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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

Mary I, também chamada Mary Tudor, nasceu em 
18 de fevereiro de 1516, Greenwich, e morreu em 
17 de novembro de 1558, também em Londres. Foi 
a primeira rainha a governar a Inglaterra (1553-58) 
por direito próprio. Era filha do rei Henrique VIII e 
da princesa espanhola Catherine de Aragão. Com 
a morte de Mary I, Elizabeth Tudor chegou ao trono 
inglês como Elizabeth I.

Parece difícil que no meio de uma das maiores cidades do mundo se possa caminhar 
entre veados como se estivéssemos no meio de uma floresta cinematográfica, mas 
existem pelo menos dois locais em Londres onde esta é a norma. Um deles é o Bushy 
Park, localizado na área de Richmond, sudoeste da cidade. Cerca de 700 cervos de 
todas as idades se movimentam em rebanhos.

UK NA HISTÓRIAImagem do mês

Caminhando entre os cervos, por 
Enrique Zattara
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Mario dos Santos fala dos desafios e dá dicas de como entrar na profissão

Mario dos Santos nasceu no 
interior de Goiás, em Itaberaí, mas 
cresceu em Goiânia. “Mudei para a 
capital com um ano e meio e cresci 
lá”, conta o hoje oficial da polícia 
de Londres, no Instagram (perfil 
privado) @brasileiro_na_policia_
gringa. 

Desde que entrou para a Met 
Police, em 2016, Mario viveu 
várias situações-limite, quando 
precisou paciência para lidar com a 
ocorrência, habilidade que considera 
essencial para a profissão.

“Teve uma vez que o vizinho 
ligou para polícia pois não via a 
senhora que morava do lado há 
alguns dias. Eu arrombei a porta e 
ela estava no chão. Disse que estava 
lá há alguns dias, estava desidratada 
e bem magra. Chorou muito e 
agradeceu demais”, relembra.

Em outra situação, ele precisou 
atender uma pessoa que foi 
esfaqueada e ainda estava com a 
faca no pescoço. “Fui conversando 
para ele se manter lúcido enquanto 
aplicava os primeiros socorros 
até a chegada da ambulância”, 
conta Mario. “Uma cena bem 
assustadora.”

Para os valentes como ele, que 
vislumbram uma carreira na polícia 
inglesa, Mario dá nesta entrevista 
algumas dicas importantes.

Notícias em Português – Por 
que se mudou para Londres?

Mario dos Santos - Vim para 
Londres pela primeira vez em 1999 
com visto de estudante e fiquei até 
2000. Depois voltei de novo como 
estudante em 2004. Escolhi Londres 
porque não consegui visto para os 
Estados Unidos. Muitos amigos 
foram para lá e então decide tentar. 

Como entrou na polícia?
Fui policial no Brasil, mas 

jamais pensei que seria um policial 
aqui. Em 2012, quando teve as 
Olimpíadas de Londres, estavam 
recrutando muitas pessoas. Dei uma 
olhada nos requisitos, não porque 
quisesse entrar na polícia, mas 
queria saber mesmo e fiquei surpreso 
ao ver que imigrante também podia. 
Até aquele momento, eu não sabia. 

Aí fiz a aplicação, mas como meu 
visto, apesar de ser de residência, 
tinha uma data de validade, eu não 
fui aceito.

Em 2013, eu apliquei para 
a minha cidadania, fiz a minha 
cidadania e depois eu apliquei de 
novo para a polícia em 2015. Fiz 
as provas e não passei de primeira, 
passei na terceira vez que eu tentei. 
Em 2016, eu entrei na polícia.

É preciso total fluência do 
inglês para trabalhar na polícia?

É preciso falar fluentemente o 
inglês, e também escrever porque 
na polícia aqui se escreve muito. 
Tem muita burocracia então precisa 
dominar o idioma escrito e falado.

Quais os requisitos para ser 
um bom policial em Londres?

Há vários meios de entrar na 
polícia hoje em dia, mas todos 
passam pela universidade. Para 
ser um bom policial em Londres é 
preciso ter paciência – requisito para 
todo policial. Não pode levar para 
um lado pessoal e ter paciência com 
as pessoas. A maioria das pessoas 
com quem você lida está numa 
situação de stress. 

Com quanto tempo de estágio 
e cursos preparatórios torna-se 
um policial?

O estágio, na minha época, era 
de seis meses de aulas e um período 
probatório de dois anos. Hoje, pelo 
que sei, são seis meses de aula e 
três anos de período probatório. 
Aumentaram em um ano.

Não fiz nenhum curso 
preparatório antes de ingressar na 
polícia. Não tem necessidade, pois 
eles te dão todo apoio necessário 
antes dos testes. Única coisa que eu 
fiz foi ler bastante em inglês para 
praticar a gramática.

Que conselhos daria a um 
jovem lusodescendente que sonha 
em ser policial na Inglaterra?

O conselho é tentar. Tenta e ver 
se você gosta. A carreira policial 
não é para qualquer um. E mesmo na 
Inglaterra, onde as leis funcionam, 
é preciso ter paciência. Então, a 
melhor forma é começar e ver se 
é para você ou não. Às vezes você 
quer mudança, mas você precisa ser 
a mudança. 

O que torna as policias 
da Inglaterra e do Brasil tão 
diferentes?

O que tornas as policias do 
Brasil e da Inglaterra diferentes 
é a sociedade. Na Inglaterra, a 
organização social é diferente 
do Brasil. Os policiais vêm da 
sociedade e isso torna as polícias 
diferentes. Não dá para comparar. 
A única coisa que é igual é que 
você prende pessoas e leva para o 
tribunal. 

Lembra de algumas situações-
limite que tenha enfrentado na 
profissão?

São muitas. Tenho que pensar um 
pouco. Teve uma vez que o vizinho 
ligou para polícia pois já não via a 
senhora que morava do lado há alguns 
dias. Eu arrombei a porta e ela estava 
no chão. Disse que estava lá há alguns 
dias, estava desidratada e bem magra. 
Chorou muito e agradeceu demais. 
Outra vez, atendi uma pessoa que 
foi esfaqueada e ainda estava com a 
faca no pescoço. A gente age meio 
que no automático, fui conversando 
para ele se manter lúcido enquanto 
aplicava os primeiros socorros até a 
chegada da ambulância. Uma cena 
bem assustadora.

Um brasileiro na polícia londrina
Acervo pessoal

Por Marta Stephens

“Para ser um bom policial em Londres é 
preciso ter paciência – requisito para todo 
policial”, diz Mario

À esquerda, na Polícia Militar de Goiás, em 1995. À direita, na Metropolitan Police em 2018
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DIRETO DO BRASIL PARA LONDRES

Brasileiros que tenham filhos 
nascidos no Reino Unido podem 
solicitar o registro de nascimento 
da criança no Consulado. Por 
meio do registro consular de 
nascimento, seu filho obterá 
oficialmente a nacionalidade 
brasileira, passando a ser 
considerado brasileiro nato. 
Sem o registro consular de 
nascimento ou a certidão de 
nascimento emitida por cartório 
no Brasil, não é possível obter 
outros documentos brasileiros, 
como o passaporte, por exemplo. 

O serviço de registro 
de nascimento é feito 
presencialmente. Todas as 
informações sobre o serviço 
podem ser encontradas no site 
oficial do Consulado: http://
cglondres. i tamaraty.gov.br/
pt-br/nascimento.xml. Se os 
pais tiverem casado no Reino 
Unido, ou em qualquer outro 
país, é recomendável que, 
primeiramente, seja efetuado o 
registro consular do casamento 
e, posteriormente, o registro 
consular de nascimento da 
criança, principalmente nos 
casos em que tenha ocorrido 
mudança de nome em função 
do casamento. As informações 
sobre registro consular de 
casamento realizado no Reino 
Unido também estão em nosso 
site.

O registro consular de 
nascimento será efetuado com 
base na certidão britânica de 
nascimento, que servirá para 
comprovar o nascimento e a 
filiação do registrando. Deverá 
ser apresentado ao Consulado o 
original da “Certified Copy of an 
Entry (full form)”, documento 
que contém o nome dos genitores. 
O “Birth Certificate (short 
form)”, entregue gratuitamente 
no momento do registro, não 
será suficiente para o registro 
consular, pois não menciona 
os nomes dos pais. Caso não 
disponha do “Certified Copy of 
an Entry”, solicite a sua emissão 
no “Register Office” em que o 

registro do seu filho foi efetuado. 
Além disso, não esqueça de 
providenciar o restante dos itens 
do quadro de documentação em 
nosso site.

Para facilitar a vida dos pais, 
agora é possível solicitar no 
Consulado o serviço conjunto 
de registro de nascimento para 
menores de 12 anos e primeiro 
passaporte. Assim, os dois 
serviços podem ser feitos no 
mesmo dia. Para isso, é preciso 
solicitar o serviço no sistema 
e-consular: https://ec-londres.
itamaraty.gov.br/ 

Para solicitar o serviço, o 
requerente deve acessar o sistema 
e-consular, realizar o cadastro, 

escolher o serviço desejado, 
fazer o upload dos documentos 
necessários e aguardar validação 
da solicitação. Após validação 
pelo setor responsável, o 
requerente terá acesso às vagas 
para agendamento online. 
As informações sobre os 
documentos necessários para 
passaporte de menor também 
estão em nosso site: http://
cglondres.itamaraty.gov.br/pt-
br/passaporte.xml#Passaporte_
para_menor_de_18_anos 

Relambramos que para 
esse serviço conjunto, o pai e 
a mãe devem comparecer ao 
Consulado, pois o passaporte 
para menor apenas poderá ser 

emitido com a autorização 
de ambos os pais. No dia do 
agendamento, os pais deverão 
apresentar toda a documentação 
original que foi colocada no 
e-consular e assinar a autorização 
de concessão de passaporte 
a menor (obrigatória) e a 
autorização de viagem de menor 
(opcional) na presença do agente 
consular. O menor não precisa 
comparecer ao Consulado. Tanto 
o registro de nascimento como o 
passaporte ficam prontos no dia 
do agendamento.

Para obtenção de documentos 
no Brasil, a lei exige que seja 
realizado o traslado, ou seja, 
o registro da certidão consular 
de nascimento em Cartório de 
1º Ofício de Registro Civil, a 
fim de que o ato possa produzir 
efeitos jurídicos plenos no 
território nacional. O Cartório do 
1º Ofício deve ser o do local de 
domicílio no Brasil ou, na falta 
de domicílio definido, o Cartório 
do 1º Ofício do Distrito Federal.

Para acessar as instruções 
completas sobre cada um dos 
serviços, visite o site oficial do 
Consulado: cglondres.itaramaty.
gov.br. Caso tenha dúvidas, o 
Consulado está à disposição para 
prestar informações em suas 
redes sociais (Facebook, Twitter, 
Instagram) e e-mails.

Não perca a oportunidade de 
registrar seu filho e solicitar o 
passaporte no mesmo dia!

Registro de nascimento e passaporte para menor
Por Consulado-Geral do 
Brasil em Londres

Consulado-geral do Brasil em Londres
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As imagens são da manifestação 
dos profissionais de entrega 
por aplicativos na cidade de 
Bournemouth, na costa sul da 
Inglaterra, ocorrida no sábado 
(06/11). 

O protesto foi convocado após 
um acidente no dia 01/11 por volta 
das 20h. A vítima, o brasileiro 
Juares da Silva Pinto, relatou na 
delegacia de polícia que foi vítima 
de tentativa de homicídio no trânsito 
por xenofobia. 

Juares conta que foi agredido 
pelos ocupantes do carro e perdeu 
dois dentes. Um vídeo que circula na 
internet mostra a suspeita lançando 
o carro para cima do motoboy. No 
mesmo vídeo, a motorista sorri 
para a câmera e não presta nenhum 
socorro. 

Um dos protestantes relatou que 
a polícia britânica também não deu o 
atendimento adequado para a vítima. 
“Nosso companheiro foi levado para 
o hospital numa viatura de polícia. 
Não tiveram nem a sensibilidade de 
chamar uma ambulância para ter um 
atendimento adequado. Isso poderia 
ter lesionado o pescoço dele”, disse 
um amigo da vítima.

Dezenas de situações de 
xenofobia frequentes no trânsito 
em Bournemouth e Poole também 
foram relatados por portugueses, 
brasileiros e outros latinos presentes 
na manifestação. 

“Trabalho com entrega há 
quatro anos, já trabalhei em 
Londres e aqui a população não 

tolera a gente. Todos os dias 
sofremos fechadas, os carros 
aceleram atrás da gente. Hoje 
mesmo aconteceu comigo”, diz 
Diogo Merlin. “A gente anda como 
se a qualquer momento pudesse 
ser atacado.”

Juares prestou depoimento no 
sábado (06/11) e a acusada foi ouvida 
pela polícia no domingo (07/11). 
“Acho que a polícia entendeu a 
situação, porém isso não quer dizer 
nada no decorrer do processo. 
Também viu a nossa manifestação, 
viu a comoção. Viu que o Juares foi 
agredido”, conta Diogo.

Entregadores de comida protestam contra xenofobia em Bournemouth
CCRU

Por CCRU e Redação

O brasileiro Juares da Silva Pinto relatou que foi vítima de tentativa de homicídio no trânsito por xenofobia

Por Equipe CCRU

CCRU propõe mudança na lei britânica de amparo a mulheres

O Conselho de Cidadania do 
Reino Unido (CCRU) vai apresentar 
formalmente na quinta0feira 
(17/11), em Downing Street Nº 10, 
Londres, uma proposta para mudar 
a lei que assegura a proteção das 
mulheres e dos menores de idade 
no Reino Unido. 

A reunião contará com a 
presença de vários MPs, inclusive 
da ministra da casa civil Priti 

Patel, o ministro da Defesa, a MP 
responsável por pensão e sistema 
de apoio a menores e a mulheres. 

No encontro também estarão 
presentes o cônsul-geral do Brasil 
em Londres Tarcísio Costa e os 
conselheiros do CCRU. 

O encontro terá a participação 
ainda de várias representantes 
de entidades e instituições 
que defendem e dão suporte 
à mulher brasileira no Reino 
Unido, à mulher latina e de 
outras nacionalidades. Entre as 

instituições estão a LAWRS, Latin 
American Women’s Right Service 
e a LAWA, Latin American 
Women´s Aid.

Conselho jurídico do 
CCRU

A conselheira de Questões 
Jurídicas e Assuntos Consulares 
do CCRU Márcia McCusker irá 
apresentar dados e estudos que 
revelam uma enorme ineficácia 
do sistema de proteção britânico 
para as mulheres que sofrem de 

violência doméstica. 
A conselheira de Saúde e Bem-

estar e secretária-executiva do 
CCRU Mariana Winckler também 
participará da apresentação com 
informações sobre este importante 
tema.

A ideia é criar um paralelo 
entre as leis de amparo e proteção 
para a mulher existentes no 
Brasil (ex. pensão alimentícia) 
e as praticadas no Reino Unido. 
Assim, talvez, consigamos trazer 
a atenção do governo britânico à 

possibilidade de uma mudança real 
das leis praticadas neste país, o que 
favoreceria milhares de mulheres e 
crianças não só brasileiras, mas de 
todas as nacionalidades.

A reunião oficializará o 
Conselho de Cidadania do Reino 
Unido como fórum principal junto 
ao Consulado-Geral do Brasil em 
Londres e o governo local britânico, 
em parceria com todos os prefeitos 
e municípios do Reino Unido, 
perante a comunidade brasileira 
residente em UK.
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O influencer Israel Cassol usa sua experiência pessoal para falar de um tema que ainda é 
um tabu entre os homens

Israel Cassol, o influencer 
brasileiro que ficou conhecido na 
imprensa britânica como o “Birkin 
boy”, por ser dono da maior coleção 
de bolsas Birkin na Europa, agora 
ergue uma outra bandeira. “Quero 
ser o embaixador da andropausa”, 
diz referindo-se aos sintomas 
causados pela redução na produção 
do hormônio testosterona (leia mais 
no box).

