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O Seu Futuro
quem e o que é importante na sua vida deve ser uma prioridade a
ser implementada sem culpa, e isso inclui os seus parceiros.
A realidade do mundo atual sugere que as nossas vidas irão muManuel DaCosta
dar demográfica e socialmente, quer gostemos ou não. Em abril,
Editorial
perderam-se 2 milhões de postos de trabalho ou 15% da força de
trabalho. Esta é apenas a ponta do icebergue e a maioria dos paíHoje li o meu horóscopo que sugeria o seguinte: “Precisa de ses estarão economicamente devastados. Devido a condições seescapar de quem ou daquilo que sente que o está a puxar para melhantes, hoje a realidade oferece um futuro de incerteza para
trás. É encorajado a largar aquilo que é velho e desatualizado muitos. E assim, como está a planear o seu novo futuro com vista à
para gerar uma versão melhor de si mesmo.” Isto é uma tarefa reconstrução dentro de um novo mundo?
A realidade é que a vida não permite que o mundo pare e o futubastante complexa, mas curiosamente tem estado nos meus
ro não irá mudar as realidades atuais:
pensamentos nos últimos tempos. Na minha idade, o que é
que podemos mudar quando é difícil desfazermo-nos de ve- • No Canadá, nove mulheres e meninas foram vítimas de homicídios domésticos nos últimos dois meses. A violência irá mudar?
lhos hábitos?

O

s homens chegam a uma certa idade, digamos que depois
dos 60, e parecem querer regressar aos seus 20 anos através
da compra de uma mota, de um carro desportivo ou do romance com namoradas mais jovens. O medo de ficar mais velho leva
ao pânico de muitas pessoas e inicia um processo de avaliação que
cega as nossas sensibilidades em relação às realidades da vida. Então,
atualmente qual é a melhor versão de nós mesmos? Esta semana, a
edição do Milénio Stadium questiona a forma como você se vê, como
vê a sua vida e a habitabilidade num mundo pós pandemia. Estamos a
planear mudanças suficientes para abranger novas realidades ou vamos ignorar este fenómeno sem precedentes que nos rodeia?
O isolamento a que fomos sujeitos, providenciou uma oportunidade para refletir no tipo de pessoas e oportunidades da sua
vida. Enquanto as pessoas (amigos) lhe dão condicionamento
social para preencher certas necessidades, muitos são uma componente negativa na nossa vida, o que se reflete na nossa saúde
mental, por isso desprender do que é velho e ultrapassado deve
ser um dos principais elementos nos nossos futuros. Refletir sobre

• Quem é o porta-voz do Canadá? Conseguiremos sobreviver
com a fraca liderança do Governo canadiano e das províncias?
O conhecimento convencional diria que crises internacionais
fortalecem o poder dos governos. Será que isso irá acontecer
no Canadá?
• Conseguirá sobreviver a esta pandemia económica e mentalmente? E se não conseguir, está a preparar-se para as consequências inevitáveis?
É difícil relembrarmo-nos de como as coisas eram antes do tempo congelar. 2020 tem sido um ano de inferno, então como é que
tornamos as nossas vidas melhores no meio do caos em que este
mundo se transformou? A nossa liberdade física e mental está dependente das decisões que fazemos agora. Tendo em conta que as
escolhas feitas irão afetar a nossa sobrevivência no futuro.
Pense nisso e não permita que ninguém visualize a sua vida por si.
Versão em inglês
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PLEASE HELP US! We are looking for donations to receive Zolgesnma the
most expensive drug in the world. We are begging our community and
anyone willing to help donate. Any donation makes a difference and will get
our daughter Eva that much closer to this life-saving medication.
Eva Batista was born on August 11th, 2019 and diagnosed with Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type One. SMA
is a nightmare. It is a disease that robs babies of physical strength by affecting the motor nerve cells in the
spinal cord, taking away the ability to walk, eat or breathe. SMA Type One specially, is the most severe,
diagnosed prior to one year of age. We want her to live a long, happy and healthy life, and we are ready to do
whatever it takes to ensure she receives the best medical care available.

FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong
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A construção civil reabriu na passada terça-feira (12 de maio) e o setor que perdeu
94,000 postos de trabalho em abril em
Ontário foi obrigado a reinventar-se, um
pouco como tem acontecido na maioria
dos setores desde o aparecimento da
COVID-19. Agora o ramo tem de colocar
em prática as novas regras de saúde e
segurança da província e há quem tema
que o pior ainda possa estar para vir.

J

ack Prazeres, do Senso Building, uma
empresa que fornece material para a
construção civil e que aluga também maquinaria, disse ao Milénio Stadium que a sua
empresa nunca fechou, mas teve que reduzir o horário de funcionamento. “Fechámos
aos sábados, mas continuámos sempre a
funcionar porque alguns dos nossos clientes
têm projetos de construção essenciais que
nunca pararam em Ontário. Empregamos
mais de 30 pessoas e as nossas receitas devem ter caído entre 60% e 70%”, contou.
Agora a nova realidade obriga os funcionários a utilizarem máscara dentro da
loja e as máquinas e os veículos têm de
ser desinfetados com muita frequência, o
que está a levar a uma redução da produtividade. “Não fizemos layoff a ninguém,
mas alguns funcionários preferiram ficar
em casa com receio de serem infetados.
Agora todos trabalham com máscara e colocámos um vidro na receção. A grande
maioria paga com cartão, mas ainda temos
clientes que preferem pagar com dinheiro.
Como vendemos máscaras e gel sanitário
não foi difícil encontrar os produtos, mas
com as novas regras a produtividade caiu,
talvez mais de 30%”, informou.
O telefone está sempre a tocar e agora
o contacto com o cliente é feito essencialmente por e-mail. “Permitimos mais do
que um cliente na loja ao mesmo tempo,
desde que mantenham os dois metros de
distância entre si, mas claro que alguns
não entendem e temos que explicar que as
regras mudaram. Agora em vez de assinaturas tiramos fotografias e quando fazemos
entregas em casa deixamos à frente da porta ou na driveway, tudo para evitar o contacto físico”, explicou.
O Senso não recorreu a nenhum programa de assistência financeira governamental porque não cumpre os requisitos
obrigatórios, regras essas que o empresário
defende que não fazem muito sentido. “O
Governo pede-nos a faturação de janeiro

a março, que é justamente a época em que
vendemos menos e como nós existem outras empresas. Mas até agosto acho que vamos estar bastante ocupados, acredito que
o pior possa estar para vir a partir de setembro, outubro e novembro porque deixaram de emitir licenças para novas obras
e acredito que nessa altura o desemprego
possa aumentar”, antecipou.
À quebra na emissão de licenças para
novos projetos junta-se a perda de produtividade que vai encarecer projetos que já
tinham sido aprovados. “Nos projetos que
já tinham sido autorizados os empresários
não projetaram os custos extra da COVID-19. Agora os trabalhadores perdem

mais tempo em desinfeções e têm que estar
sempre preocupados com a distância física.
Há casos em que a produtividade caiu 50%.
Ainda é cedo para falar em falências nas
pequenas e médias empresas portuguesas,
mas algumas já estão com dificuldades para
pagar as suas contas”, avançou.
Prazeres apela à comunidade para tentar apoiar o pequeno comércio português
e diz que agora é preciso união. “Esta crise
não vai atingir só a construção, as pequenas empresas de comércio vão ter muitas
dificuldades em sobreviver. Os portugueses têm de se mobilizar e ajudar as lojas da
Dundas porque para os pequenos empresários vai ser difícil aguentar”, adiantou.

Créditos: Revista Amar

Novas regras de saúde e segurança
afetam produtividade das empresas

Créditos: DR
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Programas do Luso Charities
em risco

Jack Prazeres está também à frente do
Luso Charities, um projeto que presta apoio
a pessoas com deficiência e que devido à
pandemia teve que encerrar e enfrenta
agora problemas comuns à maioria das associações sem fins lucrativos.
Encerrado desde março, o Luso tem três
atividades anuais que garantem o funcionamento dos programas de atividades durante um ano. O torneio de golfe, a Volta
Luso e a Gala garantem cerca de $600,000
à associação e este ano, devido à pandemia,
a angariação destes fundos pode estar comprometida. “Ainda estamos a discutir o assunto e esperemos que em breve possamos
ter decisões mais concretas. Mas é óbvio
que o coronavírus vai afetar estes eventos e
pode também diminuir as doações dos empresários que enfrentam agora problemas
financeiros. Os nossos managers continuam em teletrabalho e ativámos o programa federal que paga até 75% dos seus salários. Eles continuam em contacto com os
utentes através do Zoom e fizemos também
algumas entregas de cabazes de comida”,
disse ao nosso jornal.
Mais de 30 funcionários estão em casa em
layoff e Prazeres antecipa que as angariações de fundos passam sofrer uma redução
entre 60% e 70%. O próximo passo é discutir com os pais o regresso dos utentes e tentar submeter candidaturas a programas de
apoio dos Governos Federal e Provincial.
Joana Leal/MS
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50% da pequena restauração
de Toronto pode desaparecer

“

As linhas de crédito que o Governo Federal disponibilizou são pequenas para
fazer face às despesas porque um restaurante tem custos fixos elevados, como renda,
contas e funcionários. Na minha perspetiva
creio que 50% dos pequenos restaurantes
de Toronto vai acabar por falir, para não dizer que as autarquias não podem operar em
deficit, por isso mais cedo ou mais tarde os
municípios vão ser obrigados a aumentar os
impostos e isso vai dificultar ainda mais a sobrevivência”, admitiu ao nosso jornal.
Os espaços estão encerrados desde meados de março e embora tenha recorrido
nas últimas semanas ao take-out, a pedido
de alguns clientes, as receitas são pouco
significativas. “Fiz layoff a 65 funcionários e as receitas do take-out e da venda
de bebidas alcoólicas não são suficientes.
Acho que no futuro podemos ter uma mudança de paradigma e talvez tenhamos de
ir até casa do cliente servir, por exemplo,
um jantar de aniversário. As pessoas estão
assustadas e perderam poder de compra.
Acho que vamos enfrentar, no mínimo,
dois anos muito difíceis”, disse.
O chef considera que a proposta da Câ-

completamente anulado. Nem sei se as pessoas vão estar à vontade para estarem sentadas numa sala ou numa esplanada, mesmo que se reduza a capacidade para 50% e
se aumente a distância física entre as mesas.
Mas se for obrigado a trabalhar com máscara
prefiro não abrir”, explicou.
A fraca adesão dos proprietários de Toronto ao programa de assistência financeira ao
arrendamento tem gerado uma onda de críticas na cidade e já foi motivo de várias manifestações. Todos os níveis de Governo têm
tentado sensibilizar os proprietários para ajudarem as pequenas empresas a sobreviverem
e perdoarem 25% dos custos do aluguer, mas
no caso do chef Albino a questão é bastante
diferente. “Eu sou proprietário dos espaços,
mas não podemos atirar a responsabilidade apenas para o Governo porque ninguém
está preparado para uma pandemia. Acredito
que somos resilientes e que com humildade
e entreajuda vamos conseguir ultrapassar
esta crise. Eu, como empresário, vou fazer o
possível para manter os três espaços abertos
porque tenho responsabilidades como empregador”, avançou.
Albino Silva, proprietário e chef do restaurante Chiado em Toronto
Albino Silva é um dos chefs mais conceituados da América do Norte e o Chiado é
mara Municipal de Toronto para aumentar cunstâncias temos de estudar opções dife- eleito há vários anos como um dos melhoas esplanadas em algumas áreas da cidade rentes”, contou.
res restaurantes da cidade de Toronto. Se
é válida, mas antecipa dificuldades na parSobre uma possível reabertura com novas tem saudades do seu menu basta encomentilha do espaço com os peões. “Os passeios regras de saúde e segurança, o empresário dar com 24 horas de antecedência através
não estão preparados para uso comercial defende estar sobretudo preocupado com a do telefone 416-538-1910 ou do e-mail
e muitas vezes até estão bloqueados com confiança do cliente. “Os restaurantes são takeout@chiadorestaurant.com. Caso para
lixo. Além disso é uma alternativa apenas espaços de confraternização onde as pessoas dizer que “Se Maomé não vai à montanha,
para o verão e uma empresa tem de estar desfrutam da gastronomia enquanto con- a montanha vai a Maomé”!
Joana Leal/MS
aberta 12 meses por ano, mas dadas as cir- versam, esse ambiente com máscara vai ser
Créditos: Revista Amar

A pandemia da COVID-19 obrigou os
restaurantes a encerrarem e o take-out
e a autorização para venda de álcool
não são suficientes para sobreviver. Albino Silva, proprietário de três espaços
de restauração em Toronto - Adega,
Chiado e Salt - diz que as margens de
lucro dos restaurantes já eram pequenas antes da pandemia e antecipa um
período difícil para os pequenos e médios empresários do ramo.

COVID-19 EMERGENCY SUPPORT TO COMMUNITY ORGANIZATIONS
Thanks to funding from the Government of Canada’s Emergency Community Support Fund led by Employment and Social Development Canada,
the Canadian Red Cross, Community Foundations of Canada and United Way Centraide Canada are supporting community organizations across
the country as they deliver services to those who are most vulnerable to the health, social and economic impacts of COVID-19.

Training and equipment

Preventing Disease
Transmission Training
& Equipment Program

Financial support

Granting Program

NON-PROFIT
ORGANIZATIONS

Financial support

Charities Serving Vulnerable Populations

Some local United Way Centraides
to deliver local services. Please connect with your
local United Way Centraide to see if you are eligible.
Centraide to see if you are eligible.

REGISTERED
CHARITIES AND
QUALIFIED DONEES

HOW TO APPLY?

Visit
redcross.ca/communityorganizations
All applications must be submitted online.
For support, or if you are unable to submit an application online
covid19communitysupport@redcross.ca.
For more information contact us at 1-866-221-2232.

Visit
communityfoundations.ca
for more information and
details on how to apply.

Visit
unitedway.ca/blog/ecsf/
Centraide and apply.
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Serviços sociais continuam em teletrabalho
Cidália Pereira é conselheira no Abrigo
Centre em Toronto e desde o início da
pandemia que a sua forma de trabalhar
mudou. Agora o atendimento ao público
é feito através do telefone ou por e-mail
e a instituição ainda não sabe quando e
como é que o regresso à nova realidade
vai acontecer.

ros abusadores. O que estamos registando
é um grande número de telefonemas sobre
problemas financeiros. Uma boa parte dos
clientes que ligam para o Centro Abrigo
perdeu o emprego e estão preocupados em
como é que vão comprar comida e pagar a
renda e as contas. As conselheiras passam
um bom tempo com os clientes ajudando a
aplicar para os programas de ajuda federal.

D

urante a pandemia o Abrigo Centre
tem notado um aumento dos pedidos de ajuda financeira e o contacto
com alguns dos idosos é feito através das
redes sociais.

MS: Os programas de atividades vão reabrir com as novas regras de saúde e segurança pública? Os idosos vão ter de frequentar a instituição com máscara?
CP: O Centro Abrigo seguirá todas as recomendações e regras estabelecidas pelo
Governo Municipal e Provincial no que
diz respeito à saúde e segurança do nosso
público. Neste momento, com as limitações para conter a COVID-19, não sabemos
como vamos manter as atividades de grupo, como o grupo de seniores Grupo Vida e
Esperança. Temos esperança que mais cedo
ou mais tarde vamos poder juntar os nossos

Créditos: DR

Milénio Stadium: Embora a província esteja
a reabrir alguns setores da economia, Ontário encoraja as empresas a manterem o
teletrabalho sempre que possível. O Abrigo
vai continuar em teletrabalho?
Cidália Pereira: O Centro Abrigo vai continuar a prestar apoio através do telefone ou
por e-mail. Estamos a trabalhar num plano
e a preparar-nos para abrir com serviços
modificados num futuro próximo. Quando
será essa data? É difícil dar uma resposta
concreta neste momento.
seniores e que o Grupo Vida e Esperança vai
voltar a funcionar ainda que de uma forma
diferente. Com tudo que está a acontecer,
a segurança e bem-estar dos seniores, dos
clientes e dos funcionários vai ser a prioridade para o Centro Abrigo.
MS: O Abrigo candidatou-se a algum programa de apoio federal ou provincial?
CP: Nós estamos a avaliar todas as opções,
incluindo o programa federal Temporary
Wage Subsidy. O programa pode pagar até
75% dos salários dos funcionários e as associações sem fins lucrativos podem candi-

COVID-19
Novel Coronavirus

datar-se. O programa tem efeitos retroativos e é válido durante 24 semanas.
MS: O número de pedidos de ajuda aumentou com o COVID-19? Há mais denúncias
de violência doméstica? E no núcleo familiar, muitas famílias perderam rendimentos devido à pandemia?
CP: Ao longo destes dois meses recebemos
um número de chamadas telefónicas sobre
a violência doméstica um pouco abaixo do
nosso nível habitual. Isto pode ser porque
as mulheres estão passando a maioria dos
dias isoladas em casa com os seus parcei-

MS: O Governo Federal prometeu uma
ajuda extra de $500 para os idosos. Como
é que os nossos idosos têm vivido durante a
pandemia? Recorrem ao serviço de entrega para comprar mercearia e medicamentos? Continuam a utilizar o TTC ou passaram a utilizar mais táxi ou Uber?
CP: A maioria dos seniores do Grupo Vida
e Esperança estão em isolamento nas suas
casas e poucos saem para a rua. Por um
bom tempo, os seniores sentiram uma
grande saudade do Grupo e dos seus amigos. Nós estamos, todas nós, nos adaptando
e aceitando a nossa nova realidade. Muitos
têm família ou amigos para lhes ajudar com
mercearias e medicamentos e assim estão
aguentando esta pandemia. O Centro Abrigo lançou um grupo no Facebook especificamente para os nossos seniores e temos
mais de 40 indivíduos inscritos. O uso da
tecnologia e do Facebook, tem sido uma
ótima maneira de partilhar informação e
manter o contacto social entre ambos.
Os benefícios federais para os nossos idosos são dois: um é de $300 para quem recebe o Reforma de Idade ou seja a “OAS - Old
Age Pension” e o outro apoio é de $200 para
aqueles seniores que recebem o Suplemento, o “GIS - Guaranteed Income Suplemente”. O segundo apoio é para aqueles seniores que não alcançam a reforma mínima.
Joana Leal/MS

Fique em casa para ajudar a evitar
a propagação do COVID-19.

