de limpeza, de 
segunda a sábado, das 6h às 8h, a £ 
10,85 por hora.
WhatsApp WhatsApp apenas 07306207711apenas 07306207711

VAGA CLEANER

Precisa-se de uma pessoa para 
substituição em tempo integral de 25 
de outubro a 5 de janeiro de 2022 que 
tenha inglês básico.
Ligue Ligue para 07787758232para 07787758232

VAGA SUBSTITUIÇÃO

Preciso de alguém para limpar uma 
escola em Brixton, South Bank UTC 5 
dias, de segunda a sexta, das 4h às 
19h £ 9p / h.
Ligue Ligue para 07481779722para 07481779722

CLEANER ESCOLA 
BRIXTON

Procuro um porteiro de cozinha perto 
da estação Moorgate, de segunda a 
sexta-feira. £ 10,85 por hora das 8h00 
às 16h30 ou das 13h00 às 21h30. 
Ligue Ligue para 07306208815para 07306208815

PORTEIRO DE COZINHA

Eu preciso de uma pessoa para cobrir 5 
dias em River Island (Ealing Broadway) 
£ 10,50 por hora das 9h00 às 11h00.
Ligue Ligue para 07481779722para 07481779722

VAGA RIVER ISLAND

Preciso de uma mulher para trabalhar 
na limpeza 2 horas das 19h às 21h 
a £ 10,55 por hora. Localização de 
Westminster em frente ao Hospital St. 
Tomas.
Basta Basta enviar mensagens do WhatsApp enviar mensagens do WhatsApp 
para 07479168386para 07479168386

VAGA MULHER

Procura-se senhora responsável, sem 
viagens pendentes, é necessária para 
trabalhar na madrugada das 04h30 às 
07h00 na área da estação de Liverpool 
£ 11,02 por hora, pago mensalmente.
Contato Contato 0778775823207787758232

VAGA MULHER 
LIVERPOOL ST STATION

Precisa-se de pessoal para trabalhar 
no varejo em tempo integral 40 
horas / meio período 20 horas na 
área da estação de Knightsbridge, 
que tenha documentos atualizados 
e sem restrições para trabalhar 
URGENTEMENTE.
Entre Entre em contato com 07927 566564.em contato com 07927 566564.

VAGA VAREJO
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Acomodação

Classificados

Quarto duplo £130 por semana para 
uma pessoa, SW9 0UA.Brixton/
Stockwell.  Todas as contas inclusas. 
Contato Contato 0789759214507897592145

QUARTO DUPLO

Quarto casal, Brixton, SE24 0LW. 
£170 Semana. Mais informação: informação: 
0753269992207532699922

QUARTO EM BRIXTON

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

QUARTO DE CASAL

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

QUARTO DE CASAL

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

QUARTOS DUPLOS

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

QUARTO DUPLO

Casa de um quarto com arrumos, 
localizada na área Thornton Heat / 
SE25 6RE. £ 1.150 Apenas imposto 
municipal e eletricidade a pagar.
Interessado Interessado ligue para 07470184627ligue para 07470184627

CASA DE UM QUARTO 
THORNTON HEAT

Apartamento recém-decorado para 
alugar com dois quartos, sala e 
cozinha separada no sudeste de 
Londres.
Entre Entre em contato comem contato com Milena Milena 
0737766829307377668293

APARTAMENTO DOIS 
QUARTOS

FLAT 1 cama, Plaistow Alliance Road, 
E13 8PL. Cozinha separada, Jardim. 
Aluguel £ 1200 mensal. Depósito 6 
semanas. Imposto municipal + - £ 140 
mensais Eletricidade + - £ 80 mensais 
Sem conta de gás, Sem conta de água, 
Só para brasileiros.
Whatssap Whatssap 0774346415307743464153