Assim como as mulheres, que 
na maturidade sofrem redução na 
produção de estrógeno, na chamada 
menopausa, os homens também 
podem sentir mudanças drásticas e 
dramáticas no corpo.

“Fui diagnosticado há um ano 
e fiquei surpreso”, conta Israel, 
40 anos. Com mais de 500 mil 
seguidores nas redes sociais, ele 
postou sobre seu drama e ganhou 
as páginas da mídia inglesa. Foi 
destaque do Daily Mail e em jornais 
da Alemanha, França e Estados 

Unidos. 
“Nunca quis ser um 

influenciador apenas de life style”, 
conta. “Por isso decidi falar sobre 
um tema que ainda é tão tabu. 
Depois da minha postagem, recebi 
mensagens de pessoas que estavam 
passando pelo mesmo que eu, mas 
nem imaginavam que podia ser 
andropausa.”

Israel diz que teve todos os 
clássicos sintomas: ganhou peso, 
perdeu a libido e passou a se sentir 
constantemente cansado. O gatilho 
para a mudança no estado de 
ânimo ele percebeu quando voltou 
do Brasil e precisou ficar dez dias 
em quarentena no hotel perto do 
aeroporto. “Quando sai dali, achei 
que estava com depressão”, lembra.

De volta à rotina, os sintomas 
pareceram cada vez mais claros. 
“Eu vivia cansado, lembro da minha 
festa de 40 anos quando me senti 
cansado do começo ao fim”, diz. 

À essa altura, Israel já temia 
que a falta de libido fosse um 

sinal do fim do seu casamento. Ele 
decidiu baixar um aplicativo de 
relacionamento para ver se o desejo 
voltava com outros parceiros. “Fui 
em dois encontros, com pessoas 
muito atraentes fisicamente, assim 
como meu marido, e em ambos não 
tive energia.”

Israel foi ao GP e pediu uma 
consulta com um endocrinologista, 
mas como a espera no NHS era 
de semanas, ele pediu que fosse 
encaminhado ao sistema privado. 
Depois de uma bateria de testes e 
com total suporte do marido, Israel 
recebeu o diagnóstico que mudaria 
sua vida.

“A primeira vez que ouvi falar 
em menopausa foi com minha avó. 
Ela tinha 47 anos e tomava reposição 
hormonal”, diz Cassol. “Agora 
entendo que os homens começam 
a perceber os sintomas a partir dos 
35 anos. Muitos largam casamentos 
porque acham que amor acabou, não 
querem falar sobre seus problemas 
íntimos, sentem vergonha.”

Por isso, é tão importante para o 
ex-modelo nascido no Rio Grande do 
Sul que sua imagem agora também 
esteja associada à andropausa e aos 
tratamentos possíveis. 

Sim, há tratamento e Israel 
começou o seu há três meses. O 
mais simples consiste na aplicação 
de um creme/gel na região da 
virilha. Outro tratamento sugere 
uma injeção a cada seis meses.

Mas depois de quinze dias de uso 
do gel, Israel já começou a perceber 

mudanças. “A libido voltou e me 
sinto muito mais bem disposto.”

Se associar a imagem a um 
tema tão tabu assusta Israel? O 
apresentador do quadro “Brasileiros 
no Mundo”, no programa Empire 
Style, na Band Triangulo, é 
taxativo: “não tenho medo porque 
quero mostrar o verdadeiro Israel, 
sempre”.

Para se ter uma ideia desse 
compromisso, basta contar que ele 
recebeu um convite para participar 
de um especial de final de ano em 
que precisaria mostrar suas compras 
de Natal. “Pensei que isso eu 
não posso fazer. Que sentido tem 
mostrar o Israel fazendo compras 
de Natal quando tem gente passando 
fome no Brasil?”.

Embaixador da andropausa
Acervo pessoal

Por Marta Stephens

Entre as idades de 40 
e 55 anos, os homens 
podem perceber sintomas 
semelhantes à menopausa. 
De modo diferente das 
mulheres, os homens não 
têm uma sintoma específico 
como a interrupção da 
menstruação para marcar 
a transição.Ambos, no 
entanto, são caracterizados 
por uma queda nos níveis 
de hormônios. Estrógeno 
nas mulheres, testosterona 
nos homens. As mudanças 
ocorrem muito gradualmente 
nos homens e podem 
ser acompanhadas por 
mudanças em atitudes e 
humores, fadiga, perda de 
energia, libido e agilidade 
física.
Estudos mostram que este 
declínio de testosterona 
pode acarretar riscos em 
outros problemas de saúde, 
como doenças cardíacas 
e ossos frágeis. Com 
isto, tudo ocorre em uma 
época da vida em que 
muitos homens começam 
a questionar seus valores, 
realizações e objetivos 
de vida. É difícil perceber 

que as mudanças são 
ligadas mais a problemas 
hormonais do que só as 
condições externas.
Diferente da menopausa, 
que geralmente ocorre em 
mulheres entre 45 e 55 
anos, a “transição” dos 
homens pode ser bem 
mais gradual e se estende 
por décadas. Atitudes, 
estresse psicológico, 
álcool, acidentes, cirurgias, 
medicação, obesidade 
e infecções podem 
desencadeá-la. Com a 
idade, o declínio nos níveis 
de testosterona vai ocorrer 
praticamente em todos os 
homens. Não há maneira 
de predizer quem vai ter 
sintomas de andropausa 
com intensidade suficiente 
para procurar ajuda 
médica.
Também não é previsível em 
que idade os sintomas vão 
ocorrer num determinado 
indivíduo. Os sintomas de 
cada homem podem ser 
também diferentes.
Fonte: Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e 
Metabologia

O que é andropausa?

Durante os dez dias de quarentena em hotel: “Quando sai dali, achei que estava com 
depressão”

Ganho de peso, cansaço e perda da libido foram os sintomas que Israel sentiu
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Comunidade

Estão abertas as inscrições para 
o concurso de Miss Portugal UK. 
Jovens solteiras e sem filhos podem 
se candidatar. O organizador do 
evento, Alcino Francisco, explica os 
detalhes da competição na entrevista 
a seguir.

Notícias em Português - 
Quando foi o primeiro concurso?

Alcino Francisco - O primeiro 
concurso aconteceu em Brixton em 
2012. Antes aconteceram outros 
concursos mas com outra organização 
que entretanto abandonou a 
actividade. Depois foi fundada a 
Sandals in the Sun, que também 
cessou a sua actividade dando lugar à 
MPW / Miss Portuguese World.

Até ao início da pandemia tinham 
sido realizados cinco concursos 
tendo o último acontecido em 2019. 
Espera-se que o concurso tenha uma 
cadência anual de acordo com a 
capacidade de cumprir os calendários 
internacionais.

Qual o período de inscrição e 
quem pode se candidatar?

O período de inscrições termina 
até 15 dias antes do evento para dar 
tempo a que as candidatas tenham 
um período de formação. Pode 
ocorrer até um dia antes do evento, 
mas nesse caso a organização não 
assume as falhas de Formação e 
Treino. É possível acontecer com 
candidatas que já participaram em 
eventos similares anteriores e que, 
por essa razão, dispensam os ensaios 
com exceção do ensaio final.

O que está em jogo nesta 
competição? 

Como é hábito, estamos em 
contato com a Miss Queen Portugal 
que habitualmente recebe a candidata 
vencedora para a Final Nacional em 
Portugal. O prémio não é monetário 
embora a MPW assuma as despesas 
de inscrição e viagem da candidata 
vencedora.

Em Portugal, a Organização 
MQP assume todas as despesas 
da internacionalização de várias 
candidatas. A título de exemplo, 
a angolana Leila Lopes, depois 
de participar num concurso de 
Miss no Reino Unido, venceu o 
Miss Universo e, este sim, além de 
outros concursos internacionais tem 
prémios financeiros atractivos.

Recentemente, um concurso 
de Miss na França virou alvo de 

protestos por fazer exigências às 
candidatas como a de ser solteira 
e não ter filhos. Essas também 
foram exigências na última edição 
do Miss Portugal UK. Continuarão 
sendo?

O regulamento é criado pelas 
organizações internacionais. No 
caso de uma candidata casada 
ou mãe vencer no Reino Unido, 
não teria qualquer hipótese de 
vir a ser integrada num concurso 
internacional. Logo, não faria sentido 
enviar para os palcos internacionais 
alguém que não teria lugar por força 
dessas organizações. Existe no 
entanto uma razão.

Uma Miss está contratualmente 
obrigada a uma agenda de viagens 
e compromissos internacionais ao 
longo de pelo menos um ano. Ora, 
as organizações internacionais 
entendem que o estatuto de 
maternidade é incompatível com 
a agenda de uma Miss em título. 
O mesmo se poderá dizer de uma 
jovem que, sendo casada, terá uma 
agenda familiar incompatível com o 
estatuto de Miss.

A defesa deste conceito 
justifica-se como forma de 
proteger a integridade da Miss nos 
compromissos assumidos com o 
título.

Existem outros concursos em 
que tal é possível como o concurso 

de Mrs que ainda não é realizado no 
Reino Unido mas que está sob estudo 
para 2023.

Uma Miss Portugal UK já 
venceu o Miss Portugal? 

Nunca aconteceu que uma 
candidata vencedora no Reino Unido 
tenha ganho a Final Nacional em 
Portugal. O que acontece é que a 
partir de Londres, apenas a candidata 
vencedora é enviada para a Final 
Nacional em Portugal.

Já em Portugal, a MQP representa 

vários concursos internacionais e por 
essa via, são várias as candidatas 
selecionadas para os palcos 
internacionais.

A vencedora no Reino Unido em 
2012 que foi enviada para a Final 
Nacional em Portugal não venceu 
essa final, mas foi selecionada 
para representar Portugal em 
outros concursos internacionais 
tendo vencido o Miss Humanity 
International, em Barbados. No 
ranking internacional este concurso 

ocupa o quarto lugar de importância 
e popularidade.

Para a edição de 2022, a candidata 
vencedora em Londres a ser enviada 
para Portugal deverá estar preparada 
para desenvolver a sua actividade, 
caso vença, na área do ambiente no 
concurso Miss Earth.

Com a sua experiência na 
organização do concurso, o que 
diria a uma jovem candidata?

A participação num concurso 
de Miss é uma experiência única 
e justifica-se por diversas razões. 
As diferentes candidatas ficam, 
geralmente, amigas para muitos anos 
e em contato umas com as outras.

Ao mesmo tempo, os momentos 
de glamour são uma componente de 
prestígio. As candidatas aprendem a 
desfilar, a posar para a fotografia e 
linguagem corporal para vídeo o que 
lhe oferece uma experiência útil para 
os casos em que a opção profissional 
passa pelas áreas de imagem e 
comunicação.

Para as candidatas vencedoras 
nos palcos internacionais, são muitas 
as oportunidades de trabalho bem 
remuneradas e de reconhecimento 
público. São geralmente convidadas 
por autoridades e personalidades 
influentes em diversos ambientes.

No entanto, o principal objetivo 
dos concursos é usar a beleza 
feminina em favor de causas. Se o 
Miss Earth tem preocupações com 
o ambiente no planeta, já no Reino 
unido é sensibilizar as candidatas 
para a orfandade em Portugal sendo 
a causa as crianças órfãs.

É importante que se diga que 
na maioria dos casos, é durante o 
concurso que a as candidatas tomam 
contato com o voluntariado tão 
necessário em todos os países. Em 
2012, as candidatas foram voluntárias 
na Organização do Dia de Portugal 
em Londres e depois deste primeiro 
contato com o voluntariado, várias 
foram as candidatas que vieram  a 
desenvolver voluntariado em outras 
instituições.

Entre muitos outros trabalhos 
desenvolvidos, a Organização MPW 
conta com seis toneladas de material 
diverso enviado para Portugal para 
pessoas necessitadas e um contentor 
de matrial escolar e hospitalar para S. 
Tomé e Príncipe.

É no trabalho de bastidores em 
favor de outros que se destaca a 
importância de uma tiara.

Quem quer ser Miss Portugal UK?
Por Marta Stephens

Divulgação

Candidatas da final nacional em Cabo Verde 
e Andreia Correia, atual Miss Portugal UK
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A Transport of London 
(TfL) anunciou que o Night 
Tube retornará a tempo para o 
movimentado período de Natal 
após ter sido suspenso em março de 
2020 devido à pandemia.

Os serviços nas linhas Central 
e Victoria funcionarão durante toda 
a noite às sextas-feiras e sábados a 
partir de sábado 27 de novembro, 
oferecendo mais opções para 
transporte à noite, seja por lazer ou 
por trabalho, ao mesmo tempo em 
que encurtam os tempos de viagem 
e oferecem rotas mais seguras para 
as mulheres, meninas e todos os 
londrinos.

As linhas Central e Victoria eram 
anteriormente duas das linhas mais 
movimentadas da rede Night Tube 
e oferecem ligações cruciais entre 
grandes partes de Londres e o centro 
da cidade.

Restaurar o funcionamento 
noturno nestas linhas ajudará 
empresas como bares, clubes e 
restaurantes, já que a economia 
noturna de Londres continua a se 
recuperar após a pandemia.

Também proporcionará uma 
opção de viagem segura e rápida 
para os londrinos e visitantes, e para 
aqueles que precisam viajar para ou 
do trabalho à noite.

O metrô noturno oferece 
um ambiente seguro e de baixa 

criminalidade. Mais de 2.500 
policiais e agentes de apoio à 
comunidade policial e 500 agentes de 
fiscalização do TfL patrulham a rede 
de transporte de Londres, enquanto 
milhares de funcionários da linha 
de frente de transporte dão suporte 
aos clientes e uma extensa rede de 
CCTV está em funcionamento em 
todo o tube.

A TfL opera uma das mais 
extensas redes de ônibus noturnos 
do mundo e continua a garantir que 
todos possam viajar pela capital a 
qualquer hora do dia. Bem mais de 
uma centena de rotas atualmente 
funcionam durante a noite, enquanto 

táxis licenciados e regulamentados 
e veículos particulares de aluguel 
proporcionam transporte porta a 
porta em todas as horas do dia.

O tube continua a operar entre 
aproximadamente 05h30 e 00h30 
pelo centro de Londres de segunda 
a sábado, e a TfL começou a operar 
alguns trens mais cedo nas manhãs 
de domingo para ajudar os clientes a 
viajar nessas horas.

Emerge da pandemia
Como Londres começou a 

emergir da pandemia, as viagens de 
lazer fora do pico têm se recuperado 
mais rapidamente do que outros 

tipos de viagens, indicando que há 
uma forte demanda por serviços 
que correm noite adentro no fim de 
semana.

Há agora regularmente mais de 
55% das viagens em comparação 
com antes da pandemia na rede de 
metrô nos dias de semana, mas isso 
chegou a 80% nos finais de semana, 
enquanto o transporte em ônibus está 
regularmente em 75% dos níveis 
pré-pandêmicos e nos serviços 
ferroviários TfL como o London 
Overground está em torno de 60%, 
com finais de semana chegando 
ainda mais alto.

O Night Tube foi suspenso 
durante a pandemia porque os 
motoristas foram necessários para 
garantir que o serviço Tube durante 
o dia – onde a demanda tem sido 
maior.

A linha Victoria liga 
Walthamstow e áreas no norte de 
Londres com Brixton e outras áreas 
do sul de Londres.

A linha Central liga a Ealing 
e o oeste de Londres com o leste 
de Londres e partes de Essex. A 
linha Central também cobre as 
movimentadas estações do centro 
de Londres como Oxford Circus, 
Tottenham Court Road e Stratford.