A melhor maneira de evitar a propagação de infeção é ficar em casa o máximo possível e limitar
interações sociais com outras pessoas. A melhor maneira de se proteger contra o vírus COVID-19
é com medidas de precaução, as quais incluem:
• Praticar o distanciamento social e não se reunir em grupos grandes.
• Evitar contacto com pesssoas que estejam doentes.
• Ficar em casa o máximo possível e principalmente se estiver doente.
• Lavar as suas mãos frequentemente com água e sabão ou usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.
• Evitar tocar nos seus olhos, no seu nariz e na sua boca com as mãos não lavadas.
• Cobrir a sua tosse ou o seu espirro com um lenço de papel, em seguida e de imediato desfazer-se dele nolixo e lavar as suas mãos.
• Se não tiver um lenço de papel, espirrar ou tossir na sua manga ou no seu braço.
• Limpar e desinfetar objetos e superfícies que tocar com frequência.

Visit toronto.ca/covid19

Os residentes não se devem esquecer de usar fontes de informação dignas de confiança,
baseadas em evidências sobre o coronavírus. O website do Toronto Public Health está a ser
atualizado regularmente de acordo com a informação nova disponível para ajudar a manter
os residentes informados sobre o 2019-nCoV coronavirus. Visite, toronto.ca/covid.

BAKERY & PA ST RY

FIQUE LIGADO A NÓS

ENCOMENDE POR TELEFONE TODOS OS DIAS

DURANTE ESTE PERÍODO SEM PRECEDENTES
CONTINUAREMOS A DISPONIBILIZAR APENAS TAKE-OUT.
AGRADECEMOS A SUA PREFERÊNCIA, A SUA PACIÊNCIA E A SUA COMPREENSÃO.
ABERTO DIARIAMENTE DAS 06H – 22H
(416) 651-1780 | 352 OAKWOOD AVE | JACKSBAKERY.CA
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Maneuvering a New World
When the pandemic hit in Canada, Universities were three weeks away from finishing the Winter term. In the few days
before the shut-down, the priority revolved around finishing the term online and,
while maintaining academic integrity, the
community had to exercise a higher degree of flexibility, creativity and sensitivity towards a vast majority of students
and instructors who were largely unprepared for the sudden change.

Maria João Dodman
Opinião

W

hile faculty members dealt with
academic and pedagogical delivery of the curriculum, staff, and
in particular those in essential services and
Information Technology worked around
the clock to ensure the delivery of services
and enhance online capacity. Such was the
reality shared by all universities in Canada.
York University went above and beyond
by procuring 1500 laptops to be loaned out
to students so they could continue their
studies. Emergency financial bursaries,
relief funds, enhanced virtual services
were immediately set up in an attempt to
deal not only with the financial devastation of our students’ livelihood, but also
to support hundreds of students who were
left stranded in residences when countries
officially close down their borders and tra-

JULIE
DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO

POR DAVENPORT
SOBRE A DOENÇA

DO CORONAVÍRUS

( C OV I D -1 9 )
CANADA.CA/CORONAVIRUS

vel became limited.
Now a new and unprecedent Summer
term has began and, while the strong enrollments are also unprecedent, the future
remains largely unknown as to the consequences of our new realities. Will students
remain engaged? Will faculty members be
able to adapt quick enough and deliver the
materials in enriching, academically sound
ways? How to accommodate international
students who are not only in different time
zones, but might also have serious accessibility issues. Will the infrastructure hold
up? The return to campus also remains
unknown; like most universities in Canada, we will have a fall term online with the
potential of a few select courses on campus.
The university is currently engaging with its
members in identifying those courses that
cannot be delivered online. Due to the size
of our campus, the congregation of thousands of people from a wide range of communities, it is unlikely that a safe return can
even happen before next Winter. Without
a vaccine, students, staff and faculty members hold great concerns for their safety and
that of other members with precarious or
chronic health conditions.
Universities are also grappling with the
effects of the virtual world beyond curriculum delivery. Isolation, financial and personal loss, mental health rank high among
the matters discussed these days. And then
there is the matter of what a university
education entails. It is not a transactional
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in Post-Secondary Education

exchange of goods, but rather a state of becoming; becoming better world citizens,
better-informed human beings with an
enhanced capacity for understanding and
empathy. How will we accomplish this
online? Institutions and in particular those
of us who work in the Humanities will have
a role to play in ensuring that this cohort

PREVENÇÃO

SINTOMAS

A MELHOR FORMA DE PREVENIR A
TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

Os sintomas podem ser muito ligeiros ou mais graves.
Os sintomas podem levar 14 dias a aparecer após
a exposição ao vírus.

lavar as mãos frequentemente com
água e sabão durante pelo menos 20
segundos
evitar tocar nos olhos, nariz ou boca,
especialmente com as mãos por lavar
praticar o distanciamento social
e fique em casa para evitar ficando
doente ou transmitir a doença a outras pessoas
quando tossir ou espirrar:
o cubra a boca e o nariz com o braço ou
lenços de papel para reduzir a propagação de germes
o

deite fora imediatamente quaisquer
lenços de papel que tenha utilizado assim que possível e lave as mãos a seguir

limpe e desinfete frequentemente objetos e superfícies em que toque, como
brinquedos, dispositivos eletrónicos e
maçanetas
evitar o contacto próximo com pessoas
que estejam doentes

416 654 8048
JULIEDZEROWICZ.CA
@JULIEDZEROWICZ
1202 BLOOR STREET WEST
JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA

of students not only understand the value
of human interaction, but that once we
return, that we do not fall back on our old
tricks relying heavily on gadgets. Rather,
that we celebrate a rebirth of humanity,
that we care for one another in meaningful
transformative ways.
*Professor at York University

Reduza a sua exposição a locais movimentados e pratica o distanciamento
social. Por exemplo:
• Faça compras e recorra aos transportes públicos em horas de menos
movimento
• Manter-se a pelo menos 2 metros
de distância de outra pessoa - mesmo ao ar livre

FEBRE

DIFICULDADE
RESPIRATÓRIA

TOSSE

SE TIVER SINTOMAS
fique em casa para evitar contagiar outras pessoas.
Se viver com outras pessoas, fique num quarto separado ou mantenha uma distância de 2 metros
ligue antes de ir a uma consulta com o seu profissional de cuidados de saúde ou ligue para a sua autoridade de saúde pública local a indicar os seus sintomas e siga as instruções dadas pela mesma
se precisar de atenção médica imediata, ligue para o
911 e descreva os seus sintomas

Faça um plano agora que inclui:

Provisões essenciais à mão (que durem algumas semanas) para não precisar de sair de casa caso fique doente.
• Evite fazer compras desencadeadas pelo pânico. Adicione alguns artigos extra ao seu carrinho sempre
que for às compras.
• Renove e avie as suas receitas
médicas.

Soluções alternativas caso fique
doente ou se precisar de cuidar de um
familiar doente. Por exemplo:
• Se tratar de crianças ou pessoas dependentes, tenha um prestador de
cuidados de reserva.
• Fale com a sua entidade patronal
sobre trabalhar a partir de casa, se
possível.
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Pouco a pouco vamos vendo uma luz
crescente ao fundo do túnel. A transição
do isolamento para a rotina normal dá-se
lentamente e com cautela. A balança do
mundo tem estado numa disputa renhida:
de um lado a economia, o sustento, e do
outro a sobrevivência das populações.
Eventualmente percebemos que sem
uma boa economia há pouco, mas sem
pessoas não há nada. E por isso optámos
por um sacrifício global, em prol de um
bem maior. No meu último texto pessoal
sobre a pandemia, comentei que “acredito que a adversidade pode sempre transformar-se em vantagem. Chegando perto
do fim da temporada de confinamento,
começamos a perceber e a sentir que a
COVID-19 não foi apenas um vírus. Foi
um fenómeno. E mudou-nos, a cada um
de nós, de alguma forma”.
sobreviver, enquanto os efeitos do coronavírus vêm ditar o derradeiro fim dos que já
estavam fragilizados.
No campo do trabalho, a pandemia traz-nos a realidade do home office, um modelo
que já era praticado por algumas empresas e
Telma Pinguelo
que se prevê que agora vá atingir números
Opinião
exponenciais. Se isso acontecer, outros setores sentirão a diferença, como o mercado
imobiliário e o setor dos transportes. Muitas
uando as restrições forem aliviadas, pessoas deixam de precisar de morar perto
o coronavírus vai continuar a afetar da empresa e de fazer a sua comuta diária.
as nossas vidas de várias maneiras.
Será que assistiremos a uma descentraliSabemos que nada vai regressar ao que era
do dia para a noite. E sabemos que é cem zação do tecido populacional em torno das
por cento impossível voltar a uma realidade metrópoles? Fica no ar a hipótese.
Entretanto também o ensino passou a ser
igual à dos primeiros dias de 2020. Mas afinal o que será que vai voltar ao que era antes feito à distância, com aulas online. Pode ser
e o que é que pode mudar para sempre? Eis o uma tendência para continuar, em menor
que eu penso, e começamos pelos negócios: escala do que o regime home office.
A COVID-19 está a ser o maior choque
Socialmente, o isolamento despoletou
do século para os negócios. É um divisor de um senso de compatriotismo que contiáguas. Muitos setores já estavam a passar nuará por um bom tempo após as restrições
por uma crise antes da pandemia. Os ne- serem levantadas. Apesar disso, e apesar
gócios que já estavam bem de saúde vão das saudades da nossa família e amigos,

Q
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O berço de uma nova etapa

da nossa vida normal, no pós-pandemia
haverá sempre um certo distanciamento e
desconfiança social. Continuaremos a ver
máscaras na rua, poucos apertos de mão,
menos interação física, menos proximidade. Na minha visão pessoal isso não nos vai
desconectar uns dos outros - deixamos esse
papel para as redes sociais, os verdadeiros
sabotadores de relações genuínas. Os encontros, convívios, as saídas e partilhas
vão voltar a acontecer, apenas sem esses
gestos. O amor não está nos apertos de mão
nem nos abraços, está na oferta do nosso
tempo e da nossa presença e creio que esses
elementos são suficientemente fortes para
nos manter perto.
Aproveitando a deixa do fator humano
na pandemia, vou falar do elefante na sala: a
saúde mental. Lidar emocional e psicologicamente com a pandemia pode ser formativo,
destrutivo ou ambos. O isolamento social
obrigou-nos a uma meditação induzida para
a qual muitas pessoas não estavam preparadas. Estarmos em solitude connosco mesmos

é um grande desafio. Algumas pessoas vão
sair da pandemia com quadros de ansiedade e
depressão, o que vai afetar o bem-estar coletivo da sociedade. Ao mesmo tempo, haverá
uma camada que sairá mais firme. Como em
tudo na vida, as fases difíceis abrem caminho
para novas formas de viver. O nosso sentido
de superação foi aguçado, provocado, e por
isso esta é uma oportunidade de crescermos,
de nos melhorarmos.
O que me parece mais interessante de
um ponto de vista global é que muitas alterações trazidas pela pandemia gritam
“Geração Z”. Todo este cenário foi uma
catapulta para um mundo cada vez mais
sustentado nas estruturas tecnológicas, na
vida online, no funcionamento, trabalho e
interação à distância. Onde todos estamos
longe, mas perto simultaneamente. Onde
há mais flexibilidade, liberdade e desapego. Pode muito bem ser que estejamos no
berço de uma nova etapa da história. Estaremos preparados?
Telma Pinguelo/MS

THANK YOU!

OBRIGADO!

As we face COVID-19 together,
I want to thank everyone
for doing their part to stay
safe and support each other,
especially our essential and
frontline health care workers.

Ao enfrentarmos o COVID-19
juntos, quero agradecer a todos
por se apoiarem e se manterem
seguros, especialmente
nossos profissionais de saúde
essenciais da linha da frente.

My office is here to help.

Meu escritório está aqui para ajudar.

Marit Stiles

MPP / Deputada Provincial Davenport
416-535-3158
MStiles-CO@ndp.on.ca

MaritStiles.ca/help
MaritStiles.ca/Ajuda

www.mileniostadium.com

MILÉNIO | CAPA

22 a 28 de maio de 2020

9

Saudades

A minha vida sempre deu cambalhotas
e talvez por isso eu esteja sempre com
dores no pescoço. Mas também talvez
por isso eu esteja já com calo para mais
uma ou outra. E é por aí, numa perspetiva de adaptação ao problema, que eu
vejo todo este panorama que agora vivemos devido à pandemia que um morcego, literal e figurativamente falando,
resolveu criar.

estar em casa por escolha e não por obrigação. E esse conceito tem feito alguns estragos no que à minha sanidade mental diz
respeito, ainda por cima porque neste momento vivo num sítio que não me permite
ver a luz do dia da forma que gostava. Mas,
por outro lado, ter tido a oportunidade de
trabalhar de casa fez com que me ocupasse
bastante e por isso, só de vez em quando, é
que me dá aquela vontade louca de ir até à
Torreira ver o mar.
O que não me apetece muito ver são pessoas. Quer dizer, tenho muitas saudades de
muita gente - acho até que a saudade devia
ser categorizada como doença porque traz
Catarina Balça
danos – mas enquanto não me garantirem
Opinião
que este vírus foi embora ou que há uma
vacina que nos proteja, não quero contacempre gostei muito de estar em casa, to com ninguém a menos de dois metros,
mas também sempre gostei de sair porque tenho um bebé a proteger e não sou
quando me apetece. Ou seja, gosto de egoísta ao ponto de o pôr em risco (e sin-

S

ceramente quero lá saber dos críticos que
dizem que a vacina é apenas e só um negócio e que “eles não nos podem controlar assim”, porque, com todo o respeito senhores donos da razão e do saber, eu quero é
viver e ver os meus vivos, ok?).
Tenho um embrulho às costas porque
agora, neste “novo normal”, a babysitter do
meu filho não está a trabalhar e, para ser sincera, não me sinto confortável para deixar o
meu bebé numa casa com mais seis ou sete
crianças, de famílias que não conheço e que
por isso não posso confiar na consciência ou
bom senso – e, para ser muito honesta, nem
confio essa capacidade aos meus amigos,
porque isso da “consciência” de cada um
tem muito que se lhe diga, não é?
Vou por isso, focar-me neste acrobático
balanço entre ser profissional e ser mãe,
com uns puxões de cabelo e uns documen-

Créditos: DR

de estar perto,
mas ao longe

tos apagados pelo meio porque, claro, nada
com mais piada do que um computador
para se mexer no teclado e fazer desaparecer tudo o que está no ecrã da mãe.
Neste nosso “novo normal”, a falta que
as pessoas me fazem é quase tanta quanto
o medo de contágio da Covid-19. É essa a
minha realidade. E não me acho exagerada, paranoica, doida. Acho-me calculista
e com muita vontade de ver o meu filho
crescer com saúde e gosto muito pouco dos
“chico-espertos” que me olham de lado
como se eu fosse ridícula por ouvir o que
a Organização Mundial de Saúde nos diz,
porque no final das contas, são essas mesmas pessoas que fazem com que a minha
cautela se pareça excessiva, ao permitirem que este vírus se prolongue no tempo
e continue por ai, de pessoa em pessoa, a
brincar à roleta russa.

O meu novo

normal

WWW.CRISISERVICESCANADA.CA
TORONTO RESIDENTS CAN CALL 211
FOR MENTAL HEALTH SUPPORT
FRONTLINE WORKS SUPPORT: 1-866-531-2600
SENIORS SAFETY LINE: 1-866-299-1011

A frase "O NOVO NORMAL" é uma das
frases que ouvimos ou ouviremos constantemente no nosso meio familiar, profissional, nas diretrizes governamentais
entre amigos, redes sociais e nos meios
de comunicação social nessa época de
pandemia mundial. "O novo normal",
globalmente incluirá máscaras nos
transportes públicos, em alguns recintos
fechados e o distanciamento social será
o novo normal, um maior investimento
nas áreas de saúde, tecnologia, mais
trabalho remotos, e ensino à distância.