FLAT 1 CAMA

Alugar um apartamento de um quarto 
tem um grande quarto duplo com sala 
de estar, cozinha totalmente equipada 
pode ser aplicada para benefícios perto 
de Ikea Willoughby Lane N17 0RY.
Mais Mais informações 07440367902informações 07440367902

APARTAMENTO DE UM 
QUARTO

Aluguel de apartamento de 3 quartos 
em Seven Sisters, pode candidatar-se 
aos benefícios. Tem uma boa ligação de 
autocarro e metro.
Relatórios Relatórios para 07440367902para 07440367902

APARTAMENTO DE 3 
QUARTOS

Alugo flat de um quarto com sala, 
banheiro e cozinha, ideal para um casal 
ou duas pessoas. Em Bream Close, N17 
9DG. Perto de Tottenham Hale. Pode 
ser aplicado para benefícios, zona 
residencial sossegada.
Relatórios Relatórios 0744036790207440367902

FLAT DE UM QUARTO

Apartamento de 3 quartos para 
alugar, £ 1.820 sem depósito e pode 
ser aplicado a benefícios Endereço: 1, 
Leswin Place, N16 7NJ. Disponível a 
partir de 1º de novembro.
Relatórios Relatórios apenas por whatsapp em apenas por whatsapp em 
0783775822907837758229

APARTAMENTO DE 3 
QUARTOS LESWIN PLACE

Quartos disponíveis a partir de £ 
75 por semana para compartilhar. 
Localizado na zona dois. Pagamento 
semanal. 
Para Para mais informações ligue 07414 mais informações ligue 07414 
885385885385

QUARTOS DISPONÍVEIS

Alugo uma casa de 4 quartos na 
Avenida Belmont, N9 7JJ. Com ampla 
sala de estar, banheiro, cozinha, sala 
de jantar, jardim e amplo logradouro. 
Casa a estrear, zona residencial e 
muito sossegada. Boa comunicação 
de ônibus.
Mensagens Mensagens para 07440367902para 07440367902

CASA DE 4 QUARTOS

Aluga-se casa com 3 quartos mais 
sala, perto de Seven Sisters. £ 1.850 
no N17. Muito bonito com jardin.
Para Para mais informações ligue mais informações ligue 
0740249650207402496502

CASA DE 3 QUARTOS

Apartamento para alugar em 
Greenwich, possui 3 amplos quartos, 
cozinha, banheiro e banheiros. Todos 
separados. Para casais ou famílias 
com crianças. £ 1650 mensal. 
Disponível agora!
Mais Mais informações fotos e vídeos no informações fotos e vídeos no 
telefone 07533875257telefone 07533875257

APARTAMENTO 
GREENWICH

Quarto duplo para alugar na zona 
3, N17 8BT meio minuto do trem 
Tottenham (pista White Hart). £ 480 
por mês, pessoa solteira. Contas 
incluídas: internet, licença de TV. Tem 
um jardim bem comunicado.
Relatórios Relatórios em 07729280428 - em 07729280428 - 
0778369352307783693523

QUARTO EM ZONA 3

Aluga-se um quarto duplo para uma 
pessoa em Peckham, £ 450 por mês.
Pessoas Pessoas interessadas ligar para interessadas ligar para 
0753538546507535385465

QUARTO DUPLO 
PECKHAM
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Astrologia

Samba de Bamba UK

Espiral de ciclos: as lições do outono

A gente acorda, levanta, trabalha, 
come, dorme. O final de semana 
passa, a segunda-feira chega e 
começamos a rotina tudo de novo. 
Os meses se vão e de repente é o 
nosso aniversário novamente.

Vivemos rodeados de ciclos, 
muitos deles tão intrínsecos à nossa 
sobrevivência que nem mesmo nos 
damos conta de que são ciclos (pense 
na sua respiração, por exemplo). 

O ritmo da vida exige o exercício 
constante da alternância entre 
atividade e repouso, dar e receber, 
internalizar e externalizar, enfim, do 
nascer e morrer.