As outras linhas Night Tube – as 
linhas Jubilee, Northern e Piccadilly 
– voltarão ao serviço assim que 
possível, promete TfL, que agora 
tenta resolver questões de recursos 

nestas linhas e outras considerações 
como o próximo fechamento da 
estação Bank da linha do Norte para 
permitir a conclusão da atualização 
na estação Bank Tube.

A TfL também está trabalhando 
no retorno do Night Overground e 
continua trabalhando em estreita 
colaboração com a polícia e a 
indústria noturna como parte do 
compromisso de levar as pessoas, 
particularmente as mulheres, para 
casa em segurança à noite.

Mais de 600 organizações são 
signatárias da Carta de Segurança 
da Noite da Mulher do Mayor of 
London.

Mais de 100 linhas de ônibus 
noturnos operam em Londres. A 
rede de ônibus noturno tem extensa 
cobertura de CCTV e todos os 
motoristas de ônibus de Londres 
podem falar diretamente com a sala 
de controle e entrar em contato com 
a polícia.

Os serviços de ônibus noturnos 
autônomos operam normalmente 
entre as 23h e 06h, sobrepondo-se 
a rotas diurnas e rotas de 24 horas 
para garantir que haja um serviço 24 
horas por dia ao longo dos principais 
corredores de transporte.

Existem atualmente mais de 
104.000 motoristas particulares de 
aluguel licenciados em Londres e 
cerca de 20.000 motoristas de táxi 
licenciados, todos eles submetidos a 
extensos controles policiais.

Londres

Metrô noturno volta a funcionar para apoiar a 
recuperação econômica e segurança da capital

O Night Tube retomará as linhas mais movimentadas (Central e Victoria) no sábado (27/11).

O Night Tube retomará as linhas mais movimentadas (Central e Victoria) no sábado (27/11)

Da Redação

Unsplash

Oficiais do Grupo de Apoio 
Territorial do Met (TSG) 
recuperaram 20 bicicletas roubadas 
após uma incursão no leste de 
Londres.

A polícia executou um mandado 

em uma propriedade comercial em 
Wick Lane, E3, aproximadamente 
às 05h de quarta-feira, 27 de 
outubro. Junto com as bicicletas, 
£50 mil também foram recuperados.

As bicicletas roubadas estavam 
sendo armazenadas no local antes 
de serem vendidas on-line.

Um homem de 29 anos foi 
preso por suspeita de manuseio 
de mercadorias roubadas. Ele 
foi levado para uma delegacia 
de polícia no leste de Londres e 
foi posteriormente libertado sob 
investigação. 

O sargento Robert Aston 

disse: “Nunca toleraremos roubos 
em Londres e estamos felizes por 
ter recuperado estas bicicletas 
roubadas”.

“Gostaríamos de devolver o 
maior número possível de bicicletas 
e peças a seus proprietários, 
portanto, por favor, entre em 

contato conosco se você teve sua 
bicicleta roubada e reconheça-as 
nas imagens”.

Se você reconhecer qualquer 
uma das bicicletas nas imagens (há 
foto de todas elas no site Met.uk), 
entre em contato com o número 
101 citando o CAD 930/27Oct.

Polícia recupera duas dezenas de bicicletas roubadas no leste da capital
Da Redação
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“Um dia histórico para nossa 
cidade” foi como o mayor da capital 
britânica Sadiq Khan descreveu o 
início da extensão da chamada Zona 
de Emissões Ultra Baixas (ULEZ) a 
partir de 25 de outubro.

A nova ULEZ, que cobre um 
quarto de Londres e 3,8 milhões de 
pessoas, está em funcionamento 24 
horas por dia, sete dias por semana, 
exceto no dia de Natal.

De acordo com a ULEZ, a 
maioria dos veículos que não 
cumprem um conjunto específico de 
normas de emissões tem que pagar 
uma taxa diária de £12,50. A taxa 
de não conformidade é de £160, 
embora esta seja reduzida para £80 
se paga no prazo de 14 dias.

A ULEZ funciona ao lado da 
zona de taxa de congestionamento, 
que está localizada no centro de 
Londres e custa £15 por dia. Esta 
zona não está sendo ampliada.

Entretanto, nem todos 
concordam com a mudança e os 
conservadores na Assembleia de 
Londres dizem que a capital deve 
adotar o sistema usado pelo Conselho 
Municipal de Birmingham para seu 
esquema de zona de ar limpo, e que 
os motoristas que trabalham na zona 
devem poder solicitar subsídios se 
ganharem menos de £30.000 por 
ano.

Eles também querem que Khan 
invista mais £ 50 milhões em 

subsídios para a sucata de veículos.
Muitos usuários com veículos 

“antigos” não concordam com a 
medida porque sentem que não 
recebem apoio para trocar seus 
carros. Este é o caso do espanhol 
Juan, que diz que é muito caro e está 
pensando em vender seu veículo 
ou mudar de emprego e declara 
seu desacordo com a medida, 
pois seu emprego depende de seu 
deslocamento diário e agora será 
afetado pelo pagamento da tarifa 
ULEZ.

O esquema original ULEZ foi 

lançado em abril de 2019. Segundo 
o Transport for London (TfL), ele 
contribuiu para uma queda de 44% 
“no dióxido de nitrogênio dentro de 
seus limites”.

A cidade também tem uma zona 
de baixas emissões que se aplica 
à maioria dos veículos pesados 
de mercadorias. As autoridades 
descreveram a ULEZ como 
cobrindo “a maior parte da Grande 
Londres”.

As restrições se aplicam aos 
proprietários de carros antigos a 
gasolina e a diesel com motores que 

não atendem as mais recentes normas 
de emissões, conhecidas como Euro 
6. A partir de 12.01 da manhã de 
31/10, estes motoristas estavam 
sujeitos a uma taxa de £12,50, além 
da taxa de congestionamento de 
£15.

Veículos afetados
O ULEZ é aplicado com base nas 

emissões declaradas de um veículo e 
não em sua idade, de acordo com o 
Transport for London. As tarifas se 
aplicam a todos os motoristas com 
um carro a diesel pré-Euro 6, que 

foram geralmente fabricados antes 
de setembro de 2015, ou um carro a 
gasolina pré-Euro 4, que geralmente 
remonta a 2005 ou antes.

As motocicletas que não 
atendem às normas Euro 3 (veículos 
pré-2007) também serão visadas, 
assim como os veículos comerciais. 
Os táxis licenciados de Londres 
estão isentos de encargos, mas 
estão sujeitos a um limite de idade 
de 15 anos. Todos os táxis recém-
licenciados devem ser veículos com 
Capacidade de Emissão Zero (ZEC).

Os motoristas que fazem parte 
da classe de imposto “deficiente” ou 
“veículo de passageiros deficiente” 
estão isentos de taxas ULEZ até 
26 de outubro de 2025, desde que 
seu veículo não mude de classe de 
imposto. Entretanto, os portadores 
de crachás azuis que não tenham 
se registrado dentro dessa classe de 
imposto estão sujeitos à cobrança de 
ULEZ.

A ULEZ costumava cobrir 
apenas partes do centro de Londres, 
mas agora está em vigor para 
todas as áreas dentro das estradas 
circulares norte e sul (embora não 
cubra as estradas circulares norte 
(A406) e sul (A205) propriamente 
ditas). As áreas cobertas dentro 
da zona agora incluem Willesden, 
Tottenham, East Ham, Greenwich, 
Brixton e Fulham.

A zona funcionará 24 horas por 
dia, sete dias por semana, exceto no 
dia de Natal.

Londres

Para reduzir poluição, capital expande a 
zona de emissões ultra baixas

O mayor de Londres Sadiq Khan revelou que 
outras cidades ao redor do mundo estavam 
interessadas em introduzir zonas de emissões 
ultra-baixas semelhantes à imposta na capital 
britânica.
Khan disse ter sido inundado com pedidos 
de outros prefeitos do mundo inteiro sobre 
Ulez, como parte de uma reunião de 
líderes da cidade na cúpula da COP26 em 
Glasgow.
“Outros prefeitos de todo o mundo estão 
conversando com minha equipe. Nós 
providenciamos para que eles nos visitem. 
Outros prefeitos de todo o mundo querem 

seguir o exemplo de Londres”, revelou ele. 
Khan, a quem se juntaram outros 12 
prefeitos da cidade, incluindo os de Bogotá, 
Los Angeles, Paris, Barcelona e Atenas. 
Khan presidiu o grupo C40 de cidades 
mundiais empenhadas em combater a 
mudança climática. A organização cresceu 
para 97 membros da cidade, incluindo 
algumas cidades chinesas, e 23 planejam 
estar em Glasgow durante a próxima 
quinzena de conversações. Os prefeitos de 
C40 representam mais de 700 milhões de 
pessoas que vivem em cidades do mundo 
inteiro.

Outros locais a seguirem o exemplo de Londres

£ 12,50 terão que ser pagos por aqueles veículos que não atendem às normas para entrar 
em Londres. £ 160 será o preço da multa se o pagamento da ULEZ não for efetuado. 

City Hall

Sadiq Khan presidiu o grupo C40 de cidades mundiais empenhadas em combater a mudança climática. 

Por Ulysses Maldonado
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Após a última revisão dos dados 
do coronavírus (COVID-19), o 
governo anunciou apoio adicional, 
implantado desde 01/11 em 
Cambridgeshire, Peterborough e 
Suffolk, em resposta aos altos índices 
de casos de COVID-19 na área.

A decisão foi tomada em parceria 
com as autoridades locais e se baseia 
nos dados mais recentes e nos 
conhecimentos locais. Será fornecido 
apoio adicional direcionado.

O pacote inclui opções para: 
apoio direcionado para maximizar 
a utilização de vacinas e testes; 
testes extras nestas áreas-alvo; 
mais ajuda para as campanhas 
locais de saúde pública; e medidas 
extras temporárias em ambientes 
educacionais.

Este apoio adicional estará em 
vigor por 5 semanas a partir de 
01/11 para permitir uma ação local 
específica. O retorno à escola ocorre 
normalmente, como planejado. 

Os residentes locais são instados 
a permanecer cautelosos e seguir as 
orientações nacionais, inclusive para 
serem vacinados, usar coberturas 
faciais em áreas lotadas como 
transporte público, reunir-se ao ar 
livre sempre que possível, deixar 
entrar ar fresco nas casas ou outros 
espaços fechados.

O chefe-executivo da Agência 

de Segurança Sanitária do Reino 
Unido (UKHSA), Jenny Harries, 
disse: “Embora tenhamos voltado 
a um modo de vida mais familiar, 
é importante que todos nós 
continuemos a desempenhar nosso 
papel no controle da propagação do 
vírus, especialmente à medida que 
avançamos para o inverno”.

Todos, especialmente em 
Cambridgeshire, Peterborough e 
Suffolk, podem tomar medidas 
simples para se proteger, vacinando-
se, usando coberturas faciais em 
lugares lotados, deixando entrar ar 
fresco ao misturar dentro de casa e 
lavando suas mãos regularmente.

“Ser vacinados é a melhor 
maneira de nos proteger contra o 
mal-estar da COVID-19. Eu encorajo 
todos que são elegíveis a se apresentar 
para a vacina o mais rápido possível 
– quer seja uma primeira, segunda ou 
dose impulsionadora.”

Os dados do governo mostram 
que o programa de vacinação 
enfraqueceu substancialmente a 
ligação entre casos, hospitalizações 
e mortes. As pessoas vacinadas são 
muito menos propensas a contrair 
COVID-19 com sintomas e ainda 
mais improváveis de contrair 
COVID-19 grave, de ser internadas 
no hospital ou de morrer do vírus.

Reino Unido

Covid Plano B: Medidas 
adicionais em Cambridgeshire, 

Peterborough e Suffolk

Peterborough é uma das áreas com altos índices de casos de COVID-19

Unsplash

Da Redação

O antiviral Lagevrio 
(molnupiravir) é seguro e eficaz para 
reduzir o risco de hospitalização e 
morte em pessoas com COVID-19 
leve a moderada que correm maior 
risco de desenvolver doenças 
graves, anunciou hoje (04/11) a 
Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency (MHRA).

Isto se segue a uma revisão 
rigorosa de segurança, qualidade 
e eficácia pelo órgão regulador 
britânico e pelo órgão consultivo 
científico especializado independente 
do governo, a Commission on Human 
Medicines, tornando-a o primeiro 
antiviral oral para o tratamento da 
COVID-19 a ser aprovado.

Desenvolvido pela Ridgeback 
Biotherapeutics e Merck Sharp & 
Dohme (MSD), o Lagevrio trabalha 
interferindo na replicação do vírus. 
Isto evita que ele se multiplique, 
mantendo os níveis de vírus baixos 
no corpo e, portanto, reduzindo a 
gravidade da doença.

Com base nos dados dos 
ensaios clínicos, o Lagevrio é mais 
eficaz quando tomado durante os 
estágios iniciais da infecção e por 
isso a MHRA recomenda seu uso 
o mais rápido possível após um 
teste COVID-19 positivo e dentro 
de cinco dias após o início dos 
sintomas.

O comprimido - molnupiravir 
- será dado duas vezes ao dia a 
pacientes vulneráveis recentemente 
diagnosticados com a doença.

Em ensaios clínicos, a pílula, 
originalmente desenvolvida para 
tratar a gripe, reduz o risco de 
hospitalização ou morte pela 
metade.

O Molnupiravir foi autorizado 
para uso em pessoas que têm 
COVID-19 leve a moderada e 
pelo menos um fator de risco para 
desenvolver doenças graves. Tais 
fatores de risco incluem obesidade, 
idade avançada (mais de 60 anos), 
diabetes mellitus, ou doença 
cardíaca.

O Secretário de Saúde e 
Assistência Social, Sajid Javid, 
disse: “Hoje é um dia histórico para 
nosso país, pois o Reino Unido é 
agora o primeiro país do mundo a 
aprovar um antiviral que pode ser 
tomado em casa para a COVID-19. 
Este será um perigo para os mais 
vulneráveis e imunossuprimidos, 
que em breve poderão receber o 
tratamento pioneiro”.

“O Reino Unido está liderando o 
caminho para pesquisar, desenvolver 
e implantar os tratamentos mais 
excitantes e de ponta, e meus 
agradecimentos vão para as equipes 
de especialistas da MHRA e da 
MSD por este triunfo, bem como 
para a Força Tarefa Antivírica que 
adquiriu o tratamento.”

O Lagevrio não se destina 
a ser usado como substituto da 
vacinação contra a COVID-19.

O governo e o NHS confirmarão 
como este tratamento COVID-19 
será implantado aos pacientes no 
devido tempo.

UK aprova uso de primeiro 
medicamento para 

tratamento de coronavírus
Da Redação

O salário-mínimo no Reino 
Unido (National Living Wage) 
subirá de £8,91 para £9,50 a partir de 
1 de abril de 2022. Isto representa um 
aumento de 59 pence ou 6,6%.

As recomendações da Low 
Pay Commission (LPC) colocam 
o salário-mínimo novamente no 
caminho certo para atingir a meta 
do governo de dois terços do salário 
mediano até 2024.

As recomendações foram 
aprovadas por unanimidade pelos 
Comissários e aceitas na íntegra pelo 
governo.

Leia aqui as recomendações da 
LPC para o governo.

“Os aumentos anunciados 
apoiarão os salários e o padrão de 
vida dos trabalhadores de baixa 
remuneração, em um momento em 
que o crescimento salarial é robusto 
em toda a economia. Eles vêm em um 
cenário de fortes previsões do PIB, 

emprego retornando aos níveis pré-
pandêmicos e empresas anunciando 
números recordes de vagas”, diz 
Bryan Sanderson, presidente da LPC.

“A pandemia tem sido um 
período excepcionalmente difícil 
tanto para as empresas quanto para 
os trabalhadores, mas o mercado de 
trabalho se recuperou fortemente e 
espera-se que a economia continue a 
crescer durante o próximo ano.”