TORONTO SENIORS HELP LINE: 416-217-2077
KIDS HELP LINE: 1-800-668-6868 OR TEXT CONNECT
TO 686868
ASSAULTED WOMEN’S HELP LINE: 1-866-863-0511
SUPPORT FOR INDIGENOUS WOMEN: 1-855-5544325
HOPE FOR WELLNESS HELP LINE INDIGENOUS
PEOPLE: 1-855-242-3310
ABRIGO CENTRE: 416-534-3434
FIRST PORTUGUESE CANADIAN CULTURAL CENTRE: 416-531-9971
WEST NEIGHBOURHOOD HOUSE: 416-532-4828

Francisco Pegado
Opinião

O

grande motivo, é que o mundo parou e agora precisa encontrar soluções seguras para que todos nós
que, de uma ou de outra forma, fomos afetados possamos viver e aprender a conviver socialmente com emoções, comportamentos, estilos e modo de ser totalmente
diferente do habitual.
No meu caso particular tento buscar em
tudo que eu faço e passo, um sentimento
de positividade, confiança e crença para
poder viver um dia após o outro. Esta
sempre foi uma fórmula adotada por mim
e que funcionou em momentos de tempestades da minha vida de uma forma geral.

Talvez por nascido num país que esteve
mergulhado numa guerra civil por muitos
anos e ter passado por muitas situações de
confinamento que feliz ou infelizmente
me transformaram e agora consigo lidar
de uma forma um pouco diferente com
algumas questões emocionais e sociais ao
meu redor.
Falando da realidade atual, o medo do
contágio e da morte andam ao lado de novas necessidades de nos adaptarmos a novas políticas sociais. É certo, contudo, que
sempre após uma grande crise, a sociedade
sofre uma readaptação que inclui algumas
mudanças forçadas nos hábitos e costumes.

Por exemplo, nunca se falou tanto da saúde mental, porque vivemos tempos únicos.
Até certo ponto, é esperado sentir-se mal,
ansioso, com raiva, insatisfeito ou triste
diante de tantos desafios que aparecem na
nossa frente todos os dias. Tenho tentado
adaptar-me à nova realidade, seguindo as
orientações dos serviços de saúde pública
e aproveitando para conhecer e ajudar as
comunidades ao meu redor, aprofundar os
conhecimentos profissionais, compartilhar
novas ideias para poder me reinventar ao
novo estilo de vida.
O ser humano é um ser social, ímpar e
adaptável. Acredito que a nossa forma de

lidar com os outros irá mudar bastante, o
medo do futuro será uma realidade que
estará entre nós em alguns momentos das
nossas vidas. Sim, agiremos de forma diferente mas o amor, afeto, a necessidade de
convivência não irá desaparecer.
Lembre-se: milhares de eventos foram
cancelados, o AMOR não está cancelado!
Ame mais e aprenda a ser feliz e saber aproveitar as coisas simples da vida no momento em que elas acontecem.
Gostaria de deixar aqui alguns números
de telefone de algumas instituições para
buscarmosajuda - ver caixa acima.
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“I write the songs that make
the whole world sing”

No verão de 74, algumas das minhas
memórias quando cheguei ao Canadá
eram divertir-me nos baloiços da Christie Pits, o parque entre a Christie e
Bloor Street, enquanto cantava músicas
clássicas, o mais alto que conseguia,
como a de Barry Manillow “I write the
songs that make the whole world sing”
entre outras como a música de “Jesus
Cristo”, de Roberto Carlos...

primeiro amor, que o meu coração nunca se
sentiria tão disposto a amar assim de novo...
Em retrospetiva, a música tem a capacidade de nos levar de volta a momentos significativos da nossa vida. Num instante, estou
no Grandstand Stadium na CNE a ver David
Bowie com o Luciano Alves no verão de ’83
na ‘Let’s Dance Tour’ com clássicos como
China Girl e Modern Love... a vida parecia
perfeita naquela noite. Dos mais de 400 concertos a que assisti na minha vida, aquele está
no topo. Fui abençoado com a oportunidade
de ver performances icónicas. The Three Tenors no Skydome, Prince no Phoenix Concert Theatre, U2 no RPM ou melhor ainda,
José M. Eustáquio
Whitney Houston a cantar à capella no fesOpinião
tival San Remo em Itália em ’86. É incrível o
quanto a música nos transcende.
Ao vivermos neste mundo incerto da
a altura mal eu sabia que essas músicas,
esses momentos, iriam marcar a mi- Covid-19, será que teremos esses momennha vida e relembrar-me da ‘simpli- tos de volta? Será que terei novamente a
cidade da própria vida’... memórias do meu oportunidade de levar uma mulher a ver

duradoura e simplesmente faz bem à alma.
Estou verdadeiramente preocupado com
o impacto permanente que o presente fenómeno pode ter na ‘indústria da música
ao vivo’. Como é que as instituições que
trabalham com a fibra cultural da Nossa
Grande Cidade vão suportar as enormes
perdas financeiras e permanecerem com
as portas abertas? Como é que a sua gestão/
agentes e staff de apoio serão capazes de
se adaptarem e sobreviverem ao silêncio?
Isto considerando que são milhares de palcos a nível global. Espero que quando este
nevoeiro passar, todos nos unamos para
apoiar artistas locais, salas de espetáculos
e o cenário da música local. Eles precisam
e merecem o nosso apoio constante. Presentearam-nos com memórias que duram
uma vida inteira, momentos de expressão
intensa e com músicas com capacidade de
nos fazer perder no momento...
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‘The Gift’ no Lee’s Palace??? Como será
a ‘indústria da música ao vivo’ depois da
pandemia???
Posso planear ver atuações memoráveis
como ‘Amália Hoje’ no Queen Elizabeth
Theatre, ver o José Cid/ Delfins a tocar até
às 5h da manhã na Cervejaria Downtown
ou Justin Timberlake no The Mod Club e se
sim, quando?...
A nova realidade é inquietante e receosa.
Muito provavelmente, não teremos música
ao vivo com grandes audiências até ao início de 2021, em locais clássicos como o The
Mod Club, e muito menos concertos em
estádios como no Scotiabank Arena ou Budweiser Stage, nem sequer festivais no Earslcourt Park. A realidade atual, a curto prazo, será baseada em podcasts e concertos
virtuais, como o programa incrível “Songs
For Eva”, que a MDC Media organizou há
dois fins de semana atrás. E o quão maravilhoso foi... A música ao vivo é memorável,

Retoma de normalidade após a pandemia
Onde nos podemos reencontrar num fu- nós atravessamos e onde me via após a resolução ou terminus da pandemia.
turo próximo?
Bom... dá que pensar, certo?
Onde estou ?
Tal como a vasta maioria, num mundo de
incerteza, num vaivém de emoções... o não
saber o que fazer, até o que dizer.
Cristina Da Costa
Complicadíssima e enredada esta teia
Opinião
onde nos colocaram. Por culpa de todos
nós, por excesso de confiança em “munaro leitor,
dos”’ alheios que, ao longo dos tempos, nos
Espero que esta semana tenha sido teimam em controlar.
mais suave, mais tranquila…no meio
Para onde vamos? Onde me vejo eu,
de toda esta turbulência e loucura epidémica. mais concretamente, quando a pandemia
Esta semana perguntaram-me o que atenuar ou findar?
Sinceramente, não disponho de respospensava desta fase menos boa que todos

C

tas ou sabedorias concretas. Pura e simplesmente por ser tão humana e tão sensível como você, que lê este artigo.
Jamais vou dormir descansada. Sou uma
eterna pensadora... penso acordada, até
quando julgo que durmo.
O “nosso” Mundo ou semelhança do
que nos foi “imposto” até há muito pouco
tempo, jamais será igual. Foi criada uma
sociedade mais alerta, desconfiada, atenta. Eu jamais pensarei que tudo será como
antes. Jamais...
Há um ditado muito nosso - quando se
pergunta a um de nós (portugueses) como
estamos... a resposta costuma ser: “Ah tudo
bem, uns bocadinhos a pé, outros a andar.”

Pois, agora a história muda mesmo de figura... já não estamos nem a pé, nem a andar...
Estamos todos parados numa estrada que
nem indicação traz, nem manual de instruções. Cabe a cada um de nós, tentar perceber se avançamos pela estrada principal,
qualquer que seja, ou se nos aventuramos
por um atalho.
Mas... lá diz o ditado... quem se mete em
atalhos, mete-se em trabalhos.
Um momento de cada vez, com um sorriso nos lábios e esperança no coração. Este
é o meu estado de espírito...
Votos de uma excelente semana.
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The Future of You
Read my horoscope today which
suggested the following: “You need
to escape from whoever or whatever
you feel is holding you back. You are
encouraged to junk what is old and
outdated and upgrade to a better version of your current self”. This is quite
a task but interestingly enough it has
been top of mind for a little while. At
my age what can you change when old
habits are hard to shake?
Men reach a certain age, say over 60,
and they appear to want to return to
their 20’s by purchasing a motorcycle,
sports car or date young girlfriends. The
fear of turning old panics many people
and initiates a process of evaluation
blinding our sensibilities to the realities
of life. So, what is a better version of our
current selves? This week’s Milenio Stadium asks the question of how you see
yourself, your life and livability within a
world post pandemic. Are we planning
sufficient changes to encompass new
realities, or will we ignore the unique
phenomena surrounding us?
Isolation which we have been subjected to, has provided an opportunity
to reflect on the type of people and
commodities in your life. While people
(friends) give you social conditioning
that fulfills certain needs, many are a

negative component in our lives, which
affect our mental health, thus junking
what is old and outdated should be a
priority to be implemented without
guilt, and that includes your partners.
The reality of the current world suggests that demographically and socially
our lives will change whether we like it
or not. In April, 2 million jobs or 15% of
the work force were lost. This is the tip
of the iceberg and most countries will be
economically devasted. Due to similar
conditions, current reality offers a future
filled with uncertainty for many. So how
are you planning your new future with a
view of rebuilding within a new world?
Realities are that life doesn’t allow
the world to stop and the future will not
change current realities:
• Nine women and girls across Canada have been killed in domestic
homicides in the last two months.
Will violence change?

• Can you survive this pandemic fi• Who speaks for Canada? Can we
nancially or emotionally and if
survive with the weak leaderyou can’t, are you planning for the
ship governing Canada and the
inevitable consequences?
provinces? Conventional wisdom
It’s difficult to remember what it was
would suggest that international
crisis should strengthen the power like before time froze. 2020 has been
of governments. Will that happen a year from hell so far, so how do we
in Canada?
make our lives better in the middle of

the chaos the world has become? Our
physical and mental freedom is dependent on the decisions we make now as the
choices made will affect our survival in
the future.
Think about it and don’t allow anyone
to envision life for you.
Manuel DaCosta/MS

Há mais de 35 anos que o Leão
D'Ouro se tem dedicado para servir
a comunidade e cuidar dos nossos
clientes e da nossa equipa. Com o
contínuo impacto do vírus do
COVID-19 em todos nós, queremos
assegurar os nossos clientes de que
continuamos aqui para vos servir.
Continuaremos abertos para o servir
em formato takeout e com entrega
via SkipTheDishes ou UberEats.

leaodouro.com | 905.566.5326 | 920-A Dundas St, E. Mississauga
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average of 1O people die a day by suicide,
of the approx. 4000 deaths in total each
year, while, another 90% are known to
be living with a mental health problem or
illness. Yet, as the issue is evidently conspicuous, it remains to be overlooked for
decades. The big question is why? After
all, shouldn’t the government be prioritizing all the aspects of health, and economic
prosperity, before it begins to worry about
the global status quo?
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qually, the use of alcohol and other
drugs has been identified as another
significant factor related to suicide
through multiple pathways. Yet, what makes
the logic behind such neglect more difficult
to comprehend, is the fact, that even under
such circumstances, the government has still
allowed big corporations, supplying alcohol
beverage products, such as the “LCBO” to
continue and operate as an “essential” need,
while self-isolated walks in the park and social services were forced to shut down. Moreover, even though, a leading cause of death
being mental health among young people is
known to be a preventable injury, the federal government continues to further fail in
enhancing prevention initiatives. According
in sight. To emphasize, this is by no means to The Mental Health Commission of Canada
an intention to discredit the seriousness (MHCC), the total budget for improvements
of the virus, however if we were going to of mental health and addiction services,
start addressing the numbers of caused totaled $25 million in 2019, with the expectdeaths, then, according to Canadian Vital ancy to last for the next 1O years across CanStatistics Death Database (CVSDD) an ada. Of course, for some such may seem cele-

Alternative Finger Pointing
As of Trudeau’s last week’s address, there
were 59,844 confirmed COVID-19 cases
and 3,766 deaths, which continues to urge
PM in prioritizing control of its’ spread, by
placing the country under ongoing minimal movement orders, with no end date

www.mileniostadium.com

bratory, but that is only until its’ significance
is lost, in comparison to PM Trudeau contribution, who, only last week, announced
$850 Million commitment towards WHO
Organization, as he espoused a justifiable narrative, calling it “efforts against a
global fight”. Nonetheless, such donation,
continues to lack transparency, as the top
WHO representative refuses to testify in
front of Parliament, for the third time.
Consequently, as evidence proclaims,
there are certainly many concerns that
should be addressed by the government,
when it comes to the principle of truth.
After all, it is surely within our rights as
Canadian citizens, to understand what our
individual income taxes are being used
for; especially as the primary focus today
seems to be global. Either way, turning a
blind eye and choosing to focus the attention on criticizing our closest ally, President Donald Trump, along with his efforts
to prioritize the citizens of United States, is
not going to solve our situation. After all,
as Canadians, it would be much more productive to worry about what our federal
government considers to be “priority” as
one thing is for certain: it is anything, but
his own, at least for now.
E. Paris Cicinyte
lnternational Affairs Consultant

Today’s news is all about the coronavirus with little attention given to conflict
arounds the word. One of the longest lasting civil war in the twenty first century is
the Syrian Civil War. The conflict is an ongoing, multi-sided, armed conflict between
the Ba’athist Syrian Arab Republic, led by
President Bashar al-Assad, and other domestic and foreign terrorist forces who oppose both the Syrian government as well
as each other. The complexity of the scenario makes the bringing of peace to Syria
an intractable task for the international
community.

Mario Silva
Opinião

T

he conflict began on March 15th, 2011,
with widespread protests in Damascus
and Aleppo calling for democratic reforms. All sides of the conflict (including the
Ba’athist Syrian government, ISIS, opposition rebel groups, Russia, and the U.S.-led
coalition) have been accused by international
organizations of major human rights violations and massacres. The conflict has also led
to a large-scale refugee crisis.
Among the Middle East nations, the
power struggle is no new fact, but the humanitarian crisis engulfing Syria calls for urgent intervention. Syria has been engaged in
civil war since 2011 with horrific loss of life
and ongoing persecution that has led to the
massacre of thousands of people.
The Arab Spring movement was not limited to Syria—its revolutionary energy led
to popular uprisings throughout the Middle
East and North Africa that toppled the authoritarian regimes of Tunisia, Libya, Egypt,
and Yemen.
The non-violent demonstrations in Syria
were a reaction against the detainment and
torture of 15 boys who had written graffiti in
support of the Arab Spring. The protest took
a stronger turn when Hamza al-Khateeb,
a 13 year old boy, was brutally tortured to
death by government security forces. The
hopes of the Syrian population to translate

their demands for socioeconomic and political reforms into a thriving reality were shattered by President Assad’s violent retaliation
to their peaceful protests. The Arab Spring
protest marks the beginning of the ongoing
civil war which has resulted in large-scale
killing until today.
Bashar al-Assad succeeded his father,
Hafez al-Assad, who ruled Syria from 1970
to 2000. Since 2000, Bashar has been the
head of Syria, exercising an authoritarian
style of power. The escalating violence in
Syria, and the various protests taking place,
paved way for the formation of several rebel
groups who aimed to overthrow the government, thus bringing about a civil war.
The main rebel group, the Free Syrian Army,
was formed in July 2011 by the defectors
from the military. The escalating violence
spread into neighbouring Iraq, feeding the
growth of militant groups such as ISIS. Rebel
groups began seizing Syrian territory, and
the government lost control of everything
but a small strip of land in western Syria.
A year after the onset of the war, the civilian death toll in Syria had risen to about
40,000. By five years in, an estimated
400,000 Syrians had been killed in the conflict, as reported by the UN Envoy for Syria.
According to the UN High Commissioner for
Refugees, roughly 5.7 million Syrians had
fled the country as of March 2019, and over
6.1 million people had been displaced internally. By mid-2014, some 250,000 civilians
were being held in regime jails as prisoners
of conscience, most of them without access
to the outside world, let alone access to due
process or legal representation, and over
half of Syria’s pre-war population of 22 million had been displaced internally or as refugees abroad.
With this natural disaster, the burden
on the urban spaces increased, bringing
on an economic crisis. This migration from
the countryside into the cities exacerbated
poverty and social unrest.
The nature of the earlier protests in Syria was more politically and economically
based, but with the passing years it gained
a sectarian overtone. The Syrian demography shows a majority of Sunni Muslims