As duas partes têm igual 
importância e não podem existir 
sozinhas. E para quem acha que a 
vida deveria ser um eterno ganhar, 
tente apenas inspirar o ar para dentro 
dos pulmões, sem que haja a fase da 
expiração!

Mais do que uma repetição sem 
sentido, os ciclos nos dão noção 
de continuidade, pautam nossa 
existência e garantem que haja 
sempre uma nova chance. Todas as 

noites nos deitamos e o dia acaba, 
uma espécie de morte. Na manhã 
seguinte, retornamos para um 
recomeço, um renascimento. Muitas 
vezes visitamos os mesmos lugares, 
a mesma rotina, as mesmas tarefas 
mas com certeza não mais a mesma 
pessoa.

Os ciclos são na verdade, 
espirais. Cada vez que passamos 
pelo mesmo ponto (se é que podemos 
dizer que o “ponto” também não se 
modificou!), voltamos carregados 
dos aprendizados que obtivemos 
vivenciando este e outros ciclos 
menores, segurando o que nos serve 
e deixando para trás o que não 

funciona mais.
Um ciclo bem visível, 

principalmente na Inglaterra e no 
restante da Europa são as estações do 
ano. Nesta época do ano, durante o 
outono, temos a chance de ver mais 
claramente a natureza deixando ir 
suas partes “obsoletas”. As folhas 
amarelam e caem, sem que as árvores 
ofereçam resistência. Quando chega 
a hora de cair, as folhas simples e 
naturalmente se vão. As árvores 
sabem que é preciso deixá-las ir para 
que as novas nasçam no lugar.

E o convite do céu também é 
este: deixar ir o velho para o novo 
poder entrar, honrar o ciclo. No dia 

23 de outubro, o Sol ingressa no 
signo de Escorpião pedindo para 
renunciarmos àquilo que já não serve 
mais, deixando o caminho livre para 
o novo. 

Então, inspire-se nas árvores: 
mantenha as raízes firmes no chão e 
deixe o vento (ou o vendaval!) levar 
as folhas antigas para que elas voltem 
renovadas no seu tempo. Aproveite 
também para não reclamar dos 
galhos “pelados” e confiar que você 
sempre está dando o seu melhor!

* Cecilia Mariano é astróloga 
e terapeuta. Instagram: @
ceciliamarianorosa. Site: 
ceciliamariano.com

“E foi da Áustria a escolhida. 
Carolina Josefa Leopoldina.” Assim 
cantou em 1996 a Imperatriz 
Leopoldinense sobre a Imperatriz 
que deu nome à escola. É mais que 
importante lembrar que quem de fato 
decidiu pela separação de Portugal 
foi ela, a então Princesa Regente 
Interina do Brasil, Leopoldina.

Desde o final do mês de agosto 
de 1822, as relações entre Portugal 
e Brasil estavam críticas. Em uma 
carta a Pedro, no dia 29 daquele mês, 
Leopoldina disse: “As notícias de 
Lisboa são péssimas: 14 batalhões 
vão embarcar nas três naus, 

mandou-se imprimir suas cartas e 
o povo lisboense tem-se permitido 
toda a qualidade de expressões 
indignas contra sua pessoa, na Bahia 
entraram 600 homens e duas ou três 
embarcações de guerra.”

Em outra carta, dizia: “Pedro, 
o Brasil está como um vulcão [...] 
O Brasil será em vossas mãos um 
grande país. O Brasil vos quer para 
seu monarca. Com o vosso apoio 
ou sem o vosso apoio ele fará a sua 
separação. O pomo está maduro, 
colhei-o já, senão apodrece. ”

Dom Pedro I estava em missão 
em São Paulo, quando no dia 2 de 
setembro, Leopoldina decide por 
fazer uma reunião do Conselho do 
Estado no Paço Imperial e, junto 
aos ministros toma a decisão mais 
importante de sua vida: daquele 
momento em diante, o Brasil estaria 
independente de Portugal. Assim, é 

enviada uma carta a Dom Pedro I e 
em São Paulo, no dia 7 de setembro, 
ele proclama a Independência.