Veja a seguir como ficará a hora 
de trabalho, a partir de abril de 2022.

Salário-mínimo (National Living Wage) será de £9,50 a hora, a partir de 04/2022

  Em abril de 
2022

Valor atual 
(Março de 
2021 a março 
de 2022)

Aumento

National Living 
Wage £9,50 £8,91 6,6%

21-22 anos £9,18 £8,36 9,8%
18-20 anos £6,83 £6,56 4,1%
16-17 anos £4,81 £4,62 4,1%
Apprentice Rate £4,81 £4,30 11,9%

Da Redação
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Vacina Sinovac-Coronavac passa a ser aceita nas 
fronteiras britânicas

A partir das 4h da segunda 
(22/11), pessoas que tiveram 
duas doses das vacinas Sinovac-
Coronavac (a mais usada no Brasil), 
Sinopharm Pequi e Covaxin serão 
consideradas completamente 
vacinadas (fully vaccinated) no 
acesso às fronteiras do Reino Unido. 

As vacinas da Lista de Uso 
de Emergência da Organização 
Mundial da Saúde (OMS EUL) 
serão adicionadas à lista que já 
contém Oxford/AstraZeneca, Pfizer 
BioNTech, Moderna e Janssen.

Para ser considerado “fully 
vaccinated”, você deve ter tido um 
curso completo de uma das vacinas 
da lista pelo menos 14 dias antes da 

chegada à Inglaterra.
O dia em que você tiver sua dose 

final não conta como um dos 14 dias.

Vacinas de 2 doses
Se você foi vacinado com uma 

vacina de 2 doses (Moderna, Pfizer 
BioNTech, Oxford AstraZeneca, ou 
uma combinação delas), você deve 
ter tido ambas as doses para ser 
considerado totalmente vacinado 
para viajar para o Reino Unido.

Isto se aplica em todos os casos, 
mesmo que você tenha se recuperado 
recentemente da COVID-19 e tenha 
imunidade natural.

Aqueles que tiveram a 
COVID-19 e tiveram apenas 
uma dose de uma vacina de 2 
doses devem seguir as regras para 
chegadas não vacinadas.

Você pode misturar dois tipos 
de vacina, por exemplo Oxford/
AstraZeneca e Moderna. Pode 
ainda ter as duas vacinas sob dois 
programas diferentes aprovados, por 

exemplo, Austrália e Japão, Reino 
Unido e EUA, França e Canadá.

Se você tiver uma vacina aprovada 
de uma dose (a vacina Janssen), você 
está totalmente vacinado.

Comprovante de 
vacinação

É preciso ser capaz de provar 
que foi totalmente vacinado sob um 
programa de vacinação.

Se você vive na Inglaterra, você 
pode provar seu status de vacinação 
usando o NHS COVID Pass.

Se você foi vacinado em outro 
país ou território, pode usar como 
prova de vacinação um certificado 
emitido por uma autoridade de 
saúde pública nacional ou estadual, 
em inglês, francês ou espanhol, e 
incluir como mínimo: nome próprio 
e sobrenome(s); data de nascimento; 
marca e fabricante da vacina; data 
de vacinação para cada dose; país ou 
território de vacinação e/ou emissor 
do certificado.

Da Redação

Reino Unido

Unsplash

Para ser considerado “fully vaccinated”, você deve ter tido um curso completo de uma das 
vacinas da lista pelo menos 14 dias antes da chegada à Inglaterra
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Reino Unido

Antes de fazer as malas para 
viajar nas próximas férias de Natal e 
Ano Novo, os britânicos precisarão 
ter seus certificados de vacinação 
covid-19 ou “passaportes” prontos, o 
que simplifica a entrada em lugares 
fechados e a passagem de fronteira 
entre países.

Para os países da UE, o pedido do 
“NHS Covid Pass” do Reino Unido 
já é reconhecido pelas autoridades, 
assim como a versão impressa do 
certificado. 

Os viajantes que não são 
vacinados geralmente são obrigados 
a apresentar um teste Covid negativo 
ou prova de imunidade, de acordo 
com as exigências de seu destino.

Um recurso foi adicionado ao 
aplicativo do NHS que permite aos 
usuários mostrar pelo smartphone, 
com o propósito de entrar em países 
estrangeiros, que foram vacinados 
ou foram testados para Covid.  O 
certificado de vacinação mostra 
as datas de suas injeções, com um 
código QR.   

Há uma opção no aplicativo para 
baixar uma cópia do certificado, 
que você pode então imprimir. É 
aconselhável fazer isso, caso você 
perca seu telefone ou a bateria acabe 
enquanto estiver fora.

A Associação Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA), entretanto, 
também criou um certificado ou 
passe para outros países que não 
reconhecem o aplicativo do NHS. 
Este passe global já foi testado por 
mais de 20 companhias aéreas, 

incluindo British Airways, Singapore 
Airlines e Etihad. 

O “Iata Travel Pass” é um 
aplicativo móvel que ajuda os 
viajantes a armazenar e gerenciar 
suas certificações verificadas para 
testes Covid-19 ou vacinas Covid-19.

“Isto será importante para 
os governos que provavelmente 
exigirão prova verificada ou prova 
de vacinação como condição para 
viagens internacionais durante e após 
a pandemia”, informa a associação, 
que explica que o aplicativo permitirá 
aos usuários verificar os requisitos 
para diferentes países, registrar os 
resultados dos testes, assim como as 

vacinas e links para laboratórios para 
confirmar seu status de covid.  

Poderia também trazer provas da 
vacinação contra a febre amarela de 
alguém.

Fora da lista vermelha
Por outro lado, o impulso de 

viagens ao exterior para destinos 
latino-americanos é influenciado 
pelo fato de o governo britânico 
já ter retirado da lista vermelha os 
sete destinos latino-americanos que 
haviam sido deixados para trás. 

Desde 1º de novembro, foi 
erradicada a onerosa exigência de 
quarentena hoteleira para aqueles 

que vinham da Colômbia, República 
Dominicana, Equador, Haiti, 
Panamá, Peru e Venezuela, que 
tinham que pagar £2.285 para entrar 
em território britânico. 

Esses países foram os últimos a 
serem retirados da lista vermelha, que 
havia sido imposta no início do ano 
como parte do sistema de semáforos 
que determinou de que destinos 
internacionais eles poderiam entrar 
no Reino Unido durante a pandemia 
de covid-19.

Entretanto, as autoridades de 
imigração fazem a advertência em 
seu site gov.uk de que a medida 
poderia ser restabelecida, dado que 
a política de quarentena dos hotéis 
permanece em vigor e continuará 
atuando como uma linha crucial 
de defesa contra a importação de 
variantes preocupantes. “Vamos 
rever a lista vermelha a cada 3 
semanas e imporemos restrições 
quando necessário”, diz o secretário 
de Transportes Grant Shapps.

O argumento usado para remover 
os países latino-americanos da lista 
vermelha é que a variante Delta 
é agora a dominante da covid-19 
na maioria dos países ao redor do 
mundo.  

Revisão a ser mantida
“O risco de variantes conhecidas 

entrarem no Reino Unido foi 
reduzido e o governo pode remover 
com confiança estes 7 destinos 
da lista vermelha, com decisões 
informadas pela avaliação da UK 
Health Safety Agency (UKHSA). Os 
dados de todos os países e territórios 
serão mantidos sob revisão, 
incluindo o surgimento de novas 
variantes, e o governo não hesitará 
em tomar medidas quando o quadro 
epidemiológico mudar”.

Na opinião do secretário de 
Transportes, “este é mais um passo 
na direção certa para viagens 
internacionais com boas notícias para 
passageiros, empresas e a indústria 
de viagens. Continuamos a fazer 
grandes progressos à medida que nos 
recuperamos da pandemia e hoje é 
outro exemplo de como chegamos 
longe”.

Shapps disse: “Seja juntando 
membros da família ou facilitando 
o comércio, o lançamento bem-
sucedido da vacina tanto no país 
como no exterior nos permitiu 
alcançar este marco. Entretanto, 
não devemos ser complacentes e 
devemos permanecer prontos para 
agir e defender nossas conquistas, se 
necessário”.

A lista vermelha e a quarentena 
continuam sendo vitais para proteger 
as fronteiras da Grã-Bretanha. 
“Um pequeno número de salas 
de quarentena será mantido em 
reserva e não hesitaremos em agir 
rapidamente acrescentando países à 
lista vermelha se o risco aumentar 
novamente”, disse o secretário de 
Saúde Sajid Javid, observando que 
os cientistas do governo continuarão 
a monitorar de perto as variantes 
de preocupação para garantir que 
a abordagem do Reino Unido 
permaneça proporcional.

Fim da lista vermelha abre caminho para 
turismo internacional

Por Maria Victoria Cristancho 
(@mavicristancho)

O governo acabou com 
a onerosa exigência de 
quarentena em hotéis 
para aqueles que 
vinham da Colômbia, 
República Dominicana, 
Equador, Haiti, Panamá, 
Peru e Venezuela, e 
tinham que pagar 
£2.285 por isso.

Express News

 “Vamos rever a lista vermelha a cada 3 semanas e imporemos restrições quando necessário “, diz o secretário de Transportes Grant 
Shapps
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Os proprietários de casas na 
Inglaterra e no País de Gales poderão 
dispor de £5.000, a partir de abril de 
2022, para substituir caldeiras a gás 
antigas por bombas de calor de baixo 
teor de carbono.

Os subsídios para 90.000 bombas 
fazem parte do plano governamental 
Heat and Buildings Strategy , que 
investirá £ 3,9 bilhões para reduzir as 
emissões das construções, uma das 
maiores fontes de emissão de carbono 
do Reino Unido, representando 21% 
do total.

Sistemas de aquecimento de 
baixo carbono mais eficientes, como 
bombas de calor elétricas, não serão 
mais caros – e em muitos casos 
podem acabar sendo mais baratos 
– para comprar e operar do que as 
caldeiras a gás, conforme os planos 
governamentais anunciados em 
18/10.

Através do Heat and Buildings 
Strategy, o governo estabeleceu um 
plano para incentivar as pessoas a 
instalar sistemas de aquecimento 
de baixo carbono de forma simples, 
justa e barata, à medida que 
substituírem suas caldeiras antigas 
durante a próxima década.

Isto reduzirá significativamente 
a dependência do Reino Unido de 
combustíveis fósseis e a exposição 
a picos de preços globais, ao mesmo 
tempo em que apoiará a criação de 
até 240.000 empregos em todo o 
Reino Unido até 2035, garante o 

governo.
Subsídios de £5.000 estarão 

disponíveis a partir de abril de 
2022 para encorajar os proprietários 
de casas a instalar sistemas de 
aquecimento mais eficientes e de 
baixo carbono – como bombas 
de calor que não emitem carbono 
quando usadas – através de um novo 
programa de atualização de caldeiras 
(Boiler Upgrade Scheme), que 
investirá £450 milhões por 3 anos.

Estas concessões significam 
que as pessoas que optarem por 
instalar uma bomba de calor pagarão 
uma quantia semelhante como se 
estivessem instalando uma caldeira a 
gás tradicional.

Os recentes preços voláteis do 
gás em todo o mundo demonstraram 

a necessidade de o Reino Unido 
construir um setor de energia seguro, 
desenvolvido em casa, que apoie as 
residências a reduzir sua dependência 
de combustíveis fósseis, como o uso 
de caldeiras a gás, enquanto protege 
os consumidores e as empresas 
contra picos de preços imprevistos.

Faz a troca do boiler quem 
quiser

Ninguém será forçado a remover 
suas caldeiras de combustível 
fóssil existentes. Acredita-se numa 
transição dos próximos 14 anos 
com as residências do Reino Unido 
afastando-se gradualmente das 
caldeiras de combustível fóssil de 
uma forma acessível, prática e justa, 
permitindo que os proprietários 

das casas aceitem facilmente estas 
escolhas verdes quando chegar a 
hora de substituir sua caldeira antiga.

Heat and Buildings Strategy 
também apoia os testes em andamento 
e outras pesquisas e inovações em 
futuros sistemas de aquecimento, 
inclusive de hidrogênio.

A decisão final sobre o papel 
potencial do hidrogênio no 
aquecimento de edifícios será tomada 
até 2026, aprendendo com o piloto 
Hydrogen Village. A tecnologia 
de bombas de calor desempenhará 
um papel fundamental em todos os 
cenários, portanto, para aqueles que 
querem instalá-las agora, também 
poderá se beneficiar com o programa.

Para ajudar a crescer o mercado 
de bombas de calor elétricas e 

expandir a fabricação britânica, está 
sendo anunciado um novo programa 
de inovação de £60 milhões.

O programa fornecerá fundos 
para impulsionar a inovação 
tecnológica que tornará os sistemas 
menores, mais fáceis de instalar e 
mais baratos de operar nos próximos 
anos.

Espera-se que o arranque da nova 
indústria britânica de bombas de calor 
proteja e crie dezenas de milhares 
de novos empregos em pesquisa e 
desenvolvimento, produção, cadeia 
de fornecimento e instalação durante 
a próxima década.

Com o calor nos edifícios 
sendo uma das maiores fontes de 
emissões de carbono do Reino 
Unido, representando 21% do 
total, há uma necessidade urgente 
de fornecer uma mistura de novas 
soluções de aquecimento com baixo 
teor de carbono para cumprir a meta 
juridicamente vinculativa de acabar 
com a contribuição do Reino Unido 
para a mudança climática até 2050.

Para os especialistas, está clara 
a necessidade de uma mistura de 
novas soluções de aquecimento com 
baixo teor de carbono no futuro para 
diferentes tipos de propriedades em 
diferentes partes do país – como 
bombas de calor elétricas, redes de 
calor e hidrogênio.

Atualmente, existem mais 
de 14.000 redes de aquecimento 
no Reino Unido, fornecendo 
aquecimento e água quente a cerca 
de 480.000 consumidores.

Subsídios governamentais de £ 5 mil para 
substituição de caldeiras a gás

Reino Unido

Da Redação

A partir de abril de 2022, verba estará disponível para quem quiser substituir caldeiras a gás antigas por bombas de calor de baixo teor 
de carbono.

NeP

O Natal de 2021 será algo diferente 
e talvez com algumas condições 
em família, mas sem máscaras, 
obviamente tendo em mente que é 
importante lembrar os protocolos e 
ficar atento a quaisquer sintomas que 
não sejam considerados normais, uma 
vez que a pandemia não desapareceu 
definitivamente.

Deve ser uma tendência a manter 

as regras de higiene e proteção, como 
lavar as mãos, manter a distância e ser 
muito prudente em todas as situações, a 
fim de se divertir durante esses dias de 
festa e reunião familiar, depois de estar 
isolado por muitos meses.

Há um novo espírito e atmosfera 
para respirar neste Natal pós-
pandêmico e Londres está mais uma 
vez abrindo suas etapas, como as lojas 
e lojas de departamento no centro da 
capital. 

Além disso, as luzes já estão 
ligadas como um dos espetáculos 
a serem vistos nas áreas de Oxford 
Circus, com 750.000 luzes e quase 
1.800 decorações, Regent Street que 
também é outro destino perfeito para 
um passeio noturno onde as luzes e 
decorações são ligadas a partir das 
3h30 da tarde. 

Você também pode ir à Carnaby 
Street, onde as luzes iluminam uma 
das áreas mais famosas por suas lojas 

da moda e o tema escolhido a cada ano 
para as decorações, que desta vez será 
a Rapsódia Boêmia da Rainha e são 
sempre acompanhadas de eventos e 
shows gratuitos.

Coven Garden, o mercado popular 
está vestido com sua árvore de Natal, 
uma árvore gigante na própria praça do 
mercado e também Trafalgar Square 
com a árvore de Natal, um abeto 
gigante que é o presente habitual que 
a Noruega faz para Londres todos os 

anos como um ato de gratidão por ter 
abrigado seu monarca durante a Guerra 
Mundial.