(nearly 50% of the population), but Syria’s
security establishment has long been controlled by members of the minority Alawi
sect (approximately 17% of the population),
to which President Assad belongs. This contributes to civilians’ and rebel factions’ suspicions about the government’s bias.
The brutal acts committed by Assad’s
government only grew more savage as he
continued to consolidate his authoritative
regime. In 2012, rebel fighters reached the
capital of Damascus and the city of Aleppo.
In the absence of early military intervention, on August 21st, 2013, the Assad regime
launched a sarin gas attack in the Damascus suburbs, killing nearly 1,500 people and
defying the U.S. President Obama administration’s “red line” on the use of chemical
weapons. As the regime’s violence against
unarmed protesters escalated, the Obama
administration, along with other members
of the international community, called for
regime change. Assad’s government, emboldened by the lack of consequences for its
actions, continued to target schools, hospitals, marketplaces, and other civilian centres using internationally banned weapons
such as barrel bombs, cluster bombs, and
chemical weapons. In eight years of civil
war, more than 570,000 people have been
killed on the Syrian territory.
The inhuman conditions prevailing in Syria have forced civilians to flee the country.
The Syrian refugee crisis has been deemed
the worst across the globe since World War
II. As of February 2018, the UN Refugee
Agency (UNHCR) had registered over 5.5
million refugees from Syria and estimated
that there [were] over 6.5 million internally
displaced persons (IDP) within Syria’s borders. Most of the Syrian migrants have taken
refuge in Jordan, Turkey, and Lebanon, with
many of these refugees attempting to travel onward to Europe in search of improved
conditions. In 2016, over 360,000 refugees
crossed the Mediterranean to Europe, and
nearly 4,000 died en route.
In early October 2019, the U.S. President
announced the withdrawal of U.S. troops
from northern Syria and abandoned the
Kurdish forces who had fought alongside the
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Syria Civil War

U.S. against the Islamic State for nearly five
years, losing approximately 11,000 fighters.
In the following days, Turkey launched an
offensive into north-eastern Syria, targeting Kurdish forces that control the region.
The abandonment of a key ally by President
Donald Trump will have serious consequences for many more years to come.
As of May 2020, Syria enters the tenth
year of the conflict, it is important to recognize that the Syrian conflict is much more
than a subject of research and studies; it
is a clear example of twenty-first century
genocide. Condemned by the Arab League,
the European Union, the United States and
other countries, the brutal acts of violence
and genocide against the many minority religious and ethnic groups in Syria have devasted the country. The torture and intimidation used on innocent civilians urgently
requires action. The world should unite to
fight this draconian evil and prevent its germination elsewhere in the world.
*Dr. Mario Silva, PhD(law), Distinguished
Fellow, Ryerson University
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Carta a uma
Florentina

Sei que agora já não se escrevem cartas. As palavras deixaram de sair do curso da mão sobre o papel para passarem
a habitar o espaço virtual dos e-mails,
Facebook, Twitter e tantas outras redes
sociais que alimentam os nossos quotidianos. Deixamos de começar “espero
que esta te vá encontrar bem de saúde”
para fazermos do like, do emoji, dos gifs,
das siglas e dos comentários breves, os
códigos padronizados da linguagem das
emoções.

legiar a via epistolar privada para uma conversa, fazendo jus à etimologia de “conversare”. Desta vez abro uma exceção porque
a tua prestação no episódio nº 5 dos Mal-Amanhados, sobre a tua Ilha, bem merece
que eu publicamente te venha felicitar.
A nossa amizade nasceu fruto de um
mero acaso, como uma daquelas sementes
soltas que o vento se encarrega de depositar em solo fértil. Mas foi em terra estrangeira (na cidade de Toronto), onde pela
primeira vez te vi, que ela ganhou raízes.
O Clube Lusitânia organizava um Ciclo de
Cultura Açoriana voltado, como sempre
acontecia, para rememorar cais de partidas
e matar saudades de memórias vividas. Do
programa constava o teu nome - Gabriela
Aida Batista
Silva. Fui ouvir-te e fiquei fascinada. Pela
Opinião
tua presença, pela facilidade com que durante uma hora, desassobradamente transgressora, agarraste a assistência e ousaste
ão vou colocar-me de fora, porque
também eu lhes reconheço utilidade entrar em territórios até então interditos.
e amiúde espreito as publicações dos Sem notas ou qualquer outro guião.
Eu escrevi “sem guião”, mas não é veramigos e conhecidos. Reconheço, contudo, que sou muito contida nas publicações dade, porque há muito vinhas traçando um
e comentários. Continuo, por isso, a privi- roteiro vincado do saber, que carregas grá-

N

vida de uma ilha alimentada pelo líquido
placentário do teu mar dos Açores. É esta
ilha, que amas como mais ninguém, que tu
partilhas e a tantos dás a conhecer numa
promiscuidade sem fronteiras. Por isso,
não estranhei que estes novos corsários das
ilhas - Luís Filipe Borges e Nuno Costa Santos - te tivessem escolhido como guia. Por
mais que insistam que nenhum ser é uma
ilha, eu atrevo-me a dizer que toda tu és
ilha, de alma e entranhas.
Foi pelas tuas mãos que conheci as Flores, tua e de Pedro da Silveira, onde “as
horas vão, morosas como lesmas”, “pelos
caminhos de terra e mar”, ávidos de um
“abraço de águas salgadas” a pedir regressos aos que partiram em busca das
“califórnias perdidas de abundância”.
Contigo percebi melhor que uma ilha
não é apenas o espaço ditado pela geografia, e muito menos um lugar de solidão para
imaginar regressos sem nunca ter partido.
Está muito para além dessa terra banhada
a mar, porque é feita dos sonhos das gentes
que a habitam. E tu queres que as pessoas

sonhem, desde que nascem, deixando de
ter apenas objetivos de superação e competitividade.
Os caboverdianos, também eles ilhéus,
criaram uma só palavra para hospitalidade,
amabilidade e afabilidade - morabeza, em
crioulo. Tu, Gabriela, mulher de coração
cheio e mãos abertas, deverias ter um vocábulo só para ti no léxico florentino. Com
sotaque, e feito de vogais e consoantes que
pudessem encher a boca da tua entrega por
inteiro e sem reservas.
Num dos teus poemas, perguntas “Afinal
que tamanho tenho eu?” Não soube que
unidades utilizaste para te medires, mas sei
que resposta te daria. Tu não és do tamanho
da tua ilha, não! És muito maior do que ela.
Assim que te deitaram no quarto dos sonhos, a cama, como dizes, foi pequena para
ti. Ficaste com os pés de fora a tatear a linha
do horizonte em busca de mais mundo.
Um dia hás-de recolher à posição fetal
para a ilha te acolher no epitáfio que escolheste: “Fico na ilha para devolver o meu
corpo à terra e ao mar”.

A solidariedade das comunidades portuguesas em tempos de pandemia
O espírito de solidariedade remanesce
como uma das, senão mesmo, a mais
importante manifestação da identidade humana, como demonstram as notáveis ondas de entreajuda que nestes
tempos de pandemia têm emergido
nas comunidades portuguesas.

Daniel Bastos
Opinião

S

e é nas alturas mais difíceis que se
conhecem, por vezes, os melhores
amigos, nesta fase de grandes dificuldades socioeconómicas devido à covid-19, não faltam, felizmente, exemplos
de genuína solidariedade no seio das comunidades portuguesas, quer para com
os nossos concidadãos no estrangeiro,
assim como para com portugueses residentes no território nacional.
Ainda há duas semanas, a empresa de
comunicação social MDC Media Group,
presidida pelo comendador Manuel Da-

Costa, um dos mais ativos e beneméritos empresários portugueses em Toronto, que incorpora órgãos de informação
como o jornal Milénio Stadium, as revistas Amar e LusoLife, e a Camões Rádio e
TV, dinamizou nas suas plataformas uma
emissão especial de apelo a donativos
para a bebé luso-canadiana Eva Batista,
que padece de atrofia muscular espinal
(AME). Denominada “Songs for Eva”.
A iniciativa solidária reuniu músicos da
América do Norte e de Portugal, que realizaram um concerto online, procurando assim angariar junto da comunidade
luso-canadiana um milhão de dólares,
verba que falta à família da bebé luso-canadiana para alcançar o Zolgensma, o remédio mais caro do mundo.
Também na América do Norte e no início deste mês, foi conhecido que o luso-americano Sérgio Granados, vereador
eleito no estado americano de Nova Jérsia, tem dado um importante contributo
na promoção de programas de ajuda à
população luso-americana e aos trabalhadores no combate à covid-19, no
condado de Union, um dos mais afetados
pela pandemia nos Estados Unidos.

É através destes exemplos solidários,
e de muitos outros que se estão a operar
no âmago das comunidades portuguesas,
como o da comunidade lusa em Macau
que no mês passado arrecadou milhares
de euros para comprar material médico
para ajudar Portugal no combate à pandemia, ou de associações de emigrantes

no Luxemburgo que lançaram uma campanha de angariação de fundos destinados a comprar material e equipamentos
para hospitais nacionais, que encontramos a necessária inspiração, coragem e
esperança para ultrapassar a crise, e refundarmos os alicerces do humanismo.
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Ontário entra na primeira fase

de reabertura económica
Algumas empresas de Ontário reabriram
as suas portas na terça-feira (19) depois
de terem estado encerradas durante
dois meses para reduzir o contágio de
COVID-19. A província colocou em prática a primeira fase de sua reabertura
económica e abriu lojas de retalho, alguns centros de desporto e concessionárias de veículos. Mas o Governo sublinhou que estas empresas precisam de
cumprir com as novas regras de saúde
pública e têm de certificar-se que os
clientes cumprem o distanciamento físico. Algumas cirurgias também estão
autorizadas e a província de Ontário explica que embora algumas empresas estejam autorizadas a reabrir, o teletrabalho deve continuar sempre que possível.
Todo o setor da construção também tem
ordem para reabrir e as novas regras vão
ser reforçadas nos serviços de manutenção, reparo e administração de propriedades, como limpeza, pintura e manutenção de piscinas. Os veterinários,
as empregadas domésticas e as amas
também podem regressar ao trabalho
esta terça-feira (26). Alguns empresários
manifestaram alívio e entusiasmo com a
perspetiva de reabertura, enquanto outros dizem que ainda é muito cedo para
fazê-lo com segurança.

A

s escolas de Ontário vão continuar
encerradas até junho. O Premier
Doug Ford disse esta semana num
dos seus briefings diários que a decisão de
manter as escolas encerradas até ao final
do ano letivo foi “difícil de tomar”, mas
explicou que ainda não estão reunidas as
condições de saúde e segurança para permitir que dois milhões de alunos regressem
às aulas. As aulas online vão continuar e os
alunos vão poder frequentar voluntariamente a escola de verão. O Premier tam-

bém disse que os acampamentos de verão
noturnos estão cancelados e o ministro da
Educação antecipou que as escolas vão ser
diferentes em setembro.
Ontário está a lançar uma comissão independente para avaliar os lares de idosos
da província. A ministra do Long-Term
Care diz que a Comissão vai começar a trabalhar em setembro e que “uma comissão
independente e apartidária é a melhor maneira de conduzir uma revisão completa e
rápida”. A Ontario Long-Term Care Association, os partidos da oposição e o sindicato que representa os funcionários de
saúde pediram uma investigação pública
completa aos lares de idosos de Ontário.
Cinco funcionários e quase 1.400 utentes
morreram em lares de idosos de Ontário
vítimas de COVID-19 e os surtos têm continuado nas últimas semanas mesmo depois
da província ter implementado novas regras de funcionamento, como por exemplo
o aumento do número de testes ao novo
coronavírus.
O Premier Doug Ford pediu aos proprietários para serem razoáveis e aderirem ao
programa de apoio ao arrendamento que
paga ao proprietário 75%. Em conferência
de imprensa o Premier disse que alguns
proprietários estavam a ser “gananciosos”
e que se continuarem a não aderir ao programa e ajudarem os pequenos empresários que estão a tentar sobreviver, vai ser
obrigado a tomar medidas mais duras.
Os acampamentos diurnos em Ontário
vão poder abrir em julho e agosto, a informação foi adianta pelo escritório do Premier. No entanto, a decisão só será posta
em prática quando o número de casos e
mortes diários de COVID-19 diminuir. Os
campos vão ser obrigados a cumprir com as
novas regras de saúde e segurança da província de Ontário.

O presidente da Câmara Municipal de
Toronto diz que pode demorar um pouco
até que as ilhas de Toronto possam abrir
novamente aos visitantes. O popular destino de verão está fechado ao público desde março num esforço para limitar a propagação da COVID-19. Por enquanto só os
residentes estão autorizados a viajar entre
as ilhas e a cidade e numa entrevista à CP24
John Tory explicou que vai ser difícil reabrir gradualmente as ilhas e que teria que
ser em grande parte um “package deal”
com as praias e os parques a reabrirem ao
mesmo tempo.
As autoridades médicas da região de
Peel dizem que estão cada vez mais preocupadas com a possibilidade dos planos da
província para reiniciar a economia estarem “fora de sintonia” com o risco que a
COVID-19 ainda representa na sua comunidade. Numa conferência de imprensa
esta quarta-feira (20) o responsável pelas
autoridades médicas da região de Peel diz
que embora o número de novos casos de
COVID-19 tenha descido em Ontário, os
números continuam elevados na região de
Peel. Embora a região tenha apenas 10% da
população da província, na última semana
20% dos novos casos de Ontário surgiram
nesta região.
A ministra dos Transportes disse que a
província recomenda a utilização de máscara social nos transportes públicos e a
exceção são as crianças de dois anos, as
pessoas que têm problemas respiratórios
e pessoas que sintam dificuldade em retirar a máscara. Quem não tem máscara
pode sempre utilizar lenço ou cachecol
para cobrir parte do rosto. As agências de
transportes vão ser obrigadas a cumprir o
distanciamento físico, a aumentar a desinfeção dos veículos e a implementar barreiras de proteção. O responsável máximo

pela Saúde em Ontário admite que embora
ainda não sejam conhecidos os riscos de
contágio em transportes públicos, as pessoas não podem ser circular amontoadas
como antes. Num comunicado de imprensa o presidente do sindicato que representa
estes trabalhadores, aplaude a medida e diz
que é “o passo na direção certa”. A ministra
da Saúde pediu às pessoas para reservarem
as máscaras médicas para os profissionais
de saúde e adiantou que cada pessoa pode
fazer a sua própria máscara desde que tenha “pelo menos duas camadas de tecido e
que cubra o nariz e a boca”.
Os campos de desportos coletivos de Toronto vão voltar a reabrir durante o fim de
semana. Na lista estão os campos de futebol, beisebol, basquete e parques de skate.
Ao todo são cerca de 850 espaços que estavam encerrados desde o início da pandemia de COVID-19. Os espaços reabrem com
novas regras e as piscinas municipais e as
ilhas de Toronto continuam encerradas.
A autarquia de Toronto vai encerrar mais
ruas ao trânsito no fim de semana para que
os peões e os ciclistas possam circular ao ar
livre e cumprir, ao mesmo tempo, as regras de distanciamento físico. O programa
ActiveTo foi anunciado há duas semanas e
vai criar 57 km de asfalto sem trânsito. O
programa tem dividido a opinião pública e
se por um lado há quem aplauda as ruas vazias, alguns empresários e condutores estão
irritados e já se queixaram à autarquia.
46 utentes morreram no Downsview
Long Term Care Centre vítimas de COVID-19. A empresa que administra o lar de
idosos informou ainda que 104 utentes e
100 funcionários contraíram a COVID-19.
Seis dos utentes encontram-se hospitalizados.
Joana Leal/MS
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not eligible for federal wage subsidies, and
nervous about taking on more debt after
already pouring so much of their own money into their businesses.
Our small, local businesses - including
those serving the Portuguese community - are what make our neighbourhoods
liveable, walkable places - and if we want
them to survive, we need the Ontario government to step up and do the following:
• Provide substantial rent subsidies for
commercial lease holders, retroactive
to April 1st, providing up to 75% of their
rents capped at $10,000 per month so
that they can pay their rents and so small
landlords who depend on their rental income can survive.

Créditos: DR

• Freeze utility payments during the pandemic.

Government needs to step in to
save our local businesses
The COVID-19 pandemic has fundamentally changed the way we live, work and
do business. Thousands of Ontarians
have lost their jobs, and hundreds have
tragically, lost their lives.