Já na Marquês de Sapucaí, 
a Imperatriz, dessa vez a 
Leopoldinense, fez uma 
apresentação digna de título, a escola 
vinha tentando o tricampeonato 
e tinha escolhido a nobre dama 
para ser seu enredo. Naquele ano, 
Rosa Magalhães, a carnavalesca da 
escola, foi até a Áustria, conheceu 
onde Leopoldina nasceu e outros 
lugares importantes da vida da 
Imperatriz. Apesar do grandioso 
desfile, a escola não foi campeã por 
0,5 ponto. 

O enredo contava a história da 
vinda da Corte Portuguesa em 1808 
para o Brasil e também a vinda de 
Leopoldina, alguns anos depois. 

O samba de Jurandir, Demarco, 
China e Dominguinhos do Estácio, 

digno de uma aula de história trás, 
em frases, momentos marcantes 
dessas trajetórias como: Atravessou 
o Mar/ Temendo a invasão a 
Portugal/ Desembarcando aqui/ 
Toda Família Real. / O tempo 
passou/ Dom Pedro precisava se 
casar/ E foi da Áustria a escolhida/ 
Carolina Josefa Leopoldina.

A história nos conta que quando 
os enviados de Dom João foram à 
Europa buscar uma pretendente para 
Dom Pedro I, levaram muitas joias 
e um medalhão com sua imagem, 
e esse fato também não passou 
despercebido no samba que dizia: 
Diamantes são presentes/ Junto 
ao rico medalhão/ Que fascina 
Leopoldina/ E que se casa por 
procuração.

Por estar do outro lado do 
oceano, Leopoldina e Dom Pedro 
se casaram no papel, através de 

uma procuração e logo depois ela 
embarcou para as Terras Brasileiras, 
vivendo aqui até o fim de sua vida. 

A Imperatriz, muito mais culta 
e preparada que Dom Pedro, por 
diversas vezes teve participações 
nas decisões de Estado, muitas vezes 
o Imperador recorria até ela para 
tomar suas decisões. Leopoldina era 
também muito popular por todo o 
reino e houve uma grande comoção 
quando faleceu. 

Por isso, mais do nunca: 
Viva a Imperatriz Leopoldina, 

a primeira mulher a governar o 
Brasil de fato e que foi crucial para 
que o país se tornasse uma nação 
independente.

* Lourenço Marques é jornalista, 
integrante do Samba de Bamba UK. 
No Instagram, @sambadebamba_
uk. Facebook e YouTube: Samba de 
Bamba UK.

Leopoldina, a imperatriz da 
independência do Brasil

Por Lourenço Marques
@olourencomarques

Por Cecília Mariano*
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Áries 21/3 a 20/4
Planeta: Marte
Elemento: Lua
Vai trazer à luz o seu lado mais 
criativo, mas não se deixe 
levar por impulsos. Encontrará 
os argumentos certos para 
convencer os outros e defender 

os seus interesses.
Personagem: Emma Watson, 
atriz.

Touro
21/04 a 21/05
Planeta: Vênus
Elemento: Terra

É tempo de voltar ao bom 
caminho. Concentrar-se-á nas 
suas estratégias e acções para 
atingir os seus objectivos. Vai 
sentir-se muito envolvido no seu 
trabalho.
Números da sorte e Dia: 22-30 
/Sexta-feira

Personagem: David Beckham, 
futebolista.

Gêmeos 22/5
a 21/6
Planeta: Mercúrio
Elemento: Ar
Estará mais receptivo às ideias 
dos outros. Isto fará com que 
os seus superiores admirem os 
seus conhecimentos e eficiência 
profissional. 
Personagem: Ana Belen, cantora 
espanhola.