Os mercados de Natal reabriram e 
algumas apresentações de patinação no 
gelo, teatro e balé já foram confirmadas.

Mas o mais importante, não se 
esqueça de cumprir os requisitos da 
covid-19 para estar em Londres e se 
você vier do exterior, mantenha-se 
informado sobre as novidades relativas 
a estas medidas.

O primeiro Natal na nova “normalidade”
Por Ulysses Maldonado F.
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O que conseguimos com a COP26

Durante treze dias, os holofotes 
de todo o mundo estiveram em 
Glasgow, Escócia, lar da chamada 
cúpula COP26 de Mudança 
Climática. Ali as promessas de salvar 
o planeta do desastre ambiental 
estavam na boca de 120 líderes e 
chefes de Estado, embora a ausência 
da Rússia, China e Índia tenha 
levado alguns críticos a minimizar 
seu peso por não constituírem o 
fórum político de mais alto nível 
para enfrentar a crise climática.

A cúpula, também conhecida 
como COPs ou Conferências das 
Partes, teve sua 26ª edição realizada 
na cidade escocesa de Glasgow entre 
31 de outubro e 12 de novembro. A 
partir das longas sessões, discursos, 
lobbies e “tapetes verdes”, o objetivo 
parecia concentrar-se em reduzir as 
temperaturas em 1,5 graus Celsius 
e o financiamento multimilionário 
para combater o desmatamento 
das florestas e pulmões naturais do 
mundo. 

Promete que alguns céticos 
consideram insuficiente para 
desligar o botão de advertência 
“código vermelho” do Secretário 
Geral da ONU, António Guterres, 
falou durante sua palestra principal, 
advertindo em tom sombrio que 
o mundo estava à beira do abismo 
devido ao vício em combustíveis 
fósseis. “Estamos nos aproximando 

rapidamente de pontos de ruptura 
que irão desencadear ciclos de 
feedback cada vez maiores sobre 
o aquecimento global”, de acordo 
com o líder do principal órgão 
multilateral sediado em Nova York.

Contra o desmatamento
Foi comemorado com grande 

alarde que os 120 líderes mundiais 
concordaram em selar um 
compromisso para deter e reverter 
o desmatamento global até 2030.  
O que alguns chamaram de “marco 
histórico da COP26”. Trata-se de 
um pacote multibilionário para 
combater as emissões de gases 
de efeito estufa provocadas pelo 
homem. 

O acordo beneficiará países 
como Colômbia, Brasil e Costa Rica, 

onde estão localizados os principais 
pulmões naturais do planeta.

Ele observou que os signatários 
incluem os presidentes da China, 
Xi Jinping (apesar de não participar 
de Glasgow); o brasileiro Jair 
Bolsonaro; e os Estados Unidos, Joe 
Biden, que assinaram a declaração 
na COP26 para proteger vastas 
áreas, desde a taiga do leste da 
Sibéria, passando pela Amazônia, 
até a bacia do Congo, lar da segunda 
maior floresta tropical do mundo.

Os acordos sobre desmatamento 
foram vistos como uma vitória 
antecipada para o Reino Unido, 
que como nação anfitriã teve a 
responsabilidade de forjar um 
consenso entre os quase 200 países 
presentes, em meio à preocupação 
de que um compromisso geral 
para reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa dos 45% que os 
cientistas dizem ser necessários 
nesta década será insuficiente.

A declaração política, que é 
voluntária e não faz parte do processo 
do Acordo de Paris de 2015, faz 
parte de uma série de compromissos 
paralelos que a presidência britânica 
impôs, juntamente com outros sobre 
metano, automóveis e carvão.

O pacote inclui £5,3 bilhões de 
novos financiamentos privados e 
£8,75 bilhões de fundos públicos 
para restaurar terras degradadas, 
apoiar as comunidades indígenas, 
proteger as florestas e mitigar os 

Especial

Por Ulysses Maldonado

Express News

- Assegurar a rede global 
zero até meados do século 
e manter a possibilidade de 
atingir a meta de 1,5 graus.
 - Adaptar-se para proteger 
as comunidades e os 
habitats naturais mais 
afetados pela mudança 
climática.
- Para atingir as metas, 
os países desenvolvidos 

precisarão levantar pelo 
menos US$ 100 bilhões em 
financiamento climático a 
cada ano.
- Somente através do 
multilateralismo entre os 
governos, as empresas e 
a sociedade civil podem 
atingir as metas climáticas 
mais rapidamente.

O que estava em cima da mesa na COP26?

O Primeiro Ministro británico Boris Johnson

 Com 2 graus de 
aquecimento global, o 
impacto sobre as pessoas 
e a natureza seria 
generalizado e severo.
 Quase todos os recifes de 
corais de águas quentes 
desapareceriam e o gelo 
marinho ártico derreteria 
completamente pelo menos 
um verão a cada década, 
com um impacto devastador 
na vida selvagem e nas 
comunidades dependentes 
da vida selvagem através 

da elevação do nível do 
mar.
Em contraste, se o aumento 
fosse limitado a 1,5 graus, 
o impacto seria severo, 
mas menos severo. Haveria 
menos risco de escassez de 
água e alimentos e menos 
espécies ameaçadas de 
extinção.
A ameaça à saúde humana 
pela poluição do ar, 
doenças, desnutrição e 
exposição ao calor extremo 
também seria reduzida.

Por que 15 graus?
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danos causados pelos incêndios 
florestais.

Um compromisso dos CEOs 
de eliminar atividades ligadas ao 
desmatamento e 1,5 bilhões de 
libras esterlinas de financiamento 
do governo britânico para as 
florestas também fazem parte do 
acordo. Mais £350 milhões irão para 
a Indonésia e £200 milhões para a 
bacia do Congo, com um novo 
fundo de £1,1 bilhão para a floresta 
tropical da África Ocidental.

Como parte de sua liderança 
nesta cúpula, o Reino Unido deu o 
tom ao se comprometer a reduzir 
suas emissões tóxicas para a 
atmosfera em 68% até 2030 e 78% 
até 2035, em comparação com os 
níveis de 1990, com o objetivo de 
alcançar o zero líquido até 2050. Ao 
fazer isso, o pedido do Reino Unido 
a suas contrapartes globais foi de 
um compromisso para erradicar a 
produção de carvão e contribuir 
financeiramente para uma meta de 
US$ 100 bilhões por ano para ajudar 
os países em desenvolvimento a se 
adaptarem às mudanças climáticas.

A cúpula escocesa foi a primeira 
cúpula global na era pós-pandêmica. 
Estava previsto para o ano passado 
e foi visto por alguns como um 
exercício no “novo normal”, em meio 
a medidas de biossegurança, com 
verificações diárias de temperatura 
e testes de coronavírus. Em sua 
tentativa de atrair a mais ampla 
participação possível na COP26, o 
Reino Unido, liderado pelo primeiro-
ministro Boris Johnson, ofereceu-
se para vacinar todos os delegados 
para que a maioria dos líderes e 
representantes da associação pudesse 
comparecer pessoalmente.

A conferência de Glasgow foi a 
26ª organizada pelas Nações Unidas 
sobre mudança climática e está 
entre as maiores reuniões globais, 
com complexas negociações 
intergovernamentais que foram 
objeto de muita atenção da mídia 
durante duas semanas. 

Não faltaram céticos, incluindo 
alguns especialistas e defensores 
do meio ambiente, que observaram 
que nem mesmo a pandemia, e a 
consequente desaceleração global 

que se seguiu, é suficiente para 
reverter a iminente crise climática, 
como evidenciado pelos dados 
publicados pela Organização 
Meteorológica Mundial (WMO).

Lavagem da imagem
As expectativas eram altas 

muito antes dos delegados reunidos 
em Glasgow por causa do aviso 
mais forte dos cientistas do mundo 
de que a atividade humana estava 
alterando inequivocamente o clima, 
o clima extremo estava se tornando 
mais intenso e a ação urgente era 
necessária para evitar um caos ainda 
pior no futuro.

Os organizadores da COP26 
prometeram aos patrocinadores 
“grandes oportunidades” e “benefícios 
únicos” por seu apoio ao evento, 
embora grupos ambientalistas tenham 
criticado os chamados esforços de 
“lavagem verde” de grandes empresas 
para lavar sua imagem.

O encontro contou com 
uma dúzia de patrocinadores 
bem conhecidos, incluindo Sky, 
Hitachi, National Grid, Scottish 
Power, Microsoft, GSK, NatWest, 
Reckitt, Sainsbury’s, Unilever e 
parceiros como Ikea e Jaguar Land 
Rover. Todos eles tinham uma 
forte presença na chamada “zona 
verde”, em oposição à “zona azul” 
administrada pela ONU. 

A COP26 tinha sido precedida 
pelo Acordo de Paris, um pacto 
assinado na COP21 de 2015 na 
capital francesa, comprometendo os 
signatários a reduzir as emissões de 
carbono para limitar o aquecimento 
global a menos de 2 graus, com a 
esperança de restringi-lo a 1,5 graus 
acima dos níveis pré-industriais.

 O acordo deixou espaço 
para cada país decidir como 
atingir a meta, que foi chamada 
de Contribuições Determinadas 
nacionalmente (CNDs).

Após a saída de Donald 
Trump da Casa Branca, o 
Presidente Joe Biden trouxe os 
Estados Unidos de volta ao 
Acordo de Paris e fez da luta 
climática seu estandarte.
Biden quer reduzir as 
emissões poluentes em 
até 53% até 2030, 

em comparação com 
2005, para atingir “zero 
emissões” até meados 
do século e anunciou 
grandes investimentos para 
desenvolver setores industriais 
sustentáveis, como a energia 
solar e uma mudança para 
veículos elétricos.

O retorno dos Estados Unidos

Líderes indígenas de todo 
o mundo se manifestaram 
na Terra de Glasgow e na 
Promessa Florestal durante 
o evento, de acordo com a 
assessoria de imprensa da 
ONU.
“Procuraremos evidências 
concretas de uma 
transformação na forma 
como os fundos são 
investidos”. Se 80% do que 
é proposto for para apoiar 
os direitos à terra e as 
propostas das comunidades 
indígenas e locais, veremos 

uma mudança dramática 
na tendência atual que está 
destruindo nossos recursos 
naturais,” disse Tuntiak 
Katak, vice-coordenador do 
Órgão Coordenador das 
Organizações Indígenas da 
Bacia Amazônica (COICA).
“Estamos prontos para agir, 
e vamos trabalhar juntos, 
não vamos nos afogar.... 
Todos nós viajamos na 
mesma canoa da bacia”, 
enfatizou ele, falando em 
espanhol na sala plenária.

Povos aborígenes falam 

Grande parte do foco da cúpula foi a China, 
o principal emissor mundial de CO2 desde 
2006, cujo presidente, Xi Jinping, não viajou 
para Glasgow.
Pequim aumentou suas metas desde o Acordo 
de Paris e espera alcançar a neutralidade 
climática até 2060, embora esteja contando 
com o pico de suas emissões em 2030.
A China anunciou recentemente que vai parar 
de investir em usinas de carvão no exterior, 
um gesto que tem sido interpretado como um 
sinal para os mercados internacionais.
Quanto às outras grandes economias em 
desenvolvimento, as chamadas BRICS, o 
Brasil chegou a Glasgow sem seu presidente, 
Jair Bolsonaro, e com o compromisso 

ecológico de acabar com o desmatamento 
até 2030 e se livrar do CO2 até 2050.
A Rússia, o quarto maior emissor do mundo e 
um grande produtor de combustíveis fósseis, 
tem como objetivo reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa em 79% até 2050, em 
comparação com 1990, e está considerando 
estabelecer uma meta de zero emissões até 
2060.
O Presidente russo Vladimir Putin também 
esteve ausente de Glasgow, enquanto o 
Primeiro Ministro indiano Narendra Modi, 
cujo país, o terceiro maior emissor de dióxido 
de carbono, ainda não confirmou a presença 
e ainda não esclareceu quando pretende a 
neutralidade climática.

China, Rússia e os outros Brics 

Os presidentes da Costa 
Rica, Colômbia, Equador 
e Panamá fortaleceram a 
proteção de suas águas 
compartilhadas no Oceano 
Pacífico, com a Declaração 
para a conservação e 
gestão dos ecossistemas 
incluídos no Corredor 
Marinho do Pacífico Tropical 
Oriental, a fim de “alcançar 
a maior área protegida do 
Hemisfério Ocidental”.
Este acordo estende a 
proteção ambiental sobre 
algumas das “regiões mais 
ricas em biodiversidade 
do mundo”, como a Ilha 
Cocos (Costa Rica), 
Galápagos (Equador), 
Malpelo (Colômbia) e Coiba 
(Panamá).

Os presidentes Iván Duque 
(Colômbia), Carlos Alvarado 
(Costa Rica), Guillermo 
Lasso (Equador) e Laurentino 
Cortizo (Panamá) se 
comprometeram a expandir 
suas áreas marinhas 
protegidas em dezenas de 
milhares de quilômetros.
Congratulando-se com o 
acordo, o primeiro-ministro 
britânico Boris Johnson disse 
que era uma “iniciativa 
ousada, ambiciosa e 
crucial para os esforços de 
conservação nesta bela 
região”.
“O Reino Unido está pronto 
para apoiar estes países 
neste esforço extremamente 
importante”, disse Johnson. 

Para o Corredor do Pacífico 

Especial

5,3 bilhões de novos financiamentos privados e 
£ 8,75 bilhões de fundos públicos para restaurar 
terras degradadas, apoiar as comunidades 
indígenas, proteger as florestas e mitigar os 
danos causados pelos incêndios florestais.

Estudantes e sindicalistas tomaram as ruas de Glasgow enquanto Greta Thunberg declarou 
que as negociações climáticas da ONU são um “fracasso”
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Artigo

Nos últimos sessenta anos, 
a tecnologia humana avançou 
bastante possibilitando ao homem 
pisar na Lua, abrindo caminho para 
o envio de sondas e foguetes mais 
velozes para o espaço profundo e 
ampliando os estudos dos planetas 
do nosso querido sistema 
solar.

Ao perceber 
que o vizinho 
planeta Marte 
é um primo 
g e o l ó g i c o 
da nossa 
T e r r a , 

começaram a levantar diferentes 
possíveis projetos de colonização do 
solo marciano, com a possibilidade 
de “terraformar” o planeta vermelho 
cujo processo permitiria transformar 
Marte em uma nova Terra. 

Se nos próximos cinquenta anos 
o ser humano não destruir o nosso 
querido planeta Terra, ainda teremos 
algumas batatas e samambaias para 
plantar em Marte na expectativa 
que o solo marciano se 
transforme em um 

oásis nos próximos séculos.
Porém, o projeto de levar mais 

de 1 milhão de seres humanos 
para viver e colonizar Marte nas 
próximas décadas levanta diversas 
questões prévias sobre os conflitos 
que poderão surgir no futuro. 

Se em uma grande metrópole já 
existente no planeta Terra habitada 
por mais de 1 milhão de pessoas 
nos deparamos com questões 

difíceis de superar como 
pobreza, preconceitos 

sociais, elitização 
do conhecimento e 
destruição do meio 
ambiente, como 
será essa nova 
metrópole humana 
em Marte?

Qual tipo 
de economia 

será inserida no solo 
marciano? O que os seres humanos 
farão para ter saúde, alimentação, 

educação e bem-estar social em 
Marte? Todos serão assalariados 
ou haverá aplicação de mão de 
obra escava para colonizar Marte? 
Existirá felicidade em Marte ou 
apenas um projeto científico no qual 
a maioria viajará somente com a 
passagem de ida?