I

n my riding of Davenport, where I
am privileged to represent the largest
community of Portuguese-Canadians in
Canada, my office has seen record requests
for assistance. In the midst of all this,
we’ve seen so many of our small and medium-sized businesses step up to support
our communities. Nosso Talho butcher

and grocery on Bloor St. West offered free
groceries to anyone in need. ‘Unboxed’ in
Little Portugal - the first zero-waste grocery store in Toronto - owned by Michelle
Genttner and Luis Martins -, have stayed
open and continued to find ways to provide neighbours with affordable, waste-free food. And Bairrada on College St has
delivered food to frontline workers. These
are just a few examples. Residents have supported local businesses, in turn, by continuing to shop local and ordering take-out
to support local restaurants.
Sadly, many of these same businesses

• Declare an immediate moratorium on
commercial evictions and back it up in law.
These are proposals that the Official Opposition NDP have been calling for since the
extent of the pandemic became clear and
my colleagues, Leader Andrea Horwath, and
I remain committed to working to bring in
these measures with the speed they require.
As we start to see more businesses re-opening under loosening of restrictions,
we know that this will be a long road to recovery. We must also ensure businesses get
clear guidelines from public health to operate
safely, proper equipment to protect their staff, and financial supports to help them adapt
to this new way of doing business.
Every action you have taken - physical
distancing, washing hands, wearing masks,
staying home - is making a difference. Let’s
act now to ensure our local businesses survive and thrive in this new reality.
By Marit Stiles, MPP for Davenport

tell me they are not getting the support
they need from government. According
to a new survey conducted by the Toronto Association of Business Improvement
Areas, 63% of businesses said they could
not make all of May’s rent, and 60% said
they don’t think their landlord will apply
for CECRA. 43.9% said they were afraid
they will be locked out. Without a moratorium on commercial evictions, these
tenants have no leverage to negotiate and Note: The views expressed belong to the
risk losing their storefronts entirely. Still respective author and does not necessarily
other businesses are telling me they are represent the views of Milenio Stadium.
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Autoridades médicas canadianas
recomendam uso de máscara social
A fronteira entre o Canadá e os EUA
vai continuar encerrada mais 30 dias. A
confirmação surgiu terça-feira (19) através do PM do Canadá no seu briefing
diário que explicou que ainda não existe
segurança para levantar as restrições
nas viagens não essenciais entre os dois
países pelo menos até 21 de junho. Trudeau lamentou a morte de um membro
dos Snowbirds no passado domingo (17)
num acidente na Colúmbia Britânica que
acabou por provocar um incêndio numa
habitação e enviou as suas condolências à família. Os Snowbirds estavam a
fazer uma turné pelo país para levantar o
ânimo das pessoas durante a pandemia
da COVID-19. Jenn Casey, de 33 anos,
era public affairs officer e não resistiu
ao acidente. O piloto Richard McDougal
sobreviveu com ferimentos ligeiros e as
causas do acidente poderão demorar
mais de um ano até serem apuradas.

A

s províncias canadianas estão a divulgar planos para aliviar as restrições que foram adotadas para limitar a propagação da COVID-19 e estas são
algumas das províncias que estão a reabrir
parte da economia. O Quebec reabriu lojas
de retalho fora de Montreal a 11 de maio.
As indústrias de construção e manufatura
retomaram as operações com limites no
número de funcionários que podem trabalhar por turno. Escolas primárias e creches
fora de Montreal reabriram a 11 de maio,
mas as escolas secundárias, os colleges e as
universidades vão continuar encerradas
até setembro. O Premier François Legault
diz que as creches de Montreal, a área
mais atingida pela COVID-19 no Quebec,
vão continuar fechadas até 1 de junho. Em
Manitoba o Governo está a permitir que as
pessoas recebam novamente as prescri-

ções de medicamentos para 90 dias, em
vez de um mês, e os centros de saúde e os
dentistas também têm ordem para reabrir. Os restaurantes estão autorizados a
reabrir as esplanadas e os museus só podem preencher 50% da sua capacidade.
Os concertos e outros eventos públicos de
grandes dimensões não podem abrir antes
de setembro em Manitoba. Em Alberta as
concentrações públicas podem ir até 50
pessoas e os restaurantes só podem receber metade dos clientes. O Premier Jason
Kenney diz que se a primeira fase de reabertura correr bem, a próxima fase, que
passa por reabrir salas de cinema e spa,
pode entrar em vigor a 19 de junho. Na Colúmbia Britânica várias empresas reabriram esta terça-feira (19) ao público com
novas regras de segurança e saúde pública
e a próxima fase passa por reabrir hotéis,
resorts e parques em junho. Também em
junho, os alunos podem regressar à escola
em part-time se os pais assim o entenderem e o Governo espera reabrir as escolas
a tempo inteiro em setembro. Concertos
e eventos desportivos de grande escala só
vão ser permitidos quando existir imunidade de grupo ou uma vacina.
O Large Employer Emergency Financing
Facility abriu quarta-feira (20) e as grandes empresas podem agora candidatar-se
a empréstimos para conseguir manter os
funcionários empregados. O programa está
aberto a grandes empresas comerciais em
todos os setores, à exceção do setor financeiro e a certas empresas sem fins lucrativos, como aeroportos. O PM Justin Trudeau
anunciou que os pais vão receber mais $300
de apoio por cada criança e voltou a pedir
aos senhorios para recorrerem ao programa de apoio ao arrendamento comercial
que deverá ser lançado em breve.
O Facebook foi condenado a pagar uma

multa de $9 milhões depois de fazer “falsas alegações sobre a privacidade das informações pessoais dos canadianos”. A
informação é avançada em comunicado
de imprensa pelo Competition Bureau. A
decisão surge depois de uma investigação
às práticas de privacidade da empresa de
redes sociais que foi conduzida entre 2012
e 2018. O Competition Bureau diz que “os
canadianos esperam e merecem a verdade
das empresas da economia digital” e sublinha que “não vai hesitar em punir empresas que prestem falsas declarações sob
a forma como usam os dados pessoais dos
canadianos, independentemente de serem
multinacionais como o Facebook ou empresas menores”.
As autoridades médicas da Colúmbia
Britânica dizem que uma segunda vaga de
COVID-19 vai ser inevitável no Canadá,
mas garantem que as lições aprendidas
nos últimos meses vão ajudar a lidar com
a segunda fase. Bonnie Henry, responsável
máxima pela saúde naquela província, disse à CBC que gostava que o vírus desaparecesse, mas sublinha que nunca na história
da humanidade existiu uma pandemia sem
uma segunda fase. Bonnie Henry liderou a
crise do SARS na Colúmbia Britânica, a segunda província canadiana a identificar o
primeiro caso de COVID-19.
O presidente da Canadian Medical Association diz que o país não está preparado para uma possível segunda fase de
COVID-19 e alerta que a escassez de equipamento de proteção individual e o baixo
número de testes são preocupantes. “Precisamos de fazer testes sorológicos para
tomar decisões sobre o que fazer a seguir,
na minha opinião estamos a apostar, não

estamos preparados para uma segunda vaga”, disse o Dr. Sandy Buchman. O
presidente da associação disse ainda que
o serviço de saúde já estava debilitado antes da pandemia e diz que o cansaço físico
dos profissionais de saúde pode ter consequências catastróficas se o número de casos subir no outono.
O Governo Federal anunciou quinta-feira (21) mais apoio para os povos indígenas
enfrentarem o COVID- 19. A verba de $75
milhões surge depois do Governo de Justin Trudeau ser fortemente criticado por
ter ignorado os povos indígenas que vivem
fora da reserva e em áreas urbanas. O Congress of Aboriginal People, que representa cerca de 90.000 indígenas que vivem
fora da reserva e que não têm estatuto, foi
a tribunal e acusou o Governo de ter uma
resposta financeira “inadequada e discriminatória” quando comparada com outros
grupos indígenas. Em março, o PM Justin
Trudeau já tinha anunciado $15 milhões
para este grupo de indígenas, agora o apoio
total é de $90 milhões.
As autoridades de saúde pública do Canadá recomendam agora que os canadianos utilizem máscaras sociais em público
quando não tiverem certeza se conseguem
manter a distância física de dois metros.
A Dra. Theresa Tam disse que a nova recomendação surge quando as províncias
estão a aliviar as medidas de isolamento
social e as pessoas começam a sair mais de
casa. Os primeiros estudos de COVID-19
sugeriam que as pessoas sem sintomas não
podiam transmitir o vírus, mas agora sabe-se que os assintomáticos também são capazes de transmitir a COVID-19.
Joana Leal/MS
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Sistema tributário justo
após a Covid-19

Peter Ferreira
Opinião

O país nunca enfrentou um desafio
como o que agora se coloca com o vírus. No Canadá, isso significou colocar
uma nação de 38 milhões numa espécie
de quarentena em todo o país, enquanto
colocamos à prova algumas das nossas
principais crenças sobre nós mesmos.
Com o tempo, as decisões terão que ser
tomadas pelos governos sobre como recuperar a economia? Como estamos na
altura de enviar os nossos formulários
fiscais, é um bom momento para refletir
sobre o que pode estar disponível para
os nossos governantes?

F

echar apenas algumas das brechas fiscais mais regressivas geraria pelo menos $16 mil milhões por ano, enquanto a implementação de um imposto de 1%
sobre a riqueza acima de $20 milhões aumentaria $70 mil milhões em 10 anos, segundo estimativas do Diretor do Orçamento Parlamentar. Esses milhares de milhões
adicionais poderiam ajudar a financiar programas que tornariam a vida muito mais
acessível para os canadianos, como acesso
a habitação e assistência médica. A tributação justa pode ajudar-nos a construir um
país onde todos prosperam.
A reforma tributária é mais urgente e
necessária do que nunca. Durante a eleição federal de 2019, os liberais prometeram uma revisão pública abrangente dos
incentivos fiscais, num esforço para tornar
o sistema tributário do Canadá mais justo.
As brechas fiscais no sistema tributário do
Canadá contribuem para as desigualdades,
fornecendo aos canadianos mais ricos esquemas tributários que lhes permitem evitar pagar a sua justa parcela.
Essas brechas fiscais contribuem diretamente para o aumento da desigualdade no
Canadá, permitindo que os alguns fiquem
melhor, enquanto aqueles com rendimento abaixo da média são deixados para trás.
Em 2015, os liberais quando conquistaram o Governo com uma maioria, comprometendo-se com uma revisão das despesas
tributárias e cancelando as isenções fiscais
para os mais ricos - especificamente a brecha na opção de ações e para as empresas
privadas. Desde então, o Governo Liberal
fez apenas mudanças modestas para melhorar nosso sistema tributário, deixando
em aberto algumas das piores brechas fiscais do Canadá.
As conversas atuais sobre impostos agora evoluíram para destacar isenções injus-

tas de impostos para empresas de comércio eletrónico baseadas no estrangeiro e a
falta de impostos pagos por riqueza extrema mantida pelos mais ricos do Canadá.
O clima político é promissor neste Parlamento de minoria liberal. Com o apoio dos
partidos da oposição na questão da equidade tributária, chegou a hora de implementar soluções para alcançar uma economia mais justa. A esmagadora maioria dos
eleitores liberais, NDP e os Verdes gostaria
de ver a cooperação entre os partidos para
aumentar os impostos sobre os mais ricos
- e fechar brechas fiscais para garantir que
todos paguem a sua justa parte.
Pouco foi feito para resolver brechas fiscais, que continuam a tirar dinheiro da bolsa pública. Os lucros das opções de ações
para CEOs e outros são tributados pela metade da taxa de outras receitas de emprego.
No orçamento federal de 2019, o Governo Liberal propôs mudanças na opção de
compra de ações dos funcionários dedutíveis, limitando o valor anual que pode ser
reivindicado para grandes empresas. Essa
proposta limitaria a dedução de opções de
ações em $200.000 anualmente para funcionários de empresas “grandes”. Apenas
50% dos lucros com a venda de ações ou
imóveis são tributados. A outra metade é de
rendimento isenta de impostos. 90% das
reivindicações sob essa brecha vão para os
10% mais ricos do Canadá.
As grandes empresas podem transferir
lucros para jurisdições com impostos baixos ou nulas para evitar pagar a sua justa
parte. O abuso de paraíso fiscais custa-nos
a todos, especialmente os países em desenvolvimento. Embora haja discussões em
andamento através da OCDE para corrigir
o sistema internacional de impostos corporativos e impedir a transferência de lucros,
países como o Canadá podem agir por conta
própria. Para combater efetivamente o uso
de paraísos fiscais, o Governo Federal precisa de ser mais transparente sobre quanto
é perdido com a evasão fiscal. Embora as
autoridades fiscais canadianas tenham começado a informar sobre a diferença tributária, ela não é obrigatória por lei.
Garantir que os mais ricos paguem a sua
justa parte através de uma variedade de
medidas políticas e responsabilizar as empresas é o melhor caminho a seguir para
restaurar a integridade de nosso sistema
tributário.
O Governo Federal deve agir para fechar
essas brechas fiscais ao apresentar o seu orçamento para 2020-21. A eliminação dessas
brechas fornecerá ao Canadá receitas adicionais para investir em importantes serviços públicos e estabelecerá as bases para a
criação de um sistema tributário mais progressivo; aquele em que todos são obrigados a pagar a sua justa parte.

Carlos Teixeira
Managing Partner

Back Office
Accounting
Bookkeeping
Estate Planning
Corporate Life Insurance
Private Pension Plans
Retirement Options
Tax Advice
Personal Taxes
Business Taxes
Corporate Financing
Corporate Debt Solutions
TORONTO
416-535-8846
1015 Bloor St. W. (Dovercourt & Bloor)
HAMILTON
219 Main St. W.

416-535-8846

Pickering/ Ajax
Coming soon

416-535-8846

Brampton/ Halton
Coming soon

416-535-8846

Richmond Hill/ Markham 416-535-8846
Coming soon
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Governo dos Açores diz que
garantia bancária para
‘lay-off’ é imposição legal
O vice-presidente do Governo dos
Açores declarou que “decorre da lei”
a imposição de garantia bancária às
empresas no acesso ao complemento
regional de ‘lay-off’, salvaguardando
que apenas 1% são abrangidas por
esta imposição.
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Autoridade de Saúde
Regional dos Açores
recomenda que pessoas
não se desloquem à região
O Governo dos Açores vai assegurar o
pagamento dos testes à Covid-19 e do
confinamento voluntário em hotel a todos
os passageiros que cheguem à região,
mas a Autoridade de Saúde lembra que
não são recomendadas deslocações para
o arquipélago.

“

Já em março deste ano publicamente foi
dado nota de que o Governo Regional e a
Autoridade de Saúde Regional recomendavam a não deslocação para o exterior e
a não deslocação do exterior para a região.
É uma recomendação que já perdura há
várias semanas. Há pessoas que continuam
a deslocar-se, algumas delas por causas de
força maior, perfeitamente compreensíveis,
outras que não”, afirmou o responsável da
Autoridade de Saúde Regional dos Açores.
Tiago Lopes, que é também diretor regional da Saúde, falava, em Angra do Heroísmo, no ponto de situação sobre a evolução do surto da Covid-19 no arquipélago.
Desde o dia 26 de março que era obrigatório o confinamento, por 14 dias, numa
unidade hoteleira protocolada com o Governo Regional à chegada aos Açores, mas
a partir de 08 de maio o executivo açoriano
passou a exigir que o custo da permanência
nesses mesmos hotéis passasse a ser assegurado pelos passageiros, caso não fossem
residentes no arquipélago.
Com o fim do confinamento obrigatório,
continua a existir a possibilidade de o passageiro ficar voluntariamente numa unidade
hoteleira durante 14 dias e os custos serão
agora assegurados pelo Governo Regional,
independentemente de ser ou não residente.
Quem optar por não o fazer, não fica
dispensado de cumprir isolamento profilático no seu domicílio ou num hotel da sua
escolha e terá de fazer testes à Covid-19 à
chegada à região (caso não o tenha feito 72
horas antes) e ao 5.º e 13.º dia após o primeiro teste.
Em caso de recusa destas três hipóteses,
o passageiro poderá ainda regressar ao destino de onde partiu.
Apesar de o executivo açoriano ter anun-
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ciado quatro hipóteses para quem aterra na
região, Tiago Lopes diz que é esperado que
os passageiros cheguem aos Açores já com
o teste à Covid-19 realizado.
“Já foi comunicado que quem deseje viajar do exterior para a Região Autónoma dos
Açores deverá ser portador de um atestado
de realização de teste de despiste de infeção
pelo novo coronavírus”, frisou.
O responsável da Autoridade de Saúde
Regional garantiu, no entanto, que tanto
o alojamento nas unidades hoteleiras protocoladas como os testes realizados terão
custos assegurados pelo Governo Regional.
“Se ainda assim continuarem a chegar
passageiros sem esse teste prévio, claro
que entramos nas outras três opções e que
irão proporcionar ao passageiro que chega
à região a sua permanência numa unidade
hoteleira, paga pelo Governo Regional dos
Açores, e a realização dos testes de despiste
pelo novo coronavírus, também pagos pelo
Governo Regional dos Açores”, assegurou.
Atualmente, apenas as ilhas Terceira e
São Miguel têm ligações aéreas ao exterior do arquipélago, através da TAP, e as
viagens interilhas, asseguradas pela companhia aérea açoriana SATA, estão dependentes de autorização da Autoridade de
Saúde Regional.
Quem tenha como destino final outra ilha
que não Terceira ou São Miguel continuará a
ter de ficar 14 dias em isolamento à chegada
a estas ilhas (na unidade hoteleira indicada
ou noutro local), porque não terá autorização para viajar entre ilhas antes de realizar
um teste à Covid-19, no final desse período.
“Seis das ilhas da Região Autónoma dos
Açores não têm casos positivos ativos e não
podemos agora, por esta situação atual,
deixar que quem chegue à região do exterior e que tenha como ‘gateway’ São Miguel ou Terceira possa chegar a ilhas com
este patamar de zero casos positivos ativos
e possa desencadear uma nova cadeia de
transmissão”, justificou o responsável da
Autoridade de Saúde.
AO/MS