Câncer 22/6
a 22/7
Planeta: Lua
Elemento: Água
A sua autoconfiança aumentará.  
As suas ideias estão a receber 
um impulso e beneficiarão do 
optimismo e da confiança, deixe 
que a sua criatividade floresça.
Personagem: Hermann Hesse, 
Prémio Nobel 1946.

Leão 23/7
a 23/08
Planeta: Sol
Elemento: Fogo
O seu entusiasmo e optimismo 
pela vida trazem-lhe as 
perspectivas promissoras de 
conhecer novas pessoas com as 
quais encontrará situações de 
novas oportunidades.
Personagem: Isabel Allende, 
escritora.
 
Virgem 24/8
a 23/9
Planeta: Lua
Elemento: Terra
Está disposto a perdoar e deixar 
que o passado seja passado. 
Terá a oportunidade de mostrar 
que tem uma visão geral que é 
útil para todos.
Personagem: Rui Costa, 
futebolista português.

Libra 24/09
a 22/10
Planeta: Vênus
Elemento: Ar 
Estará de muito bom humor este 
mês, os céus sorrirão para si. 
Os seus momentos de dúvida 
não o irão afectar, nem as 
suas perspectivas nem as suas 
relações. A sorte virá ao seu 
encontro. 
Personagem: Gwyneth Paltrow, 
actriz americana.

Escorpião 23/01
a 22/11
Planeta: Plutão

Elemento: Água
Tudo vai ser muito rápido e será 
bombardeado com todo o tipo 
de pedidos, não diga sim a 
tudo. Continuará a ultrapassar 
obstáculos, tendo cuidado com 
os mal-entendidos. 
Personagem: Nelida Piñon, 
escritora brasileira.

Sagitário 23/11
a 21/12
Planeta: Júpiter
Elemento: Fogo
Serás mais compreensivo e mais 
receptivo às considerações dos 
outros. Chegou o momento de 
alcançar aqueles de quem gosta 
e respeitar. Chegou o momento 
de tomar decisões.
Personagem: Christina Aguilera, 
cantora.

Capricórnio
22/12 a 20/01
Planeta: Saturno
Elemento: Terra
A sua extrema confiança irá 
levá-lo a encontros agradáveis.  
Estará em sintonia com os que o 
rodeiam. Terá a oportunidade de 
demonstrar os seus talentos no 
trabalho.
Personagem: Kate Moss, modelo 
inglês.

Aquarius 21/01
a 18/02
Planeta: Urano
Elemento: Ar
O seu optimismo irá empurrá-
lo para a frente.  Relaxe a 
sua mente e desfrute dos seus 
passatempos e recarregue as 
suas baterias. Pratique os seus 
princípios teóricos com aqueles 
que o rodeiam.
Personagem: Michael Jordan, 
jogador de basquetebol.

Peixes 19/02
a 20/03
Planeta: Neptuno
Elemento: Água
Terá a oportunidade de corrigir 
um erro passado que ainda está 
pendente.  As boas notícias 
estão a chegar, atrairá pessoas 
que provavelmente lhe abrirão 
novos horizontes.
Personagem: Justin Bieber, cantor 
canadense.

* Ángeles Montelongo presta 
consultorias e atendimentos 
pessoais em Londres ou 
por internet. Contatos pelos 
WhatsApp 07752596555.

Horóscopo

Horóscopo do mês

Humor

Por Ángeles 
Montelongo*
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O presidente da FIFA Gianni 
Infantino declarou que a FIFA está a 
empreender o “processo de consulta 
mais inclusivo e minucioso que o 
mundo do futebol alguma vez viu 
numa base global” durante a primeira 
cimeira online das federações 
membros da FIFA. A ideia é abordar 
a necessidade de reformas nos actuais 
calendários de jogos internacionais 
(IMC), tal como mandatado pelo 
71º Congresso da FIFA em maio de 
2021.  