Sou a favor da evolução da 
ciência e do ser humano, sonho 
em ver o ser humano atuando de 
forma positiva, primeiramente, 
em seu próprio planeta Terra (se 
ainda o ser humano pode chamara a 
Terra de sua), e atuar com todas as 
tecnologias favoráveis para explorar 
e colonizar outros orbes.

Porém, o processo de evolução 
espacial não poderá explorar o 
próprio ser humano em processos 
de colonização em outros planetas e 
não comprometer jamais o respeito 
ao meio ambiente da Terra.

A Terra não é igual a Marte, e 
Marte nunca será igual à Terra, por 

melhores que sejam os trabalhos 
de cenografia planetária os futuros 
seres humanos que nascerão em 
Marte não serão iguais a nós, e 
não falo somente em aparência, 
mas no processo de formação a 
ser desenvolvido em outro planeta 
estranho. 

Por enquanto, podemos assistir 
aos filmes de ficção científica, 
acompanhar a evolução científica 
atual e, sobretudo, começar a pensar 
nos impactos que uma colonização 
humana poderá causar no outro 
planeta e na nossa sociedade que, de 
alguma forma ou outra, continuará 
também vivendo aqui na Terra caso 
nenhum asteroide caia sobre nossas 
cabeças. 

* 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).

Marte não é
Por Fernando 
Rebouças*

Unsplash

Imagem simulada de Marte como seria a partir da espaçonave Mars Global Surveyor

igual à Terraà Terra
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Lusofonia

No passado dia 3 de novembro, 
assinalaram-se doze anos do 
falecimento do saudoso historiador 
e professor, Miguel Monteiro (1955-
2009), um dos mais reputados 
investigadores no campo do estudo 
dos “brasileiros de torna-viagem” 
na região noroeste do continente 
português, e em particular, no 
concelho de Fafe, uma cidade situada 
no distrito de Braga, cuja história 
e identidade está intrinsecamente 
ligada ao fluxo migratório para o 
Brasil no alvorecer do séc. XX. 

Natural da freguesia do Rego, 
município de Celorico de Basto, 
onde concluiu a instrução primária, 
Miguel Monteiro, finalizou os 
estudos liceais na capital do Minho, 

tendo, no início dos anos 80, obtido 
a Licenciatura em História na 
Faculdade de Letras do Porto. Com 
uma profícua carreira no campo 
do ensino básico, secundário e 
superior, foi no entanto, no campo 
da investigação histórica, que o 
Mestre em História das Populações 
pela Universidade do Minho (1996), 
instituição onde foi doutorando 
em Sociologia e investigador do 
Núcleo de Estudos da População e 
Sociedade, deixou a suas principais 
marcas.

Mormente, ao nível da 
contribuição dos “brasileiros” 
de torna-viagem no noroeste de 
Portugal, e em particular, as suas 
marcas na Sala de Visitas do Minho. 
Como asseverou apaixonadamente, 
recuando localmente à segunda 
metade do séc. XIX, encontramos 
nos “brasileiros” de Fafe aqueles 
que alcançando fortuna no 
Brasil, “construíram residências, 

compraram quintas, criaram as 
primeiras indústrias, contribuíram 
para a construção de obras 
filantrópicas e participaram na vida 
pública e municipal, dinamizando a 
vida económica, social e cultural”.

Mestre Miguel Monteiro (1955-
2009)

Especialista na área da 
emigração portuguesa para o Brasil 
no decurso do séc. XIX para o séc. 
XX, contexto que levou a que em 
meados de 2000 tenha integrado 
o Comissariado Científico da 
exposição “Os Brasileiros de Torna-
Viagem no Noroeste de Portugal”, 
da iniciativa da Comissão Nacional 
para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses, o 
investigador é autor, entre outras, 
das obras Fafe dos Brasileiros 
(1860-1930) – Perspectiva histórica 
e patrimonial, e Migrantes, 
Emigrantes e Brasileiros (1834-
1926) – Territórios, itinerários e 

trajectórias.
O seu trabalho original em 

torno da figura do “brasileiro de 
torna-viagem”, e em particular, o 
contributo relevante que infundiu 
para a preservação e conhecimento 
do património que os “brasileiros” 
de Fafe deixaram no concelho, 
contribuiu decisivamente para 
que, em 12 de julho de 2001, por 
deliberação da Câmara Municipal 
de Fafe, fosse criado o Museu das 
Migrações e das Comunidades.

Percursor no seu género em 

Portugal, o espaço museológico 
assenta a sua missão no estudo, 
preservação e comunicação das 
expressões materiais e simbólicas da 
emigração portuguesa, detendo-se 
particularmente na emigração para 
o Brasil do século XIX e primeiras 
décadas do XX, e na emigração 
para os países europeus da segunda 
metade do século XX.

Agraciado pela edilidade 
fafense com a Medalha de Prata 
de Mérito Concelhio, no âmbito 
da sessão solene comemorativa do 
5 de outubro de 2008, o trabalho 
e percurso de vida de Miguel 
Monteiro, alma mater do Museu 
das Migrações e das Comunidades, 
inspira-nos a máxima do jornalista 
e escritor britânico Graham Greene: 
“Os historiadores são pessoas que se 
interessam pelo futuro quando este 
já é passado”.

* Daniel Bastos é historiador 
português estudioso da diáspora.

Por Daniel Bastos

In memoriam Miguel Monteiro
Acervo/Daniel Bastos
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Inicio meu texto deste mês com 
um pequeno conto de minha autoria 
para usufruirmos e pensarmos. Você 
que me acompanha por aqui sabe 
que “ sou dessas” (rs), uma pessoa 
pensante que adora que pensemos 
juntos. Então, vamos usufruir desse 
momento tão singelo que é o Natal e 
não somente pensar, mas sentir.

O Natal é um momento diverso 
para cada ser, pois muitas pessoas 
tiveram amigos e parentes que 
foram embora nesta data ou neste 
mês de dezembro (eu mesma 
sou uma delas). Essa data para 
essas pessoas ficou às vezes meio 
comprometida, as lembranças não 
são maravilhosas, mas é da vida 
saber conviver como que não é 
mais aqui. Guardam-se também 
boas memórias para quem um dia 
acreditou em Papai Noel e recebia 

seus presentes debaixo da cama.
O dia de Natal foi criado para se 

comemorar o nascimento de Jesus, 
mas comemora-se de tudo, não é? 
Passou a ser um momento de usar 
uma roupa bonita, de se sentir amada 
ou amado, de se divertir, encontrar 
amigos, de encher a cara, de rir, se 
estamos bem, e para outros curtir 
uma fossa daquelas. Acho que o 
espírito do Natal se perdeu. Alguns 
fazem orações e outros, de vez em 
quando, se lembram que nem todos 
têm até mesmo o que comer ou 
comemorar na famosa ceia. Porém, 
tudo o que as pessoas querem é não 
pensar em coisas tristes, para não 
se sentir responsáveis ou culpadas, 
ou algo assim. Por isso, vamos nos 
alegrar com esta data especial e 
curtir com o que nos resta de bom, 
agradecer pelo que temos ou somos 
e celebrar que outros natais venham 
com mais saúde para todos nós, com 
mais amor e mais transformação. 

Que nós humanos possamos 
ultrapassar barreiras físicas e 
mentais, que possamos vencer nosso 

egoísmo e ser algo de diferente, ao 
menos neste dia. Que possamos 
confraternizar com nossos amigos 
e amigas, parentes e animais de 
estimação, como der. Esteja você 
no lugar mais lindo do mundo, ou 
sentado simplesmente numa cama 
aguardando sua recuperação. Que 
possamos ser mais solidários e, 
talvez, estar ao lado de um idoso, 
somente lendo para ele. Que 
possamos levar sacolas de roupas, 
mesmo usadas, para os que não tem 
nada para usar. Que possamos abraçar 
quem precisa e enxugar lágrimas, 
quando não estivermos sendo nós a 
derramá-las. Que possamos entender 
que a vida é mais do que ganhar ou 
dar presentes. Que a pandemia dure 
somente o necessário. Que possamos 
ter um dia abençoado, com menos 
angústia e sofrimento. Que Deus e 
Jesus possam curar nossas feridas e 
nos ajudar a despertar.

O melhor presente do mundo
− O que você quer ganhar neste 

Natal, vovô? −  perguntou o netinho 

para o senhor de cabelos brancos. 
−  Eu?  Ora, gostaria de uma cama 

confortável, um bom chuveiro em 
casa, um prato de comida equilibrado, 
uma roupa para me vestir...

E o menino retrucou:
−  Mas, você já tem isso tudo, 

vovô! Eu falo de presente, o que 
você quer de presente?

−  Então, tá! Quero é ter voz 
para poder agradecer a todas essas 
coisas que já tenho aqui comigo... 
Inclusive você. 

Não satisfeito o menino insistiu: 
−  Mas você não quer nadinha 

de presente?
−  Por quê? Você quer me dar um?
−   Sim, mas não tenho dinheiro... 
E o avô lhe respondeu: 
−  Então, o que está esperando? 

Pule no meu colo e me dê muitos 
beijos e um graaaande e apertado 
abraço..., e agradeça porque você 
tem braços, pernas e boca [para falar 
e ficar quieto quando se precisa]. 
Tem ouvidos também para escutar 
bem os conselhos desse seu avô 
chato e, ainda, de quebra, tem um 

avô para abraçá-lo.
E o menino, sem entender 

muuuiiita coisa, abraçou-o e disse:
−  Mas vovô, você não é chato...
***
Penso, e só penso, que é na 

relação afetiva com nossos pares e 
com outros seres que a vida pode ser 
melhor e vivida de modo mais feliz.

Feliz Natal para você e toda sua 
família!

* 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.

O Natal mexe

Cotidianices
Unsplash

Por Janice Mansur*
@janice_mansur

“Que nós humanos 
possamos ultrapassar 
barreiras físicas e 
mentais, que possamos 
vencer nosso egoísmo 
e ser algo de diferente, 
ao menos neste dia.”

com você também?
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O renomado fotográfo brasileiro Sebastião Salgado, vencedor do Praemium Imperiale 
2021 de pintura, apresenta Amazônia, uma exposição fotográfica de tirar o fôlego que 
homenageia os povos indígenas e as paisagens variadas da floresta tropical brasileira.

Durante sete anos, Salgado trabalhou com doze comunidades indígenas para criar esta 
magnífica exposição de fotografia. O resultado são mais de 200 poderosas fotografias em 
preto e branco que revelam a visão de Salgado da Amazônia quando a floresta está se 
aproximando de um ponto crucial na luta contra as mudanças climáticas.

A exposição, que teve início no mês de outubro, fica em cartaz até março de 2022 no 
Science Museum, Exhibition Road, South Kensington, London, SW7 2DD. Os ingressos 
custam £10 pelo site https://www.sciencemuseum.org.uk/.

A agenda cultural da comunidade 

falante de português no Reino Unido

Por Osvaldo Lélis

AMAZÔNIA – SEBASTIÃO SALGADO
até março de 2022

BLIND – CIA DE DANÇA DUDA PAIVA
30 de novembro a 03 de dezembro 

Nesta obra solo, Duda Paiva recorre a fantoches de espuma para se inspirar na sua infância, 
durante a qual sofreu uma doença que lhe causou bolhas no corpo e o deixou temporariamente 
cego. Seu caminho surreal para a cura envolveu medicina xamânica e ocidental. BLIND 
transforma essa experiência em uma metáfora sobre deficiência, rejeição e resolução. Ele cria 
uma tapeçaria teatral de dança no tempo, marionetes adaptadas de canções iorubás que fazem 
parte da cultura afro-brasileira.

Natural de Goiânia, Duda Paiva trabalhou e estudou no Japão e na Índia e, agora 
estabelecido na Holanda, desenvolveu uma nova linguagem no estilo de bonecos. “Meu 
trabalho começa com uma paixão pelo movimento. Acredito que nosso corpo é mais do que 
uma combinação de células e átomos; ele está cheio de memórias. Estamos cheios de histórias. 
Elas só saem quando o corpo começa a se mover. Em meu trabalho, me pergunto como, com a 
ajuda de corpos em movimento, posso deixar claro o que significa ser humano. Um fantoche é 
neutro em relação ao gênero / cultura / religião / orientação sexual. Uma qualidade que torna 
possível discutir tabus de uma forma despreocupada.”

A companhia de dança se apresenta no The Coronet Theatre, 103 Notting Hill Gate, 
London, W11 3LB e os ingressos custam £32 no site https://www.thecoronettheatre.com/.

PROGRAME-SE

Bastante conhecido do público brasileiro e ganhador de vários prêmios, Lenine junta 
forças com o celebrado pianista holandês Martin Fondse para a turnê de seu segundo 
álbum.

Retornando à colaboração com guitarra, voz e piano, o repertório é composto por novas 
composições de Fondse e destaques da carreira de Lenine, incluindo Jack Soul Brasileiro, 
Paciência e A Ponte.

Lenine é uma estrela com 13 álbuns, 6 Grammys Latinos e inúmeras canções 
interpretadas por artistas consagrados como Maria Bethânia, Gilberto Gil e Milton 
Nascimento. 

Martin Fondse recebeu recentemente o Prêmio Buma Boy Edgar, o mais notável da 
Holanda em jazz e música improvisada.

A combinação das canções sutis em português com o acompanhamento moderno e 
enérgico do pianista de jazz cria um som único. Essa colaboração já passou por grandes 
espaços da Holanda e do exterior, como Summer Stage-Central Park / Nova York, Rock 
in Rio / Rio de Janeiro (show com 200 mil pessoas) e North Sea Jazz Festival / Rotterdam.

O show acontece no The Jazz Cafe, 5 Parkway, Camden, NW1 7PG, com 
ingressos custando entre £25 e £30 e que podem ser adquiridos pelo site https://
thejazzcafelondon.com/.

LENINE & MARTIN FONDSE 
28 e 29 de novembro

Divulgação

Reprodução Instagram (sciencemuseum)

Patrick Argirankis



Facebook: @noticiasemportuguesukFacebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEPTwitter: @jornalNEP
Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

11 de novembro a 8 de dezembro Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 23

Agenda

VEM AÍ

NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS INDICA

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 Primeira 
série portuguesa produzida pela Netflix, Glória se 
passa em 1968 em Glória do Ribatejo. Um thriller de 
espionagem, mentiras e segredos em plena Guerra 
Fria. A história é focada na abertura do centro de 
restransmissão da Radio Free Europe pelos americanos 
em pleno território português.

A série já é a mais vista da Netflix em Portugal e 
Luxemburgo. Gloria foi criada por Pedro Lopes e conta 
no elenco com Miguel Nunes, Matt Rippy, Stephanie 
Vogt, Carolina Amaral.

Para acessar o conteúdo é necessário assinatura. 
Mais informações pelo site netflix.com lista da revista 
Time dos 100 melhores romances de língua inglesa 
escritos entre 1923 e 2005.

GLÓRIA - NETFLIX 
Divulgação

A banda goiana de rock psicodélico e neopsicodelia retorna 
ao Reino Unido com apresentação em Londres. Boogarins, 
formado em 2012, já passou por importantes festivais 
como o Primavera Sound, Coachella, Rock in Rio Lisboa, 
Lollapalooza, Porão do Rock e SXSW. Em 2016, o disco 
Manual, ou Guia Livre de Dissolução dos Sonhos, foi indicado 
ao prêmio de Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa 
no Grammy Latino.

Em sua nova turnê pela Europa, os Boogarins se 
apresentam às 19h no Oslo, 1a Amhurst Road, Hackney, E8 
1LL. Mais informações e os ingressos, que custam £13, podem 
ser encontrados pelo link https://www.alttickets.com/  .

BOOGARINS 
18 de fevereiro (sexta-

feira)

Beatr (Reprdução/Facebook)
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Gastronomia

Eu adoro ter minha coluna do 
Notícias em Português como a 
primeira plataforma de divulgação 
de muitas novidades envolvendo 
minha carreira profissional. Foi 
aqui que contei em primeira mão 
sobre minha mudança para Doha 
no Qatar e quais seriam os desafios 
para construir do zero o projeto do 
Cigar Lounge mais exclusivo do 
mundo e pelas mãos de uma mulher, 
brasileira, vivendo no Oriente 
Médio.