érgio Ávila referiu que nem o executivo açoriano nem o parlamento
regional têm competência para terminar com a obrigação desta medida e
considerou que a garantia bancária “não
gera qualquer custo para as empresas”.
O número dois do Governo Regional
intervinha na sessão da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, realizada
em suporte ‘online’, e pronunciava-se sobre a medida proposta pelo PSD/
Açores que recomendava ao executivo a
simplificação administrativa de candidaturas das empresas às medidas regionais de apoio no âmbito da Covid-19.
A iniciativa dos social-democratas,
chumbada pela maioria socialista, contemplava que a “aplicação do princípio
transversal de que as empresas, por termo
de responsabilidade, assumem o cumprimento dos requisitos legais exigíveis” e
eliminava a obrigatoriedade de apresentação de qualquer garantia bancária, “independentemente do valor dos apoios”.
Sérgio Ávila declarou que a imposição de
garantia bancária apenas abrange as médias e grandes empresas, que representam,
segundo declarou, 1% das candidaturas do
complemento regional de ‘lay-off’.
O deputado do PSD/Açores, António
Vasco Viveiros, que apresentou a proposta, declarou que estas empresas revelam “dificuldades em obter garantias
bancárias”, tal como foi apontado pelos
parceiros sociais e banca.
O parlamentar salvaguardou que esta
proposta prevê a extensão da medida a novas iniciativas que venham a ser criadas,
além do complemento regional de ‘lay-off’.
O deputado adiantou que o Governo
Regional “tem mecanismos legais” para
ser ressarcido das verbas no caso de empresas que não cumprem com o objetivo
de manutenção de postos de trabalho,
até final do ano.
Sérgio Ávila referiu que a garantia ban-

cária é a medida “mais eficaz possível”
para salvaguardar a posição da região.
Carlos Silva, da bancada socialista, disse que “qualquer simplificação de candidaturas é bem-vinda”, mas não pode ser
acompanhada por “menos rigor”, nem
a responsabilidade “pode ser dispensável”, o que é assegurado pela garantia
bancária, cujos custos são elegíveis para
apoios públicos, em termos de despesa.
O deputado centrista Alonso Miguel,
cujo partido votou a favor da proposta
do PSD/Açores, subscreveu a necessidade de abolir as garantias bancárias, que
podem ser um “entrave e fator de instabilidade”, embora salvaguardando a
meta de garantia de emprego da medida
governamental.
António Lima, do BE/Açores, votou
favoravelmente a proposta social-democrata, salvaguardando a necessidade de
simplificar o acesso das empresas ao complemento regional de ‘lay-off’, sem que
este seja deixe de ser acompanhado de rigor e manutenção dos postos de trabalho.
O deputado do PCP João Corvelo absteve-se, tal como Paulo Estevão, do
PPM, que considerou a garantia bancária um “instrumento importante” para
manter o emprego, não tendo “ficado
provado que os interesses da região estejam protegidos” sem esta garantia.
O Governo dos Açores anunciou a 30
de março a criação de um complemento regional ao ‘lay-off’ simplificado para
fazer face aos impactos negativos económicos da pandemia da Covid-19.
Com o complemento regional ao ‘lay-off’ simplificado para a manutenção de
emprego, a região assume a quase totalidade da componente do vencimento
dos trabalhadores que, no resto do país,
é assumida pelas empresas, sendo a contrapartida das empresas manter os postos de trabalho até final do ano.
A medida permite que as empresas
reúnam “todas as condições para não
procederem a despedimentos” durante
os próximos três meses, bem como não
recorram “a linhas de crédito bancário
para assegurar os vencimentos dos seus
funcionários”.
AO/MS

Porto de Abrigo contra limitações
da Lotaçor na descarga de atum
A Cooperativa Porto de Abrigo está contra
o facto da Lotaçor não estar a permitir a
descarga de atum aos sábados, domingos
e feriados, quando existem contratos de
abastecimento direto entre armadores e
as empresas de comércio de pescado.

N

um parecer sobre o funcionamento
de lotas para descarga do atum
enviado ao secretário regional do
Mar, Ciência e Tecnologia, a organização
de produtores contestou igualmente que,
para os atuns - conjunto de espécies altamente migradoras - o esforço de pesca seja
reduzido a 15 dias mensais. “Só se justifica
a redução do esforço de pesca nas espécies
costeiras, demersais e de águas profundas,
que apresentam algumas fragilidades”,
salienta, recordando existirem necessidades de abastecimento por parte das
fábricas de conserva em resultado do aumento da procura por causa da pandemia.
A Porto de Abrigo afirma que, para efei-
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tos de transbordo do pescado das embarcações para as viaturas, basta-lhe ter um
funcionário nos portos de descarga.
A organização de defesa dos pescadores
está convicta de que “o Governo não deixará de instruir à Lotaçor” no sentido de ser
resolvido o problema.
AO/MS
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Museu da Baleia assinala
30.º aniversário

Este ano, a 28 de maio, faz 30 anos que
Assim, entre o dia 18 de maio - Dia Ino Museu da Baleia da Madeira, tutelado ternacional dos Museus, dedicado ao tema:
pela Câmara Municipal de Machico, abriu “Museus para a Igualdade: Diversidade e
ao público.
Inclusão” e 28 de maio – dia do aniversário
do Museu da Baleia da Madeira, para celeO quadro atual de pandemia não permite brar estas datas, são partilhados conteúque este aniversário seja comemorado dos, diariamente, na página web do museu,
como planeado e como gostaríamos: envolvendo pessoas que têm marcado a história Facebook e Instagram fazendo uma retrosda instituição e a comunidade numa partilha petiva histórica até à origem do museu,
de memórias. Apesar de todas as condi- recordando as atividades mais marcantes
cionantes, temos motivos para assinalar desenvolvidas ao longo dos 30 anos da sua
este marco na História do Museu”, acredita existência, abordando conteúdos científia equipa do museu que, por esse motivo, cos, alguns deles gerados na Instituição, e
ao longo das últimas semanas, se dedicou à dando conta do trabalho desenvolvido em
conceção da exposição virtual: ‘30 ANOS DO prol da educação.
JM/MS
MUSEU DA BALEIA DA MADEIRA’.

“
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CMF apela à criatividade dos jovens e oferece
curso online e contas netflix até 31 de maio

A Câmara Municipal do Funchal tem a
decorrer, até ao próximo dia 31 de maio, o
concurso municipal “QuarenTeens” – um
prémio à criatividade, criado no sentido de
distinguir as ideias e expressões artísticas
mais originais, seja em vídeo, fotografia,
pintura ou música, entre outras, de jovens
que residem, estudam ou trabalham no
Município do Funchal, e ainda daqueles
que têm vindo a cumprir o seu período de
confinamento social fora da Região.

D

e acordo com nota enviada às redações, a autarquia funchalense explica que esta foi uma das diversas
iniciativas que a autarquia promoveu ao
longo dos últimos dois meses dirigidas aos
jovens funchalenses, no sentido de ajudar a
ultrapassar os constrangimentos causados
pela crise de saúde pública que tem vindo a
afetar o país, cultivando a sua proximidade
e participação.
O concurso encontra-se aberto à participação dos jovens entre os 14 e os 30 anos,
que o devem fazer de forma individual,
com apenas uma proposta.
Segundo o município, a entrega das propostas decorrerá até ao final do mês e todos os trabalhos deverão ser enviados em
suporte digital para o e-mail da Divisão
de Juventude, Desporto e Envelhecimen-

to Ativo, em djdea@cm-funchal.pt, com
o assunto “QuarenTeens – um prémio à
criatividade”.
As propostas devem ser acompanhadas da ficha de participação devidamente
preenchida e demais documentos mencionados nas normas de participação, disponíveis no site da CMF, em https://bit.
ly/3aEuwYJ. As propostas serão posteriormente avaliadas pelo júri definido, que terá
como critérios a adequação do tema à realidade atual, a mensagem social transmitida,
a qualidade estética, a qualidade técnica e a
criatividade e originalidade.
A proposta vencedora será premiada com
um curso online à escolha do vencedor nas
plataformas https://www.edx.org/ ou https://www.coursera.org/, até ao valor máximo de 200 euros, e a subscrição de uma
conta Netflix pelo período de 12 meses.
Ao segundo e terceiro lugar serão atribuídas subscrições de conta Netflix pelo período
de 12 e seis meses, respetivamente. A Autarquia entregará, igualmente, a todos os participantes brindes relativos à sua participação
no “QuarenTeens” e os trabalhos vencedores
serão divulgados no site oficial e redes sociais
da Câmara Municipal do Funchal.
JM/MS

2ª TEMPORADA
Não perca as novas aventuras de
Diogo Almada, Clara Rodrigues e Teresa Sampaio

SEGUNDA A SEXTA
ÀS 7.30 PM
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os emigrantes voltarem a Portugal existem e
continuarão a existir, mesmo por via terrestre”. E prometeu que não haverá “nenhuma
quarentena obrigatória” no destino, nem
durante o trajeto. Este regresso a Portugal é
uma das condições acordadas com o Governo espanhol para se poder atravessar o país
vizinho, referiu.

PORTUGAL

Créditos: DR

Dúvidas de Van Dunem

Desconfinamento

Emigrantes podem vir
de férias sem recear quarentena
gatória, seja à passagem por Espanha, à
chegada a Portugal ou no regresso a França.
Mas sorte diferente pode estar reservada
àqueles, emigrantes ou não, que rumem
à Madeira. Ali, até julho, continuarão a
ser regra as mesmas quarentenas que, nos
e havia dúvidas, elas foram esclare- Açores, acabam de ser declaradas ilegais
cidas pela ministra da Presidência, na pelo Tribunal de Ponta Delgada.
segunda-feira à noite (18), e pelo pri“Num gesto de amizade e de profundo remeiro-ministro, na terça-feira (19) à tarde.
conhecimento
pela diáspora portuguesa em
Os emigrantes, em particular o grande
contingente francês, poderão vir passar França, Emmanuel Macron garantiu-me
as férias de verão à sua terra, sem receio hoje que nenhuma medida de quarentena
de serem sujeitos a uma quarentena obri- será aplicada aos nossos concidadãos que
Executivo desdobra-se em garantias sobre viagens de automóvel da comunidade
portuguesa em França. Já na Madeira,
Governo Regional insiste no confinamento obrigatório de viajantes.

S

se apresentem na fronteira terrestre com
Espanha de regresso a casa”, escreveu António Costa no Twitter. O primeiro-ministro
obtivera a garantia presidente francês, ao
telefone, e piscou o olho aos emigrantes: “À
comunidade portuguesa em França: comme
d”habitude, cá vos esperamos no verão”.
Na noite anterior, a ministra Mariana
Vieira da Silva já tinha franqueado as portas. Até 15 de junho, a circulação de pessoas
nas fronteiras com Espanha continuará a ser
controlada, mas a ministra da Presidência
garantiu, na TVI, que “as possibilidades de

Após a Comarca dos Açores concluir, num
processo de habeas corpus, que as normas
que sustentam as quarentenas em hotel, por
14 dias e sob vigilância da PSP, já fora do estado de emergência, violam a Constituição,
o Governo Regional da Madeira fez saber
ontem que as vai manter, até 1 de julho, para
todos os que queiram entrar na região.
Em 1 de junho, porém, o regime será flexibilizado, para quem desembarque com
um teste de covid-19 negativo, feito nas 72
horas anteriores.
Segundo disse fonte do Governo Regional ao JN, aqueles poderão seguir caminho,
desde que aceitem manter-se sob monitorização das autoridades de saúde, instalando
uma aplicação no telemóvel onde deverão
reportar eventuais sintomas.
A mesma fonte diz que Madeira, sem uma
nova infeção há 13 dias e sem óbitos, “não
pode arriscar uma segunda vaga da doença”, pelo que as quarentenas continuarão a
ser aplicadas a quem aparecer sem teste ou
recusar a vigilância.
A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, parece duvidar da legalidade daqueles confinamentos obrigatórios, segundo
indicou a Procuradoria-Geral da República, quando o JN lhe perguntou se, após a
sentença dos Açores, desencadeara alguma
ação sobre a Madeira. “O Conselho Consultivo da PGR recebeu recentemente da ministra da justiça um pedido de parecer sobre
as regras de confinamento estabelecidas pelos governos regionais dos Açores e da Madeira. O mesmo foi distribuído ao relator e
encontra-se em análise”, informou.
JN/MS

Será que vai funcionar como dantes?
Como tudo na vida vamos a mais uma adaptação,
que afetará muita gente e uns mais que outros
Restaurantes abriram na segunda-feira,
dia 18 de maio, com uma série de regras
que afetam as duas partes, ou podemos
dizer as três? Sim, porque com as novas
regras o patronato vai ter uma redução
muito grande na sua faturação e eu acho
que o Governo português se esqueceu
de uma coisa muito importante - ao reduzir o número de pessoas vai ter que
se fazer um ajuste no que toca a empregados. Desta forma a casa não precisa de todos os empregados que tinha,
mas a lei diz que não se pode despedir
- como vai um gestor conseguir aguentar uma equipa completa para servir 50
pessoas se agora só pode servir 25?

Augusto Bandeira

Opinião

E

stá tudo muito bem - os restaurantes
já poderem servir os clientes no interior, sem ter que recorrer permanentemente ao regime de takeaway, mas
para a sobrevivência de muitos o serviço
de takeaway vai continuar para poderem suportar as despesas, mas tudo isto se
houver clientes. Não se esqueçam que as
pessoas agora vão mudar as deslocações,
vão reduzir. O mesmo vai acontecer por

estas bandas com restaurantes e clubes, a
frequência vai ser muito menor.
No que toca a Portugal, na reabertura
dos restaurantes existem regras específicas que os proprietários e clientes devem
cumprir para evitar o contágio que vão
trazer uma dor de cabeça para ambos os
lados. Logo para começar os estabelecimentos devem assegurar a elaboração de
um plano de contingência específico para
o novo coronavírus, além de assegurar
que todos os trabalhadores estejam sensibilizados para o cumprimento das regras,
isto é, que estão capazes, preparados para
cumprir as regras exigidas. O espaço útil
para servir os clientes tem que ser reduzido a uma capacidade de 50% do estabelecimento - uma das regras que não vai ser
fácil cumprir, dependendo do tamanho
da sala de refeições -, além de garantir o
distanciamento físico recomendado de
dois metros de distância. Isto não cabe
na cabeça de ninguém! Como vai um estabelecimento manter a distância entre o
empregado que vai servir o cliente?, A lei
também diz que a disposição dos lugares em diagonal pode facilitar as regras de
distanciamento, mas o engraçado é que a
mesma lei diz que os coabitantes se podem
sentar a uma distância inferior a dois metros. O empregado vai ter que se aproximar, mas não sabe se estão infetados. Todo

o cuidado e o muito que se faça ao receber
os clientes não pode dar certo. Mas há mais
ainda: os trabalhadores em serviço devem
higienizar as mãos entre cada cliente e utilizar corretamente uma máscara durante
todo o período de trabalho, não importa o
número de pessoas no espaço. Pobres dos
empregados de mesa que vão estar mascarados durante pelo menos três horas, que é
o tempo médio num restaurante para serviço de uma refeição. Ainda têm que colocar
os pratos, copos, talheres e outros utensílios nas mesas na presença do cliente que os
vai utilizar - quer isto dizer que não podem
fazer nada sem a presença do cliente, tudo
para assegurar a sua higienização e acondicionamento. O cliente tem que estar presente para ver como tudo é preparado antes
do mesmo os utilizar. Toda a loiça tem que
ser lavada na máquina a uma temperatura
entre os 80º e 90º com detergente. A loiça
sempre foi e deve ser lavada a alta temperatura.
Não vai ser fácil. Vai colocar muitos restaurantes em posição melindrosa e vai levar ao encerramento de muitas casas porque não conseguem reunir as condições
exigidas na lei (como por exemplo restaurantes com pequenas salas), mas também
sobra para os clientes, estes também têm
regras. Vão ter que higienizar as mãos com
solução à base de álcool ou água e sabão,

tanto à entrada como à saída do estabelecimento; a lei aconselha a que o pagamento seja feito de forma a evitar o contacto
entre empregado e cliente, de preferência
a utilização do pagamento com cartão. No
meio de tudo, todos vão sofrer alterações
e todos temos que nos adaptar a novas regras de vida, só espero que Associação da
Restauração, Hotelaria e Similares de Portugal (AHRESP) entre outras associações
do setor se tenham empenhado na defesa
dos interesses de ambas as partes - do patronato e dos colaboradores - porque todos
fazem falta. Uma casa aberta ao público só
é boa e tem sucesso com bons profissionais
e uma boa gestão.
O Conselho de Ministros aprovou um
diploma com medidas excecionais e temporárias que constam do Decreto-Lei de 13
de março, tudo para acautelar a forma gradual como deve operar a retoma possível da
atividade de restauração e para retomar a
economia em geral porque, para quem não
sabe, a hotelaria mexe com milhões.
Esperemos que tudo corra bem e que todos os empresários tenham muito sucesso.
E nós, por cá? Os políticos já pensaram
no setor da restauração?
Vamo-nos divertindo com o que vamos
vendo porque nem tudo é perfeito.
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Cenário

Praias devem ter equipa para
avaliar medidas de segurança
As praias devem ter uma equipa de informação e segurança, para facilitar a
avaliação das medidas relativas à covid-19
e a articulação com concessionários e
restantes entidades, refere o manual sobre a época balnear enviado às câmaras
municipais.