A cimeira, que incluiu 
apresentações detalhadas do Chefe 
do Desenvolvimento Global do 
Futebol da FIFA, Arsène Wenger, 
e da treinadora bicampeã do 
Campeonato Mundial Feminino da 
FIFA, Jill Ellis, que assumiu o papel 
de líder do Grupo Consultivo Técnico 
da FIFA para o futebol feminino, 
proporcionou a plataforma para 
as associações membros da FIFA 
partilharem os seus pontos de vista 
como parte da consulta em curso em 
relação ao futuro do futebol.

O IMC fixa as datas dos jogos 

das selecções nacionais e os dias em 
que os jogadores devem ser liberados 
pelos seus clubes para se juntarem 
às selecções internacionais. Por 
conseguinte, tem um papel central no 
crescimento sustentável do futebol 
em todas as regiões do mundo e a 
todos os níveis.

“Esta primeira cimeira foi um 
passo importante no processo de 
consulta, porque proporcionou tanto 
aos membros do Conselho da FIFA 
como a mais de 200 associações 
membros da FIFA a oportunidade 
de fazer propostas, fazer perguntas 
e debater questões de uma forma 
aberta e transparente”, disse Gianni 
Infantino após a reunião de quatro 
horas. “Queremos adoptar uma 
abordagem holística com uma 
abordagem global a este projecto”. 

A FIFA tem um evento que dura 
um mês a cada quatro anos e que 
está a ajudar a desenvolver o futebol 
em 211 associações membros e nas 
outras competições. E há ambições 
para o desenvolvimento do futebol 
em todo o mundo, mas estas só 
podem ser concretizadas se houver 
eventos mais bem sucedidos a terem 

lugar numa base mais regular. 
“A nova FIFA está aberta a este 

tipo de diálogo à medida que nos 
esforçamos por encontrar a melhor 
solução possível para o avanço 
do futebol feminino, masculino 
e juvenil, tanto em termos de 
calendário de jogos internacionais 
como de reforma dos torneios finais.”

O presidente da FIFA delineou a 
cronologia do processo de consulta, 
que teve início numa primeira fase 
com jogadores e treinadores de 
futebol, e passou agora para uma 
segunda fase envolvendo associações 
membros, confederações e partes 
interessadas, especialmente adeptos. 
Posteriormente, será publicado um 
relatório abrangente em Novembro 
de 2021, antes da realização de uma 
cimeira global antes do final do ano.

“Temos a oportunidade de 
moldar a história do futebol, de 
olhar em frente, de aprender com 
o passado, e de conceber o futuro 
porque a nossa visão é tornar o 
futebol verdadeiramente global”, 
acrescentou o Presidente da FIFA. 
“Mas só faremos mudanças se isso 
beneficiar toda a gente. Ninguém 

deveria ser um perdedor nisto, todos 
deveriam estar melhor no final do 
dia”. Caso contrário, não há razão 
para mudar nada, se o mundo global 
do futebol e todos os que nele se 
encontram não estiverem melhor. 
Estamos cientes dos diferentes 
desafios que isto traz”.

Arsène Wenger delineou as suas 
propostas em relação ao calendário 
de jogos internacionais masculino, 
sublinhando o seu desejo de tornar 
o futebol melhor. “É uma proposta 
audaciosa para o futuro do futebol 
masculino, e segue quatro princípios 
principais, nomeadamente reagrupar 
os jogos de qualificação das selecções 
nacionais, reduzir as viagens dos 
jogadores, criar mais espaço para 
jogos significativos e torneios finais, 
e assegurar um período de descanso 
obrigatório para os jogadores entre 
temporadas”, disse o Chefe do 
Desenvolvimento Global do Futebol 
da FIFA. 