Dessa vez não ia ser diferente 
e eu trouxe um assunto que é uma 
verdadeira paixão de qualquer 
brasileiro, vivendo em qualquer 
canto do mundo. O cheiro, o aroma 
e o sabor do café reúnem amantes 
e apreciadores da segunda bebida 
mais famosa do mundo. 

Segundo pesquisa divulgada 
pela ABIC (Associação Brasileia 
da Indústria de Café), 9 entre 
10 brasileiros bebem café e 
essa realidade tem se tornado 
um hábito para os britânicos. 
Conhecidos por serem grandes 
admiradores do chá, a nação anda 
trocando o favoritismo pelo café, 

sendo a bebida do momento. 
Quem diria!

E a novidade aqui no Qatar 
ganha outros capítulos. O Oriente 
Médio é conhecido por saborear 
a bebida com especiarias, mas 
se rendeu ao nosso cafezinho 
brasileiro. Dentro do meu projeto, 
estou trabalhando com um produto 
100% nacional. Imaginem uma 
brasileira, especialista em cafés, 
falando de café brasileiro no Qatar.

Eles são apaixonados por café 
e gostam dessa rotina de sair de 
casa para viver uma experiência 
diferenciada com a bebida. Um fato 
curioso é que muitos lugares em 

Doha trabalham com o nosso café 
nacional e, claro, que diante dos 
desafios do meu trabalho e minha 
trajetória estudando os grãos, torras 
e sabores, há quase 14 anos, eu não 
poderia deixar de falar do café da 
minha terra.

Ainda esse ano, dentro do projeto 
Tesouros do Brasil, uma curadoria 
de produtos nacionais que ficou 
disponível em minha plataforma 
durante 3 meses, a gente criou um 
café exclusivo “Mikaela Paim”. E 
isso foi reflexo de várias temporadas 
me dedicando a esse universo tão 
rico para o nosso paladar. Quando 
eu tinha 21 anos de idade, eu tive 

meu próprio coffee shop, já prestei 
consultoria para várias marcas e 
cafeterias no Brasil e fora dele, 
incluindo algumas famosas como 
Nespresso. 

A intenção é sempre mostrar 
e agregar valor a um serviço 
extremamente refinado e que 
mostra a riqueza de alguns produtos 
específicos. Eu também criei o 
primeiro café do mundo exclusivo 
para harmonizar com o charuto. 
É o primeiro Cigar Lounge da 
história a ter um Signature Blend 
Coffee que foi desenvolvido com 
uma tosta média, com notas de 
caramelo, cacau, nozes, que são 

notas muito presentes no charuto e 
se mantém personalizado para essa 
ocasião, baseada em toda a minha 
experiência.

Ao final da imersão com 
o charuto o café é sempre 
recomendado porque os óleos 
essenciais da bebida criam uma base 
nas papilas gustativas para receber 
melhor a experiência completa.

Esse projeto de minha autoria 
trouxe outros patamares e que 
abriram muitas portas nesse 
ambiente extremamente novo 
que é o Oriente Médio. Algumas 
oportunidades de mostrar cada vez 
mais o nosso jeito de servir e a 
importância das experiências estão 
aparecendo, como consultorias para 
deixar a minha marca com o café no 
Qatar, além de algumas ideias novas 
que estão borbulhando. O que será 
que vem por aí? Volto logo com 
mais novidades.

* 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

Café: a paixão brasileira que tomou 
conta do Reino Unido e ganha um novo 

capítulo no Qatar
Por Mikaela Paim

Acervo

Café na taça: cheiro, aroma e sabor reúnem amantes e apreciadores da segunda bebida mais famosa do mundo
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Espiritualidade

Estamos nos aproximando de 
uma época festiva onde as casas se 
enfeitam, onde as lojas com luzes 
coloridas e músicas tocando se 
preparam para a chegada do Natal. 

O que é o Natal? O mundo 
celebra uma festa, uma estação, mas 
não o nascimento d’Aquele que veio 
para redimir o homem. Na verdade, 
a celebração do nascimento de Jesus 
foi primeiramente comemorada 
pelos anjos. Vejamos o registro 
bíblico de Lucas 2.13-14: “E, 
subitamente, apareceu com o anjo 
uma multidão da milícia celestial, 
louvando a Deus e dizendo: Glória 
a Deus nas maiores alturas, e paz 
na terra entre os homens, a quem 
ele quer bem.” A vinda de Jesus a 
este mundo foi planejada no céu e 
a razão pela qual isso aconteceu, 
foi o amor e a paixão de Deus pela 
humanidade. Infelizmente uma 
grande maioria não compreende 
e não aceita essa premissa como 
verdade que abençoa e resgata o 
ser humano. Observe: Lucas foi um 
médico que escreveu dois livros da 
Bíblia. Um que leva o seu próprio 
nome, o evangelho de Lucas, e o 
outro que contém registros sobre 
o nascimento e a história da igreja 
cristã, o livro de Atos. 

Ceticismo?
Para quem abriga um certo 

ceticismo, os Evangelhos são 
volumes que evidenciam uma 
narrativa histórica verdadeira e não 
abrangem mitos, ficção ou fábulas. 
Por exemplo, Lucas deixa claro que 
está escrevendo um relato histórico 
sobre pessoas reais, lugares 
reais e eventos reais. Ele fornece 
detalhes geográficos sobre lugares 
que você ainda pode visitar hoje, 
como Belém, Nazaré e Jerusalém. 
Para Lucas, a fé cristã não é o 
resultado de aceitar algo que destila 
esperança para o melhor, enquanto 
se comete um suicídio intelectual. 
Não! Para o médico Lucas, trata-
se de uma fé vigorosa que repousa 
sobre a base sólida de fatos que 

são absolutamente confiáveis. O 
cristianismo, na mente e no coração 
de Lucas, proporciona a esperança, 
instila confiança e inspira fé. Não 
apenas naqueles tempos, mas ao 
atravessar os séculos, a mesma 
realidade chegou até nós. Quando 
você lê os Evangelhos, você lê sobre 
a Pessoa mais atraente que já existiu 
e, com certeza, jamais haverá. A 
proposta dos Evangelhos não é 
apenas informar, mas proporcionar 
um encontro pessoal com Cristo.

Fantástica invenção
Bem, voltando ao nascimento 

de Jesus, Lucas menciona esse 
acontecimento nos versos 10-11: 
“O anjo, porém, lhes disse: Não 
temais; eis aqui vos trago boa-nova 
de grande alegria, que o será para 
todo o povo: é que hoje vos nasceu, 
na cidade de Davi, o Salvador, que 
é Cristo, o Senhor.” Sem dúvida, 
as maiores invenções e avanços 
tecnológicos da história ocorreram 
desde o final do século XIX até os 

dias atuais. Provavelmente nenhuma 
invenção tenha tido maior impacto 
que o rádio, visto que ele foi o 
primeiro dispositivo que permitiu 
a comunicação em massa. As 
pessoas que moravam a milhares de 
quilômetros de distância, poderiam 
ouvir as palavras de alguém 
falando ao microfone. Palavras 
que foram ao ar, agora podiam ser 
transmitidas pelo ar. Apesar do 
advento da televisão, da Internet e 
do computador, o rádio continua a 
se destacar. No século XXI o rádio 
atingiu os seus maiores patamares, 
principalmente porque agora se 
expande para os mercados da Internet 
e dos satélites. Para se ter uma ideia, 
o seu celular usa a tecnologia do 
rádio. Grandes acontecimentos 
foram anunciados pelo rádio, tais 
como: guerras, comunicados de 
presidentes, copas do mundo e 
tantos outros. Se houvesse rádio há 
dois mil anos atrás, quem sabe (?), 
poderia ter existido um programa 
intitulado “O Messias chegou”. Os 

anjos anunciaram o nascimento de 
Jesus “no ar” e aqueles que ouviram 
nunca mais foram os mesmos. 

Conclusão
Penso que você conhece a 

história, mas o registro bíblico nos 
informa que Deus comunicou a um 
homem chamado José, o noivo de 
Maria, futura mãe de Jesus, o seu 
nascimento. Quando o anúncio foi 
feito, Deus instruiu a José quanto 
ao nome do bebê que dentro em 
breve chegaria. O nome que deveria 
ser posto naquele bebê especial 
seria Jesus, que é a forma grega 
equivalente ao hebraico Yeshua, 
o qual conhecemos em português 
como Josué. Posto que a origem 
do nome é hebraica, carrega o 
significado de “Jeová é salvação”. 
Esse nome simplesmente nos diz 
quem é Jesus: Deus! E o que Jesus 
faz: salva! Quando José acordou, 
imediatamente respondeu com 
obediência ao que Deus lhe havia 
ordenado. Se fôssemos nós, será que 

não diríamos a nós mesmos: “ora, 
isso não passou de um sonho?” Se 
José não tivesse obedecido a Deus, 
não teria testemunhado o mais 
importante momento da história 
do mundo. Toda essa revelação a 
José, bem como tudo aquilo que 
envolveu o nascimento de Jesus, foi 
algo incomum que aconteceu. No 
entanto, Deus continua realizando 
coisas extraordinárias. Portanto, 
quando a vida é difícil, os tempos 
são difíceis e você pensa em desistir 
de tudo, desistir de seu casamento, 
desistir da verdade, desistir da 
oração e desistir de si mesmo; não, 
não faça isso! Deus ainda age de 
maneiras extraordinárias. Ele ainda 
fala em tempos incomuns e ainda 
realiza coisas extraordinárias para 
aqueles que estão atentos a Ele. 
Reflita! Um feliz Natal a todos.

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

Coisas extraordinárias
Por Pastor Natanael*

Vida além da vida

Unsplash

The Star of Bethlehem, 1887-1891. Sir Edward Burne-Jones
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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

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

A Embaixada do Brasil no Reino Unido 
está com processo seletivo aberto 
para contratação imediata de Auxiliar 
de Apoio da Residência do Embaixador.
As inscrições estão abertas até 19 
de novembro de 2021 e você pode 
encontrar as informações sobre a 
seleção e sobre a vaga no edital na 
página da Embaixada: http://londres.http://londres.
itamaraty.gov.br/pt-br/vagas_de_itamaraty.gov.br/pt-br/vagas_de_
emprego.xmlemprego.xml

VAGA EMBAIXADA DO 
BRASIL NO REINO UNIDO 

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

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

PEDREIRO
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

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

O limpador é necessário na área de 
Marble Arch para trabalhar 2,5 horas 
das 5h às 7h30 £ 10,85 por hora. Eu 
pago a cada 4 semanas.
Por Por favor, envie mensagem parafavor, envie mensagem para
07826 07826 520942 - 07825 915095520942 - 07825 915095

VAGA CLEANER 
MARBLE ARCH

Precisa-se de limpador para a área de 
Oxford Circus de segunda a sexta-feira 
das 5h às 7h £ 10,85. Eu pago a cada 4 
semanas.
Os Os interessados   enviam mensagem interessados   enviam mensagem 
para 07826 520942 - 07825 915095para 07826 520942 - 07825 915095

CLEANER

Procuramos pessoal para trabalhar na 
limpeza de um bar na zona de Richmond 
de terça a domingo 2 horas por dia, das 
6h às 8h.
Para Para mais informações ligue para o mais informações ligue para o 
telefone 07464127643 – 07766043519telefone 07464127643 – 07766043519

VAGA CLEANER BAR



Facebook: @noticiasemportuguesukFacebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEPTwitter: @jornalNEP
Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

11 de novembro a 8 de dezembro Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 27

Acomodação

Classificados

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

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

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

Aluguel de apartamento de 2 quartos 
com sala de estar, cozinha aberta, 
banheiro e grande pátio em Stoke 
Newington, Evering Rd, N16 7SJ. 
Pode candidatar-se a benefícios, 
zona residencial e muito sossegada. 
Trem e ônibus 24 horas. Relatórios Relatórios 
0744036790207440367902

ALUGO APARTAMENTO

Apartamento de dois quartos e 
sala de estar para alugar em Seven 
Sister, £ 1.450. Mais informações em Mais informações em 
0740249650207402496502

APARTAMENTO 2 
QUARTOS

Alugo uma casa de 3 quartos na 
Avenida Belmont, N9 7JJ com uma 
ampla sala de estar, banheiro, cozinha, 
sala de jantar, jardim e amplo pátio. 
Casa a estrear, ideal para benefícios. 
Zona residencial e muito sossegada. 
Boa comunicação de ônibus
Relatórios Relatórios 0744036790207440367902

CASA 3 QUARTOS

Alugue uma casa em Leyton com 
3 quartos, mais 2 salas e um belo 
pátio £ 1.900 perto de Stratford, a 2 
paradas da Liverpool Street. Inscreva-Inscreva-
se para obter os benefícios para obter se para obter os benefícios para obter 
informações, ligue 07402496502informações, ligue 07402496502

CASA EM LEYTON

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

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

Casa de um quarto na junção de 
Loughborough / Brixton - SW9 8SA. 
Preço: £ 1200
Mais Mais informações whatsapp informações whatsapp 
0730513569507305135695

CASA UM QUARTO
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Sagitário

Estamos na reta final da 
passagem do Sol pelo signo de 
Escorpião. Durante os últimos 
cerca de vinte e cinco dias, a nossa 
estrela maior esteve caminhando 
por águas profundas e mexendo 
com nossas emoções mais íntimas. 
E quando Mercúrio e Marte 
resolveram acompanhá-lo nesta 
viagem submarina, nossa mente e 
nossos impulsos de ação também 
ficaram mais inclinados a cavar 
fundo e revelar tudo aquilo que foi 
empurrado para debaixo do tapete. 
O nosso lado detetive esteve 
acionado e é bem capaz que nesta 
“brincadeira” de procurar tenhamos 
nos deparado com aspectos, 

hábitos, pessoas, relacionamentos e 
ideias que já não nos servem mais. 
Foi o momento de olhar para 
tudo isso e fazer uma análise 
profunda, não apenas com a mente, 
mas também com a intuição. As 
energias de Escorpião dispensam a 
racionalidade e pedem uma boa dose 
de coragem, determinação e, porque 
não, sangue frio, já que algumas 
vezes o que precisamos é eliminar 
alguma coisa de nossas vidas. 
O resultado é que abrimos caminho 
para algo novo e todo este espaço 
aberto agora será terreno fértil para 
as forças de Sagitário agirem! No 
finalzinho do dia 21 de novembro, 
o Sol ingressa no signo do arqueiro 
e o convite será enxergar mais 
longe e apontar a sua flecha para 
um alvo muito além do horizonte! 
Sagitário nos traz a essência do 
visionário, daquele que pensa 
grande e ultrapassa as fronteiras. 

Está relacionado com otimismo, 
autoconfiança, generosidade e 
abundância. Toda esta grandeza 
pode se expressar como expansão 
e também exagero ou falta de 
paciência com os pormenores e 
limitações do dia a dia, como o tempo 
ou a louça para lavar, por exemplo. 
 