“

Se possível, nomeadamente nas zonas
balneares com maior afluência, promover a constituição de uma equipa
de informação e segurança, que poderá
ser comum a várias zonas balneares de um
concelho, e que pode facilitar a avaliação
da implementação das medidas e a articulação com o concessionário e com as restantes entidades”, indica o manual “Ir à
praia em segurança”.
Depois de o Governo ter anunciado que
a época balnear pode começar a partir de
6 de junho, as câmaras municipais receberam um manual, com 34 páginas, em que se
apresentam as linhas orientadoras sobre o
regime excecional e temporário para a ocupação e utilização das praias, no contexto da
pandemia covid-19, que se aplica ao território continental, excluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.
“É necessário reinventar a forma como
as praias são usufruídas, em segurança, salientando-se a necessidade de manter-se o
distanciamento físico e as medidas sanitárias básicas, e ao mesmo tempo garantir aos
banhistas uma experiência suficientemente
confortável na praia”, lê-se no documento.
Neste sentido, a segurança das zonas
balneares “depende essencialmente da
capacidade de transmitir aos cidadãos que
devem ser eles próprios a acautelar, em
primeiro lugar, a sua situação de risco”,
pelo que se deve apostar em campanhas
de sensibilização, através da “divulgação
intensiva” à população dos cuidados a ter
nestes espaços públicos.
“Complementarmente, as autoridades

policiais, autarquias, e outros intervenientes, e meios que venham a ser envolvidos,
devem promover ações que promovam a
adoção destes comportamentos que minimizam o risco de contágio”, propõe o manual “Ir à praia em segurança”, defendendo a articulação de todas as entidades com
competência para potenciar as ações de prevenção e fiscalização das zonas balneares.
O documento sobre a ocupação e utilização das praias, no contexto da pandemia
covid-19, prevê ainda a possibilidade de
“reforço de monitorização” da qualidade da
água das zonas balneares, referindo que “os
avisos de desaconselhamento e interdição,
por alteração da qualidade da água, vão ser
amplamente divulgados e os utentes devem
respeitá-los agora mais do que nunca, para
proteger a sua saúde”.
“Não há recomendação para se alterar os
programas de monitorização da qualidade
da água das águas balneares por causa do
coronavírus, já que os indicadores referidos
são suficientes, podendo haver um reforço de monitorização, nomeadamente nas
águas interiores”, esclarece o manual, informando que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) realiza, todos os anos, mais de
6500 análises e os resultados são disponibilizados em tempo real na aplicação InfoPraia
e no site da APA.
Com base em dados de surtos anteriores de
SARS - Síndrome Respiratória Aguda Grave
e MERS - Síndrome Respiratória do Médio
Oriente, os cientistas estimam que “há um
baixo risco de transmissão do vírus que causa
a doença covid-19 através da água”, aponta o
manual, adiantando que também é estimado
que o risco de transmissão através de sistemas de águas residuais tratadas seja baixo e
“não existem, à data, estudos sobre a presença do SARS-CoV-2 na areia”.
JN/MS

França

Mãe e bebé portugueses retidos em
aeroporto vão pedir indemnização
A mulher e o filho bebé de nacionalidade portuguesa que estiveram retidos
no aeroporto Charles de Gaulle, perto de
Paris, durante quatro dias, vão processar
o Estado francês.

"

Vamos fazer um pedido de indemnização por privação de liberdade que
consideramos injustificada", disse à
agência Lusa Quentin Dekimpe, advogado
da família, que coopera com a Associação
Nacional de Assistência Fronteiriça para
Estrangeiros, que deu o alerta para o caso.
Mãe e bebé portugueses e pai cabo-verdiano estavam retidos desde o passado domingo
(17) numa zona de espera do aeroporto Charles de Gaulle, perto de Paris, devido aos controlos nas fronteiras por causa da covid-19. A
família foi libertada quarta-feira (20) de manhã e, segundo o advogado, está psicologicamente afetada. "Claro que ficaram marcados,
porque ficaram fechados numa prisão e o risco de saúde existe. Ficaram muito marcados
psicologicamente por esta experiência, mas
estão todos bem", explicou Dekimpe.
Na terça-feira (19), enquanto ainda estava
detida, a mãe, de 25 anos, fez um relato da
situação. "Em Portugal deixaram-nos passar
normalmente e aqui complicaram. Disseram 'o seu namorado isto ou aquilo' e depois
complicaram comigo porque eu não tinha
morada aqui. Realmente não tenho, mas o

meu namorado tem e ele foi à embaixada e
tem morada aqui", disse, na altura, à RTP, a
cidadã portuguesa. De acordo com a Associação Nacional de Assistência Fronteiriça para
Estrangeiros, o homem cabo-verdiano vive
em França e a portuguesa viveria em Portugal. Depois do nascimento do bebé, em território nacional, o casal pretendia instalar-se
definitivamente em França, onde o pai terá
promessa de trabalho e residência.
Desde 12 de maio, uma circular do Governo francês detalha que a entrada de cidadãos
europeus no território francês só se pode
fazer mediante determinadas condições,
nomeadamente ter residência em França.
A situação dos trabalhadores temporários
provenientes dos países da União Europeia,
muitos com destino ao setor da agricultura,
deverá ter enquadramento legal até ao final
desta semana. Estas são medidas de exceção,
já que os cidadãos europeus têm direito à livre
circulação entre Estados-membros, e foram
impostas devido à pandemia de covid-19 e
ao estado de urgência sanitária decretado em
França até, pelo menos, 15 de junho.
Ao contrário do que é prática comum nestes casos, o consulado de Portugal em Paris
não foi contactado nem pelas autoridades
nem pela família durante a detenção e está
agora a seguir a situação.
JN/MS
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“Não há bela sem senão”!...
À medida que Portugal vai aliviando as
medidas restritivas relativas à pandemia
Covid-19, embora mantendo muitas precauções, o clima social e, sobretudo, o
clima político, vai voltando à normalidade
possível, desejada por uns e indesejada
por outros.

Luís Barreira
Opinião

N

o aspeto social é notória a satisfação
de muitos portugueses, ansiosos de
voltar à vida quotidiana que tinham
antes e desfrutar dos prazeres do sol, das
praias calorentas e da sua inteira liberdade.
Pela mesma razão libertária, estão outros
preocupados com as eventuais consequências desta abertura, face aos perigos que
este vírus ainda representa para os nossos
cidadãos, num momento em que a epidemia não está completamente debelada,
ocasionando mais infeções e falecimentos
diários.
No domínio da política nacional e igualmente em consequência do regresso progressivo à normalidade, os partidos políticos nacionais vão abandonando a lisura das críticas
ao Governo, que mantiveram durante a fase
crítica da doença e iniciam a sua atitude normal de “guerrilha” parlamentar.
A este propósito, na semana passada, o
país esteve na iminência de perder o seu
“super” ministro das Finanças que ameaProhibition tilessocial tiles - de
Portuguese
4.9 x 6.pdf
çou demitir-se,
resultado
um -qui
pro 1
quo surgido entre o ministro das Finanças,

Mário Centeno, o primeiro-ministro, António Costa e o Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa. Este triunvirato,
que tem conduzido razoavelmente bem os
destinos de Portugal e merecido o apoio e
a simpatia da maioria da nossa população,
envolveu-se numa polémica pública que
não deixou incólume nenhum destes três
intervenientes, receosos das suas imagens
eleitorais.
A situação que provocou todo este caso
envolve, “mais uma vez”, o “buraco negro” do Banco Espírito Santo (BES), tornado agora Novo Banco.
Em resumo, a Lone Star, entidade que
adquiriu o citado BES, fê-lo através de um
contrato assinado com o Estado português,
em que este último assumia a ajuda (empréstimo) ao Fundo de Resolução Bancária
para pagamento ao novo proprietário das
imparidades (créditos mal parados) que
se viessem a verificar no BES. Para isso foi
criada uma auditoria ao BES, para avaliar o
montante em causa e ficou definido e aprovado pelo Governo, Assembleia Geral da
República e promulgado pelo Presidente
Marcelo (em 2019) que, no Orçamento Geral
do Estado para 2020 e, em data determinada
(semana anterior a este conflito), o Estado
injetaria o montante de 850 milhões de euros no FRB, de acordo com o compromisso
assumido.
Aqui há tempos, o partido Bloco de Esquerda tinha interrogado no Parlamento o
primeiro-ministro sobre se esse pagamento
28/04/2020
já tinha 20:52:37
sido feito, ao que Costa respondeu
que apenas se faria, ou não, depois de saber

A Cidade de Brampton promulga uma Lei Municipal
(City By-Law) para aplicar o distanciamento físico em
resposta à COVID19:
PROIBIR

as pessoas de manterem uma distância inferior a 2 m
em propriedade pública

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PROIBIR

as empresas de permitirem que as pessoas se sentem
ou estejam de pé a uma distância inferior a 2 m umas
das outras

PROIBIR

as pessoas de usarem a propriedade municipal,
incluindo parques, parques para cães, estruturas para
piqueniques, campos desportivos, instalações,
centros recreativos e parques de estacionamento

COIMAS: até $100,000 para particulares, $500,000 para
diretores empresariais ou executivos de uma empresa,
$10,000,000 para uma empresa que viole as ordens
emitidas pela Lei de Medidas de Emergência COVID-19 de
Brampton (Brampton COVID-19 Emergency Measures
By-law) e Lei Provincial de Gestão de Emergências e
Proteção Civil (Provincial Emergency Management and Civil
Protection Act).

o resultado da auditoria. Na passada semana
e no mesmo local, a deputada do BE, Catarina Martins, voltou “à carga” com a mesma pergunta e obteve a mesma resposta do
primeiro-ministro que, após a sessão parlamentar, veio pedir desculpa à deputada pelo
seu equívoco, fruto de uma deficiente informação entre ele e o ministro das Finanças,
porque afinal o dinheiro já havia sido pago.
Mário Centeno veio a seguir e em sua defesa
argumentar que toda a gente sabia e tinha
aprovado em 2019 (Parlamento, Governo e Presidente da República), que existia
esse compromisso que, a não ser cumprido,
criaria mais uma catastrófica crise financeira, além de que a auditoria a que se referiam
nada tinha a ver com os tais 850 milhões que
tinham sido pagos uns dias antes.
No dia seguinte e numa visita conjunta
do primeiro-ministro e do Presidente da
República a uma fábrica de automóveis,
os jornalistas interrogaram o PR a propósito desta questão e este último respondeu
que o primeiro-ministro tinha estado muito bem, ao responder no Parlamento que
o dinheiro só seria pago depois de avaliar
o resultado da auditoria, enfraquecendo
a posição do ministro das Finanças. Logo
de seguida Mário Centeno, sentindo-se
descredibilizado e sem a confiança do primeiro-ministro e do PR, convocou uma
reunião de emergência com o primeiro-ministro para lhe apresentar a sua demissão. Em conclusão e em resultado dessa
reunião, foi publicado um comunicado em
que ambas as partes (PM e Centeno) concordam que ambos tiveram razão no que

disseram e fizeram (???), o Presidente da
República também considerou que o primeiro-ministro teve razão no que disse,
nomeadamente nesta altura difícil em que
o país se encontra, mas que não se poderia
deixar de se pagar o que estava convencionado, salientando o meritoso papel do
nosso ministro das Finanças. Em resultado;
todos se perdoaram (sem dizer porquê) e
todos ficaram… “amigos como dantes”!...
Nesta confusão lançada pela pergunta
do BE (não sei se ingenuamente…), todos
ficaram mal na fotografia pública deste
episódio e todos decidiram rapidamente esquecer este desaguisado, mas que: o
primeiro-ministro deveria saber tudo o
que tinha aprovado; Centeno deveria estar
informado de todas as declarações públicas do primeiro-ministro e informá-lo das
correções necessárias, e o Presidente da
República, que deveria deixar de dar “bitates” públicos cáusticos, sobre assuntos que
dizem respeito ao Governo do país e deveria igualmente estar lembrado sobre tudo o
que promulga!
Talvez pela forma rápida e consensual
(?!..) com que tudo foi resolvido, reconhece-se que este incidente não belisca a
aceitação e legitimação destes personagens, por parte da grande maioria dos portugueses, ao longo destas legislaturas, em
que o país obteve os melhores resultados
depois de muitas décadas. No entanto, isto
também prova que, neste caso concreto e
em muitas outras situações semelhantes…
“Não há bela sem senão”!
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“Os dois lados têm a obrigação de encontrar uma forma de coexistência a longo prazo e de impedir que o antagonismo e
as divergências se agravem”, considerou a
Presidente da ilha.
“Não aceitaremos o uso de ‘um país, dois
sistemas’ por parte das autoridades de Pequim para rebaixar Taiwan e prejudicar as
relações entre os dois países”, disse Tsai.
A fórmula ‘um país, dois sistemas’ foi
usada em Macau e Hong Kong, após a
transferência dos dois territórios para a
China, por Portugal e pelo Reino Unido,
respetivamente, e garante às duas regiões
um elevado grau de autonomia a nível executivo, legislativo e judiciário.
O Governo chinês reagiu, minutos depois, a estas afirmações, declarando que
“nunca tolerará” uma separação de Taiwan
do território chinês.
“Temos uma determinação inabalável,
confiança total e todas as capacidades para
defender a soberania nacional e a integridade territorial”, afirmou Ma Xiaoguang,
porta-voz do Gabinete para os Assuntos de
Taiwan do Conselho de Estado chinês, em
comunicado.
“Nunca toleraremos nenhuma ação separatista”, avisou.
Pequim continua a rejeitar Taiwan como
uma entidade política soberana e ameaça
usar a força para reunificar o território, se
necessário.
China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que
o antigo Governo nacionalista chinês se
refugiou na ilha, após a derrota na guerra
civil frente aos comunistas.
o Departamento de Estado norte-amerO anúncio dos Estados Unidos acontece
Taiwan, que se auto designa República da
icano, que considera uma prioridade es- no mesmo dia em que a Presidente da ilha, China, tornou-se, entretanto, numa demotratégica combater o aumento da influên- Tsai Ing-wen, tomou posse para um segundo cracia com uma forte sociedade civil, mas
cia de Pequim na zona.
mandato presidencial pelo Partido Demo- Pequim considera a ilha parte do seu terriEsta venda “atende aos interesses eco- crático Progressista (pró-independência).
tório e ameaça a reunificação pela força.
nómicos e de segurança nacional dos EstaNa cerimónia de tomada de posse, Tsai
Pequim critica qualquer relação oficial
dos Unidos, ajudando [Taiwan] a moderni- Ing-wen apelou à “coexistência” com a entre países estrangeiros e Taipé, trocas
zar as suas forças armadas e a manter uma China num plano de “igualdade”, recusan- que considera um apoio ao separatismo de
capacidade de defesa credível”, apontou a do que o estatuto do país seja “rebaixado” Taiwan.
JN/MS
mesma fonte.
por Pequim.
Créditos: DR

MUNDO

Taiwan

EUA vendem armas a Taiwan para manter
“equilíbrio de forças” na região
Os Estados Unidos anunciaram na
quarta-feira (20) a venda de equipamento militar a Taiwan por 180 milhões de
dólares (cerca de 165 milhões de euros),
com o objetivo de manter o “equilíbrio
de forças” na região.

A

venda de 18 torpedos pesados MK48 ajudará “a manter a estabilidade
política, o equilíbrio de forças e o
progresso económico da região”, defendeu

68 NAEMES CRESCENT, NORTH YORK ON

Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

Mississauga
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com
Sónia Ávila

Sales Representative
*Maximum commission is 3.5%. Listing commission 1%, co-operating brokerage 2.5%.

Flower City Realty


647.274.4809

www.mileniostadium.com

MILÉNIO | MUNDO

22 a 28 de maio de 2020

China

25

Tensão

Wuhan proíbe consumo
de animais selvagens

Venezuela vai escoltar petroleiros iranianos
com os EUA à espreita
A Venezuela afirmou esta quarta-feira
(20) que vai escoltar com a Marinha e
a Força Aérea os petroleiros iranianos
a caminho do país liderado por Nicolás
Maduro, depois de Teerão ter alertado
para possíveis interferências dos EUA.

A cidade chinesa de Wuhan, epicentro da
pandemia da covid-19, proibiu o comércio
e o consumo de animais selvagens durante os próximos cinco anos.