“Os desafios com a mentalidade 
correcta podem criar oportunidades”, 
disse Jill Ellis, que apresentou a 
sua visão em relação ao potencial 
redesenvolvimento do calendário 

de jogos internacionais feminino. 
“Temos problemas tanto no futebol 
das selecções nacionais como no 
futebol dos clubes que requerem 
mudanças substanciais”. O nosso foco 
está em proporcionar oportunidades 
de jogo mais equilibradas a nível da 
selecção nacional em todo o mundo, e 
em encontrar melhores soluções para 
fazer avançar o futebol de clubes. 
Portanto, incluída na nossa solução 
proposta seria a oportunidade de 
mudar a frequência do Campeonato 
Mundial Feminino da FIFA e dos 
torneios continentais, a fim de criar 
uma plataforma muito maior para o 
futebol feminino”.

Arsène Wenger delineou também 
duas propostas para o futuro das 
competições juvenis da FIFA, com 
uma abordagem padrão para os 
torneios masculinos e femininos. A 
primeira opção apresentada inclui 
um torneio anual U17 para 48 
equipas, e um torneio bienal U20 
para 24 equipas, enquanto a segunda 
opção considera a programação de 
torneios anuais U16 e U18 para 48 
equipas, e um torneio bienal U20 
para 24 equipas. 

Esporte / Desporto

FIFA redefine agenda de torneios para 
garantir mais descanso aos jogadores

Da Redação

O time Fenix City FC é o 
campeão da Novilho de 
Ouro Cup, promovido pela 
Las Americas League, liga 
de futebol da Inglaterra 
formada por maioria 
de brasileiros. 16 times 
competiram e a equipe 
do Fenix venceu, na final, 
a turma do Brazil FC na 
disputa de pênaltis. Agora 
acontece a La Champions, 
com disputa entre 20 
times. A final será no dia 
20/11.

Fenix campeão da Novilho de Ouro Cup
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Aline Rocha e Vanessa de Souza, duas 
maratonistas brasileiras, concluíram 
a Maratona de Londres ocorrida em 
03/10 com colocações de destaque 
no pelotão de atletas em cadeiras 
de rodas. Aline ficou em 5º lugar e 
Vanessa, em 7º.
“Foi uma prova bem dura, não estava 
chovendo, mas tinha vento forte e 
meu corpo demora a aquecer”, conta 
Vanessa, que participou pela segunda 
vez da maratona londrina, tendo ficado 
na 11ª colocação em 2019.
No Km 15, um acidente com uma 
atleta suíça quase tirou Vanessa da 
competição. “Eu estava na frente e 
não vi o que aconteceu, mas senti o 
impacto e o toque da outra cadeira. 
Precisei apoiar minhas mãos no 
chão para que a minha cadeira não 
capotasse”, conta. Felizmente, ambas 
voltaram à competição sem ferimentos 
graves. “Minhas mãos e dedos ficaram 
doloridos”, diz Vanessa.
De Londres, Vanessa partiu para cumprir 
as maratonas de Chicago (10/10) e 
Boston (11/10). 
Já Aline segue de Londres para o Brasil 

onde começa os treinamentos de esqui 
cross-country para as competições de 
esportes de inverno. Ela foi a primeira 
mulher brasileira a participar dos Jogos 
Paralímpicos de inverno, na Coreia do 
Sul, em 2018.
Deixou Londres comemorando com o 
técnico Fernando Orso o melhor resultado 
nas quatro participações na Maratona. 
“Essa é uma maratona difícil, com 
subidas. É tão importante que alguns 
países a utilizam como qualificação para 
Copas do Mundo”, explica Aline, que em 
2019 ficou e 8º lugar.
A Maratona de Londres começou com 
um susto para Aline. “Um dos pneus 
da minha cadeira furou cinco minutos 
antes da largada”, conta. “O meu 
técnico, com ajuda de treinadores de 
outros países, conseguiu fazer a troca 
em tempo recorde e eu não perdi a 
largada.” 
Maratona de Londres 2021
De volta ao curso tradicional e com 
corredores a competir por causas de 
caridade pela primeira vez desde 
2019, a Maratona de Londres reuniu 
mais de 36.000 nas ruas da capital e 

40.000 participantes.
A vencedora da corrida feminina foi 
Joyciline Jepkosgei do Quênia, que fez o 
percurso entre Greenwich e The Mall em 
2: 17.42, detentora do recorde mundial 
Brigid Kosgei.
Sisay Lemma da Etiópia venceu a 
corrida masculina em 2: 04.01.
Marcel Hug e Manuela Schar, ambos 
da Suíça, estabeleceram recordes de 
percurso ao vencer as corridas em 
cadeiras de rodas.