Outro ponto que o otimismo 
exagerado pode trazer é o excesso 
de compromissos agendados, já 
que podemos nos deparar com 
muitas ofertas e convites e a 
vontade será de aceitar todos eles. 
Isto me faz lembrar de um vídeo 
que assisti e me fez refletir bastante. 
Nele, um homem que trabalhava com 
consultoria procurou a ajuda de um 
mentor. Ele se dizia muito confuso 
com a quantidade de profissionais 
com quem poderia trabalhar e estava 
ansioso e sobrecarregado com 
tantas ideias e oportunidades. O 

mentor questionou se todos aqueles 
profissionais já haviam aceitado 
a consultoria que ele oferecia e 
o homem respondeu que não. 
Foi então que veio a grande sacada 
(que coincidência ou não, havia 
sido levantada pelo meu psicólogo 
dias antes!). O mentor disse que 
o que o consultor tinha eram 
possibilidades, não oportunidades! 
E mais, ele acrescentou que gastar 
energia com possibilidades é um 
exercício em vão, que apenas 
desgasta e pulveriza a atenção. 
As possibilidades precisam 
ser aceitas para que se tornem 
oportunidades e somos nós 
quem devemos decidir em 
quais realmente vamos investir 
nosso tempo e esforços. 
Oportunidades são possibilidades 
que escolhemos aceitar. Nestes 
próximos dias, poderemos ver as 
possibilidades se multiplicarem e 

antes que a gente se perca com tanto 
dinamismo e amplificação, a dica é 
refletir pelo menos um pouquinho 
o que vale mesmo a pena virar 
oportunidade. Otimismo e vontade 
não faltarão, aproveite!

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

Por Cecília Mariano*

Astrologia

“No finalzinho do dia 
21 de novembro, o Sol 
ingressa no signo do 
arqueiro e o convite 
será enxergar mais 
longe e apontar a 
sua flecha para um 
alvo muito além do 
horizonte!”

trazendo oportunidades 
possíveis
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Áries 21/3 a 20/4
Planeta: Marte
Elemento: Fogo
Você está fazendo um progresso 
constante em direção a seus 
objetivos. Você estará mais bem 
equipado para cumprir com 
suas obrigações. Você manterá 
um equilíbrio saudável com sua 

energia.
Personalidade: Luis Fonsi, cantor. 
 
Touro 21/04
a 21/05
Planeta: Vênus
Elemento: Terra
Você terá a oportunidade de 
grandes mudanças, estude-as 

de perto porque você alcançará 
um de seus objetivos. Você está 
em tempos de criatividade para 
realizar seus projetos.
Personalidade: George Clooney, 
ator.
 Gêmeos 22/5
a 21/6
Planeta: Mercúrio

Elemento: Ar
O destino lhe trará oportunidades 
de mudança de vida com as 
quais você sempre sonhou e 
você será bom em defender seus 
interesses com tato e sutileza. 
Você reavivará um projeto que 
você havia colocado de lado.
Personalidade: Naomi Campbell, 
modelo.

Câncer 22/6
a 22/7
Planeta: Lua
Elemento: Água
Você está com sorte e isso lhe 
permitirá progredir em direção a 
seus objetivos, não hesite e seja 
espontâneo. O futuro está lhe 
oferecendo seus braços aberta e 
positivamente.
Personalidade: Tom Cruise, ator.
 
Leão 23/7 a 23/08
Planeta: Sol
Elemento: Fogo
Aqueles ao seu redor ficarão 
surpresos com suas reações, 
expressarão suas ideias 
claramente e verão que você 
realmente se fez entender. As 
atividades em grupo serão muito 
boas para você.
Personalidade: Jennifer Lopez, 
cantora.
 
Virgem 24/8
a 23/9
Planeta: Lua 
Elemento: Terra
Seus níveis de energia estão 
melhorando e você vai achar 
fácil canalizá-los construtivamente, 
você está completamente 
absorvido em seus pensamentos 
internos, isso é bom. Tenha 
cuidado para não se distrair 
demais.
Personalidade: Cameron Diaz, 
atriz.
 
Libra 24/09
a 22/10
Planeta: Vênus
Elemento: Ar
Você sentirá a necessidade 
de concentrar-se no que é 
realmente importante. Você terá 
a oportunidade de demonstrar 
seu talento para a improvisação. 
Volte às suas raízes e passe algum 
tempo com seus verdadeiros 
amigos.
Personalidade: Dakota Johnson, 
atriz.

Escorpião 23/01
a 22/11
Planeta: Plutão

Elemento: Água
Sua abordagem casual lhe 
permitirá superar as preocupações 
e evitar obstáculos. Aproveite a 
oportunidade para entender o que 
está acontecendo dentro de você, 
haverá sorte.
Personalidade: Julia Roberts, atriz.
 
Sagitário 23/11
a 21/12
Planeta: Júpiter
Elemento: Fogo 
Suas simples palavras lhe darão 
dividendos e você ganhará 
a estima dos que o rodeiam. 
Desfrute a vida sem esperar que 
outros a dêem a você. Seja você 
mesmo, embora você tenha 
apoio.
Personalidade: Alejandro Sanz, 
cantor.
 
Capricórnio 22/12 a 
20/01
Planeta: Saturno
Elemento: Terra
Este é o momento ideal para 
imergir-se no trabalho ao máximo. 
Sua eficiência e concentração 
estão em pleno andamento. 
Procure a ajuda de pessoas 
que você conhece para melhor 
prepará-lo para as mudanças 
futuras.
Personalidade: Kate Moss, 
modelo.
 
Aquarius 21/01
a 18/02
Planeta: Urano
Elemento: Lua 
Você aprenderá sobre si mesmo, 
olhando como você reage às 
coisas. Você encontrará soluções 
para os problemas diários 
para simplificar sua existência, 
momentos de sorte e crescimento.
Personalidade: Gloria Trevi, 
cantora.
 
Peixes 19/02
a 20/03
Planeta: Neptuno
Elemento: Água
Seus diferentes estados de 
espírito lhe trarão sorte, tempos 
auspiciosos para fazer novos 
contatos, seus pensamentos estão 
ficando mais profundos. Você vai 
se concentrar no que realmente 
importa.
Personalidade: Pablo Lopez, cantor.

* 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 mês de novembro chegou e 
trouxe datas importantes como a 
Consciência Negra, comemorado no 
dia 20, e todo o processo de reflexão 
que precisamos ter sobre a origem do 
carnaval, sua história enraizada nas 
pretitudes da subversão.

Contudo, além dessa reflexão é 
importante entender como corpos de 
mulheres pretas foram subjugados 
pela construção de um contexto 
colonial escravocrata que se valeu 
da tortura do medo através do 
estupro para fazer dessas mulheres a 
conquista do homem branco, hétero, 
rico, que preconizou a raça superior. 

Seguindo essa linha de 
entendimento, a mulher branca 
que sempre foi para o homem 
branco apenas a reprodutora da 
raça superior, também sofreu no 
período colonial suas retaliações. 
Enquanto mulheres pretas saiam 
para trabalhar, estavam na sala da 
casa grande, a mulher branca era 
preterida de espaços sociais e de 
convivência de homens. 

Dito isso, é necessário verificar 
que mulheres, pretas, brancas, 
indígenas, todas sofreram agressão, 
já que a raça superior: o homem 
branco, hetero, rico, vendeu bem 
a imagem para que as mulheres 
aprendessem desde sempre a 
rivalizar entre elas, a não verificar a 
diferença que lhe foram implicadas 
para que cada qual ficasse em seu 

lugar e não observasse. 
Lélia Gonzalez, quando falava 

do mito da democracia racial, 
ela demonstrava que as mulheres 
pretas foram a personificação desse 
movimento, como também vai dar 
sentido e direcionamento para que 
possamos verificar com a história 
que mulheres têm diferenças nas 
narrativas construídas para que assim 
elas sejam manipuladas.

Não é à toa que quando vemos 
mulheres sendo agredidas dentro e 
fora das escolas de samba por seus 
companheiros, amigos, parentes, 
estamos observando. Reparem: 
observar é preservar o processo de 
continuidade e manutenção de poder 
por parte dos homens. Assim, vale 
lembrar a necessidade de políticas 
públicas efetivas para garantir que 
mulheres sambistas não sejam mais 
alvo. 

Dia 25 de novembro é dia Mundial 
de Combate à Violência Contra a 
Mulher, e por isso estamos aqui 
relatando o quanto precisamos lutar 
por equidade dentro das escolas de 
samba, para que parem de perpetuar 
essas atrocidades que acontecem 
todos os dias e por inúmeras vezes 
não vemos. As comunidades devem 
ser lugar de acolhimento das 
vítimas diárias que nunca vemos ou 
ouvimos, simplesmente por conta 
do machismo enraizado na nossa 
sociedade.

O patriarcado nas escolas de 
samba precisa cair, o samba é 

ancestral, é cordão umbilical da 
África, das mulheres preferidas nos 
morros, não podemos mais aceitar 
que nesses espaços não se fale sobre 
manutenção de poder. Mulheres, 
sejamos a voz de outras mulheres, 
vamos desconstruir a história forjada 
sob nossos corpos.

Dedico esse texto, a minha 
vida enquanto passista, sambista, 
à Cleusa Viana, não à toa seu mês 
era novembro. Samba de Bamba, 
obrigada pela parceria de sempre.

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

Novembro de reflexão
Por Lyllian Cabral*

Samba de Bamba UK

“É importante entender como corpos de mulheres 
pretas foram subjugados pela construção de um 
contexto colonial escravocrata que se valeu da 
tortura do medo através do estupro para fazer 
dessas mulheres a conquista do homem branco.”

Samba de Bamba UK
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Barcelona ganhou tudo. Possui 
um recorde de 75 troféus: 26 
La Liga, 31 Copa del Rey, treze 
Supercopa de España, três Copa Eva 
Duarte e duas Copa da Liga, além de 
manter o recorde das quatro últimas 
competições. 

No futebol de clubes 
internacionais, o clube conquistou 
vinte títulos europeus e mundiais: 
cinco títulos da Liga dos Campeões 
da UEFA, um recorde de quatro 
Copas dos Campeões da UEFA, um 
recorde conjunto de cinco Super 
Copas da UEFA, um recorde de três 
Copas de Feiras inter-cidades e três 
Copas da FIFA. 

Copas do Mundo de Clubes. O 
Barcelona ocupa o primeiro lugar 
no ranking mundial de clubes da 
Federação Internacional de História 
e Estatística do Futebol em 1997, 
2009, 2011, 2012 e 2015 e, a partir 
de 2021, está em quarto lugar no 
ranking de clubes da UEFA.

O clube que tem uma rivalidade 
de longa data com o Real Madrid, e 
os jogos entre as duas equipes são 
conhecidos como El Clasico, parece 
estar se afastando disso.

Os jogadores do Barcelona 
ganharam um número recorde 
de prêmios Ballon d’Or (doze), 
incluindo Johan Cruyff, assim como 
um número recorde de prêmios 
de Jogador Mundial do Ano da 
FIFA (sete), com vencedores como 
Ronaldo, Romário, Ronaldinho e 
Rivaldo. 

Em 2010, três jogadores que 
passaram pela academia juvenil do 
clube (Lionel Messi, Andrés Iniesta 
e Xavi) foram escolhidos como 
o trio dos melhores jogadores do 
mundo na premiação FIFA Ballon 
d’Or, um feito sem precedentes para 
os jogadores da mesma academia. 

Além disso, os jogadores que 
representam o clube ganharam um 
número recorde (oito) de prêmios 
europeus de Chuteira de Ouro.

O clube conquistou a admiração 
do mundo no dia em que se 
tornou uma equipe admirada por 
sua capacidade de antecipação, 
inquestionavelmente, já que 
conseguiu fazer sua vida girar em 
torno do treinador Johan Cruyff. 

O mérito consistiu em estar 
um passo à frente dos outros, 
especialmente nas decisões 

estratégicas, aquelas relativas ao 
jogo, expressas em um estilo muito 
definido.

Também deve ser reconhecido, 
de acordo com os especialistas no 
assunto, que uma grande lacuna 
foi deixada, na qual os legados de 
Frank Rijkaard e Pep Guardiola, 
que deixaram o clube no momento 
errado, assim como Zubizarreta, sem 
mencionar a partida controversa de 
Valverde e a rendição do inabalável 
Luis Enrique, deixaram o clube com 
uma enorme “lesão”. 

A maioria das decisões foi 
tomada extemporaneamente, tanto 
no banco, que também viu desfilarem 
Tito Vilanova, Tata Martino, Quique 
Setién e Koeman, como na caixa, 
que viu Rosell, Bartomeu e dois 
presidentes do comitê de gestão, 
como Adell e Tusquets.

Parece que o tempo está 
provando que ele tem razão e hoje 
Barcelona deixou de ser inovadora 
e se tornou reativa até tentar 
compensar os anos perdidos com o 
retorno da Laporta.

Em 7 de março de 2021, Joan 
Laporta foi eleito presidente de 
Barcelona com 54,28% dos votos. 

O Barcelona ganhou sua 31ª 
Copa del Rey, seu primeiro troféu 
sob o comando de Ronald Koeman, 
depois de derrotar o Atlético de 
Bilbao por 4-0 na final. 

Em 5 de agosto de 2021, apesar 
de Barcelona e Messi terem chegado 
a um acordo e a clara intenção 
de ambas as partes de assinar um 
novo contrato, o acordo não pôde 
ser finalizado devido a obstáculos 
financeiros e estruturais colocados 
pelos regulamentos espanhóis da La 
Liga.

Em 10 de agosto, foi anunciado 
que Messi havia se juntado ao time 
francês Paris Saint-Germain da 
Ligue 1, terminando seu período de 
21 anos no Barcelona.

Tudo desmoronou
Em apenas 28 meses, o que 

é considerado o melhor time 
do mundo entrou em colapso, 
autodestruído, incapaz de se erguer 
novamente sem o grupo de lendas 
que já teve nos últimos anos.

Barcelona está passando por uma 
crise sistêmica que não tem como ser 
resolvida a curto ou médio prazo. 

Desde a prisão de Josep María 

Bartomeu, seu último presidente, 
até a colossal dívida e os resultados 
desastrosos. As derrotas na Liga dos 
Campeões também não ajudam. 

A crise mais negra da história do 
Futbol Club Barcelona está sendo 
vivida com verdadeira agonia por 
seus torcedores.

O famoso “tridente” imbatível 
formado por Neymar, Suárez e 
Messi que conquistou 5 títulos em 
2015, a partir daquele ano, iniciou a 
inclinação descendente que levou à 
ruína que o clube está enfrentando 
atualmente.

Neymar, uma das figuras 
principais da equipe, decidiu 
partir em 2 de agosto de 2017 para 
ingressar no PSG por 222 milhões. 

Uma partida considerada 
por muitos como um vôo que 
deixou a equipe completamente 
desequilibrada. 

O dinheiro recebido foi mal 
investido, especialmente com a 
compra de Dembelé e Coutinho, 
por 295 milhões, e que nunca deu a 
estatura que o dinheiro prometido. 
Apenas dois anos depois, eles 
gastaram novamente 120 milhões 
no Griezmann, completando as três 

assinaturas mais caras da história do 
clube catalão.

A insatisfação com os maus 
resultados só aumentou a pressão 
sobre o presidente, que em vez de se 
recompor e trabalhar, entrou numa 
espécie de batalha subterrânea e 
absurda com todos agindo de forma 
errática.

Não ficou muito melhor depois 
disso. Eles voltaram a gastar 
montantes exorbitantes como 
74 milhões de euros por ano na 
renovação do contrato de Messi, 
115 milhões para a renovação como 
bônus mais outros 70 milhões para 
o cumprimento do contrato. Uma 
soma de dinheiro que só serviu para 
aprofundar o buraco no qual o Clube 
de Futebol já estava submerso.

Hoje, o Barcelona está em uma 
posição pouco confortável na tabela 
do campeonato espanhol, com 
poucos pontos, longe dos quatro 
líderes, Real Madrid, Sevilha, Real 
Sociedad e Betis, e fora dos lugares 
de qualificação para as três copas 
europeias.

Eles também correm o risco de 
perder um lugar nas últimas 16 da 
Liga dos Campeões.

Esporte / Desporto

Barcelona, da glória ao inferno
Por Ulysses Maldonado F.

Unsplash

O lendário Cruyff disse que ser um técnico do Barcelona significava passar 60% de seu tempo batalhando com a diretoria e a imprensa
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