Aline Rocha e Vanessa de Souza, 
duas maratonistas brasileiras, 
concluíram a Maratona de Londres 
ocorrida em 03/10 com colocações 
de destaque no pelotão de atletas em 
cadeiras de rodas. Aline ficou em 5º 
lugar e Vanessa, em 7º.
“Foi uma prova bem dura, não estava 
chovendo, mas tinha vento forte 
e meu corpo demora a aquecer”, 
conta Vanessa, que participou pela 
segunda vez da maratona londrina, 
tendo ficado na 11ª colocação em 
2019.
No Km 15, um acidente com uma 
atleta suíça quase tirou Vanessa da 
competição. “Eu estava na frente e 
não vi o que aconteceu, mas senti o 
impacto e o toque da outra cadeira. 
Precisei apoiar minhas mãos no 
chão para que a minha cadeira não 
capotasse”, conta. Felizmente, 
ambas voltaram à competição sem 
ferimentos graves. “Minhas mãos 
e dedos ficaram doloridos”, diz 
Vanessa.

De Londres, Vanessa partiu para 
cumprir as maratonas de Chicago 
(10/10) e Boston (11/10). 
Já Aline segue de Londres para o 
Brasil onde começa os treinamentos 
de esqui cross-country para as 

competições de esportes de inverno. 
Ela foi a primeira mulher brasileira 
a participar dos Jogos Paralímpicos 
de inverno, na Coreia do Sul, em 
2018.
Deixou Londres comemorando com 

o técnico Fernando Orso o melhor 
resultado nas quatro participações 
na Maratona. “Essa é uma maratona 
difícil, com subidas. É tão importante 
que alguns países a utilizam como 
qualificação para Copas do Mundo”, 

explica Aline, que em 2019 ficou e 
8º lugar.
A Maratona de Londres começou 
com um susto para Aline. “Um 
dos pneus da minha cadeira furou 
cinco minutos antes da largada”, 
conta. “O meu técnico, com ajuda 
de treinadores de outros países, 
conseguiu fazer a troca em tempo 
recorde e eu não perdi a largada.” 
Maratona de Londres 2021
De volta ao curso tradicional e com 
corredores a competir por causas de 
caridade pela primeira vez desde 
2019, a Maratona de Londres reuniu 
mais de 36.000 nas ruas da capital e 
40.000 participantes.
A vencedora da corrida feminina foi 
Joyciline Jepkosgei do Quênia, que 
fez o percurso entre Greenwich e 
The Mall em 2: 17.42, detentora do 
recorde mundial Brigid Kosgei.
Sisay Lemma da Etiópia venceu a 
corrida masculina em 2: 04.01.
Marcel Hug e Manuela Schar, ambos 
da Suíça, estabeleceram recordes de 
percurso ao vencer as corridas em 
cadeiras de rodas.

Esporte / Desporto

Maratona de Londres: Duas brasileiras entre 
as melhores atletas em cadeira de rodas

Por Marta Stephens

9DQHVVD�GH�6RX]D�JDUDQWLX�D����FRORFDomR�HQWUH�DWOHWDV�
que competem em cadeira de rodas

Divulgação

$OLQH�5RFKD�ÀFRX�HP����OXJDU�QR�SHORWmR�GH�DWOHWDV�HP�
cadeiras de rodas

Superação e glória
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