“

Créditos: DR

E

m janeiro, os investigadores chineses
anunciaram e defenderam a tese de
que o novo coronavírus tinha infetado um ser humano após o consumo de um
animal selvagem, um morcego, vendido no
mercado de Wuhan.
A medida de proibir o consumo de animais selvagens surge num momento em
que o país asiático está a ser pressionado
internacionalmente para acabar com a
venda destes produtos, apontados como
possíveis transmissores do novo coronavírus, que já matou mais de 320 mil pessoas
em todo o mundo.
O Governo da cidade de 11 milhões de
pessoas, epicentro da pandemia, anunciou
a proibição do consumo e também da criação e da venda de animais exóticos, definindo toda a região com um santuário da
vida selvagem.
As exceções são apenas para “pesquisa
científica, regulação populacional, monitorização de doenças epidémicas e outras
circunstâncias especiais”, explicaram as
autoridades.
O decreto inclui também o comércio online de animais selvagens e dos seus derivados.
A China já tinha banido a venda de animais selvagens para alimentação, mas o seu
comércio continua a ser feito de forma legal
por outros motivos, nomeadamente de utilização em técnicas de medicina tradicional.Agricultores compensados para parar

de criar animais exóticos
Várias províncias chinesas já implementaram um programa para compensar financeiramente os criadores de animais selvagens, de forma a conseguir conter a prática.
Os criadores destas espécies estão a ser
apoiados na província de Hubei, onde
se encontra a cidade de Wuhan, através
do programa de incentivos para garantir
meios de subsistência alternativos, como a
produção de chá ou de vegetais.
Um programa de crédito está também
em curso para ajudar os que abandonem o
setor dos animais selvagens, para travar o
comércio de espécies com muita criação,
como cobras, civetas ou ratos.
JN/MS

Estamos prontos para o que quer
que seja, sempre”, disse o presidente Nicolás Maduro à cadeia de
televisão estatal, agradecendo “todo o
apoio” do seu aliado no Oriente Médio.
A Venezuela possui as maiores reservas
comprovadas de petróleo do mundo, mas
a sua capacidade de refinar petróleo em
gasolina é limitada. O Governo do presidente dos EUA, Donald Trump, impôs
sanções unilaterais destinadas a acabar
com as exportações de petróleo do Irão e
da Venezuela, os dois principais produtores de petróleo. No início de abril, os militares dos EUA disseram estar a aumentar
a vigilância e a enviar navios de guerra
para águas internacionais, perto da Venezuela, argumentando que houve um
aumento do crime organizado.
Este mês, a Marinha norte-americana
publicou fotografias das operações de
segurança que estão em curso nas Caraíbas. Agora, há cinco navios-tanque iranianos - “Clavel”, “Forest”, “Fortune”,
“Faxon” e “Petunia” - em navegação
até serem recebidos e protegidos pelos
navios e aviões de guerra venezuelanos,
assim que entrarem na zona económica
exclusiva do país, a 200 milhas marítimas da costa. Os EUA admitem estar a
seguir as ações iranianas “com preocupação”, afirmou o almirante Craig Faller,
chefe do Comando Sul norte-americano.
A agência de notícias iraniana “Fars

News” afirmou que quatro navios da Marinha dos EUA estão nas Caraíbas para
um “possível confronto com os navios-tanque do Irão”. O ministro das Relações Internacionais do Irão, Mohammad
Javad Zarif, alertou Washington contra
o desdobramento de sua marinha para
interromper o transporte de combustível e enviou uma carta de preocupação
ao secretário-geral da ONU, António
Guterres, sobre o assunto, considerando
que qualquer ação desse tipo seria “ilegal
e uma forma de pirataria”.
O combustível iraniano chega quando
a Venezuela enfrenta uma escassez grave de gasolina, à medida que o país tenta
os casos de infeção da nova pandemia de
coronavírus. A economia da Venezuela está em queda livre, com milhões de
pessoas a tentar sair do país por falta de
bens básicos.

“Ouro de sangue” por ouro negro
Os EUA têm vindo a veicular a tese de
que o Governo de Maduro está a pagar ao
Irão toneladas de ouro pelo combustível.
Ouro que segundo o líder da oposição
e presidente da Assembleia Nacional,
Juan Guaidó, foi extraído ilegalmente de
minas no sul do país. “Eles estão a pagar
essa gasolina com ouro de sangue”, disse
Guaidó, que se mostra preocupado com
“a presença iraniana em solo venezuelano”. O Irão sempre expressou o seu apoio
ao regime de Maduro, que também conta
com o apoio da Rússia, China, Turquia
e Cuba. Teerão e Caracas estabeleceram
laços estreitos durante o Governo de
Hugo Chávez.
JN/MS

Luso Insurance Brokers Ltd.
A Division Jones Deslauries IMI Inc.
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43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

Barrister & Solicitor

Casa • Automóvel • Mobiliário • Barco • Vida
Negócio • Acidente • Doença • Hipoteca

POUPE 30% – CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL
• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS

• Contractors Liability, Auto-fleet policy, Gen. Contractors, Commercial, Industrial and Apartment
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www.cmlaw.ca | cclapperton@cmlaw.ca
Tel 416-443-1200 | Fax 416-443-1202
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Pickering, Oshawa, Hamilton, Barrie ou Bradford - Compare as nossas Tabelas
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Análise do editorial do Milénio Stadium;
O Covid-19 e a pandemia: ponto da
situação; O futuro da sociedade – Realidade ou ficção?

Toy foi uma de entre muitas caras conhecidas que quiseram fazer parte do Songs for
Eva. Numa altura em que os artistas enfrentam um grande desafio devido ao cancelamento de espetáculos, Cristina da Costa
decidiu conversar com o cantor para tentar
perceber como é que ele tem lidado com
este período de quarentena.

Espaço Mwangolé na Camões TV. O convidado é o Estilista, Artista Plástico e Modelo,
Fredsonn Silva Agudá . Então, não percam!
Espaço Mwangolé, o ponto de encontro
mesmo distante da sua terra natal.

Sex 18h

Dom 17h

Dom 18h30

Bernardino Nascimento conhece as ruas de
Toronto como a palma da mão. O instrutor de
condução, natural de Viseu, é apaixonado pela
cultura beirã e já perdeu a conta ao número de
portugueses que ensinou a conduzir.

Esta semana vamos celebrar os aniversários
do Rancho Folclórico Transmontano no Canadá, do Centro Cultural Português de Mississauga e da LiUNA Local 506, que este ano
celebra 100 anos e estivemos presentes na
inauguração oficial das suas novas instalações
do centro de formação. Está convidado a entrar no Espaço Comunidade.

Sab 16h

Sab 15h

Apresentador: Manuel DaCosta
Convidados: Cristina da Costa e Mario Silva

SÁBADO, 23 DE MAIO
06h00 Musicbox
08h00 Gente Com História
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Musicbox
11h00 It´s Showtime
11h30 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 Estação de Serviço
13h30 Caminhos Da História
14h00 Glitter Show
14h30 Portugal À Vista
15h00 Espaço Comunidade
15h30 Caminhos da história
16h00 Nós Por Cá
16h30 Caminhos Da Energia
17h00 Estação de Serviço
17h30 Musicbox
18h00 Timeline
19h00 Clube dos Cozinheiros
19h30 Portugal À Vista
20h00 Musicbox
21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth
22h00 We Need To Talk
23h00
00h00
00h30
01h00
01h30
02h00
04h00
05h00

Nota Alta com Rui Massena
Portugal À Vista
Transparências
Espaço Comunidade
Here’s the Thing
Musicbox
Out there
Nicki Clark Show

DOMINGO, 24 DE MAIO
06h00 Musicbox
08h00 Caminhos Da História
08h30 Estação de Serviço
09h00 Portugal à vista
09h30 Missa Dominical
10h30 Espaço Comunidade
11h00 Nós Por Cá
11h30 Musicbox
12h00
12h30
13h00
13h30
14h00

Here’s the Thing
Wisdom of Wealth
Estação de Serviço
Caminhos Da História
Camões TV Magazine

Our host Stella Jurgen will show you how art
is keeping us together although we are apart.
Stay safe, enjoy art and be inspired by
Stella’s Studio on Camoes TV.
Sun 9pm

16h00 Body & Soul
16h30 Imperdíveis
17h00 It´s Showtime
17h30 Musicbox
18h00 Here’s The Thing
18h30 Espaço Mwangolé
19h00 Clube dos Cozinheiros
19h30 Nós Por Cá
20h00v Musicbox
21h00 Stella’s Studio
21h30 Forgotten Treasures
22h00 Timeline
23h00 We Need To Talk
00h00 Camões TV Magazine
02h00 Musicbox
04h00 Out There
05h00 Nicki Clark Show

11h00
12h00
12h30
13h00
14h00
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h00

SEGUNDA, 25 DE MAIO
06h00 Musicbox
08h00 Nós Por Cá
08h30 Espaço Comunidade
09h00 Caminhos Da História
09h30 Body & Soul
10h00 Timeline

21h30 Here’s The Thing

19h00
19h30
20h30
21h00

Musicbox
Clube dos Cozinheiros
Imperdíveis
We Need To Talk
Musicbox
Caminhos Da História
Estação de Serviço
Espaço Mwangolé
Glitter Show
Portugal À Vista
Stella’s Studio
Imperdíveis
Musicbox
Camões TV Notícias
Bem-Vindos a Beirais
It’s Showtime
Caminhos Da História

22h00 Camões TV Notícias
22h30
23h30
00h30
01h00
01h30

We Need To Talk
Timeline
Stella’s Studio
Forgotten Treasures
Transparências

02h00
03h00
04h00
05h00

We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

TERÇA, 26 DE MAIO
06h00 Musicbox
08h00 Gente Com História
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Roundtable
11h00 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 We Need To Talk
14h00 Musicbox
15h00 Caminhos Da História
15h30 Nós Por Cá
16h00 Espaço Comunidade
16h30 Portugal À Vista
17h00 Espaço Mwangolé
17h30 It’s Showtime
18h00 Imperdíveis
18h00 Musicbox
19h00 Camões TV Notícias
19h30 Bem-Vindos a Beirais

24 horas por dia, 7 dias por semana.

Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.
Bell Fibe
Bell Fibe
- canal
- canal
659659
| 1-866-797-8686
| 1-866-797-8686

20h30
21h00
21h30
22h00
22h30
23h30
00h00
00h30
01h00
01h30
02h00
03h00
04h00
05h00

Rogers
Rogers
Cable
Cable
- canal
- canal
672 672
| 1-888-764-3771
| 1-888-764-3771

Oferecemos-lhe uma visita guiada ao museu Cosme Damião, do Sport Lisboa e
Benfica! Esta é uma iniciativa do programa
#MuseuBenficaEmCasa, pensado para que
a história do Sport Lisboa e Benfica nunca
fique inacessível.

Exclusive interview of Tim Grant. Tim is the
publisher of “Green Teacher”, one of the most
respected environmental education magazines in the world.

No Timeline desta semana Adriana e Catarina falam-nos de Jay-Z, que resolveu inovar
(em grande!) nos convites para a Shawn Carter Foundation Gala; dão-nos a conhecer a
Voyager 2, uma das cinco sondas da NASA
projetadas para estudar o Espaço Interestelar
e levam-nos numa viagem no tempo com desenhos animados e jogos dos anos 90.

Sab 14h30

Sat 9pm

Sab 18h

No Body & Soul desta semana vamos conhecer um centro de meditação que se
guia pelas práticas budistas: amor, compaixão e sabedoria. Não perca a conversa
com Gen Kelsang Sanden.

This week Armando Terra will explain the
different sections of Toronto that produced
unique toys and the box and that came with
it. Did you know that Toronto had different
areas of production? We will tell you why.

Dom 16h

Sun 9:30pm

Body & Soul
Caminhos Da História
Forgotten Treasures
Camões TV Notícias
Roundtable
Espaço Mwangolé
It´s Showtime
Body & Soul
Portugal À Vista
Transparências
We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

QUARTA, 27 DE MAIO
06h00 Musicbox
08h00 Body & Soul
08h30 Portugal À Vista
09h00 Espaço Mwangolé
09h30 Espaço Comunidade
10h00 Here’s the Thing
10h30 Wisdom of Wealth
11h00 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30
13h00
14h00
15h00
15h30
16h00
17h00
17h30
18h00
18h00
19h00
19h30
20h30
21h00
21h30
22h00
22h30
23h00

Imperdíveis
We Need To Talk
Musicbox
Here’s The Thing
Wisdom of Wealth
Roundtable
Stella’s Studio
Musicbox
Imperdíveis
Musicbox
Camões TV Notícias
Bem-Vindos a Beirais
Portugalà Vista
Caminhos Da História
It´s Showtime
Camões TV Notícias
Timeline
Portugal À Vista

23h30
00h00
02h00
03h00
04h00
05h00

Body & Soul
Camões TV Magazine
We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

AGORA GRÁTIS
POR TEMPO LIMITADO

QUINTA, 28 DE MAIO
06h00 Musicbox
08h00 Nós Por Cá
08h30 Caminhos da Energia
09h00 Filhos e Cadilhos
10h00 Stella’s Studio
10h30 Portugal à Vista
11h00 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 We Need To Talk
14h00 Musicbox
15h00 Caminhos Da História
15h30 Espaço Mwangolé
16h00 Timeline
17h00 Forgotten Treasures
17h30 Nós Por Cá
18h00 Imperdíveis
18h00 Musicbox
19h00 Camões TV Notícias
19h30 Bem-Vindos a Beirais
20h30 Espaço Comunidade
21h00 Here’s The Thing
21h30 Wisdom of Wealth

Bell Fibe - canal 659
1-866-797-8686

Um espaço de informação para lhe dar a
conhecer tudo o que se passa no país e
no mundo.
Sempre em português e sempre na
Camões TV!
Seg-Sex 19h

22h00
22h30
23h00
23h30
00h00
01h00
01h30
02h00
03h00
04h00
05h00

Camões TV Notícias
Forgotten Treasures
Portugal À Vista
Espaço Comunidade
We Need To Talk
It´s Showtime
Transparências
We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

SEXTA,29 DE MAIO
06h00 Musicbox
08h00 Body & Soul
08h30 Portugal À Vista
09h00 Gente Com História
10h00 It’s Showtime
10h30 Espaço Mwangolé
11h00 Musicbox
12h00 Clube dos Cozinheiros
12h30 Imperdíveis
13h00 We Need To Talk
14h00 Musicbox
15h00 Here’s The Thing

Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771

15h30 Espaço Comunidade
16h00 Nós Por Cá
16h30 Forgotten Treasures
17h00 Body & Soul
17h30 Musicbox
18h00 Roundtable
19h00 Camões TV Notícias
19h30 Bem-Vindos a Beirais
20h30 Wisdom of Wealth
21h00 Caminhos Da História
21h30 It´s Showtime
22h00 Camões TV Notícias
22h30 Timeline
23h30 Forgotten Treasures
00h00 Here’s The Thing
00h30 Wisdom of Wealth
01h00 Stella’s Studio
01h30 Transparências
02h00 We Need To Talk
03h00 Musicbox
04h00 Out There
05h00 Nicki Clark Show
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ÁFRICA

Guterres pede à comunidade internacional
mais de 182 mil milhões
O secretário-geral da ONU pediu na
quarta-feira (20) à comunidade internacional um apoio de mais de 200 mil
milhões de dólares (182 mil milhões de
euros) para os países africanos, em extrema dificuldade devido à covid-19.

“

A pandemia ameaça o progresso
feito em África. Isso irá agravar as
desigualdades existentes e a fome, a
desnutrição e a vulnerabilidade à doença”
e milhões de pessoas “podem cair na pobreza extrema”, indicou António Guterres,
em comunicado.

Entre várias recomendações para o
continente, o secretário-geral da ONU
destacou que “os países africanos devem
ter o mesmo acesso rápido, equitativo e
acessível a qualquer vacina e tratamento futuros, que devem ser considerados

bens públicos globais”.
“É imperativo mostrar solidariedade
global com África (...) é essencial acabar
com a pandemia em África, acabar com ela
em todo o mundo”, sublinhou.
Nas recomendações, António Guterres
pediu uma “mobilização internacional para
fortalecer os sistemas de saúde em África,
manter as cadeias de alimentos, evitar uma
crise financeira”.
É preciso também “apoiar a educação,
proteger empregos, manter famílias e empresas em atividade e proteger o continente contra perda de rendimento e de ganhos
nas exportações”, salientou o responsável,
na mesma nota.
Numa entrevista, agora divulgada, à rádio pública francesa RFI, António Guterres
elogiou as “medidas preventivas muito corajosas” adotadas por alguns países africanos para limitar a propagação da covid-19.
O lento avanço do novo coronavírus no
continente africano deve-se à adoção pela
“maioria dos governos e sociedades africanas” de medidas preventivas “muito corajosas e a tempo, o que é uma lição para
alguns países desenvolvidos, que ainda não
o fizeram”.
Com menos de três mil mortos e cerca de
88.000 casos (dados de quarta-feira, 20),
África está a ser relativamente pouco afetada pela covid-19.
Durante a entrevista, o secretário-geral
da ONU considerou ainda que a suspensão
dos pagamentos do serviço da dívida para
os países mais pobres, concedida em meados de abril por vários credores públicos,
foi uma medida insuficiente.
“Precisamos de nos preparar para um
alívio direcionado da dívida e uma abordagem mais abrangente e estrutural para
evitar a todo o custo no futuro uma série de
falências que possam levar à depressão”,
recomendou.
NM/MS

Bebé prematuro de dois dias
Human Rights Watch quer mais ajuda
morreu infetado na África do Sul para os refugiados na África do Sul

Um bebé prematuro de apenas dois dias registada na África do Sul pela Covid-19 e
morreu devido à Covid-19 na África do o seu estado de prematuro terá agravado
Sul, representando a primeira morte neonatal no país. A mãe do bebé estava tam- os problemas associados à doença.
A África do Sul, com 18.003 casos e 339
bém infetada com o novo coronavírus.
mortes (dados de quinta-feira, 21), é o
m bebé prematuro de apenas dois país mais atingido pela pandemia em toda
dias morreu devido à covid-19 na a África, que regista mais de 95 mil casos
África do Sul, a primeira morte neo- e quase três mil mortes.
natal no país, de acordo com os últimos
Apesar das duras medidas de contendados oficiais.
ção precoce e da estratégia de realização
Segundo anunciou na quarta-feira (20) à de testes em massa, a África do Sul regisnoite o Governo do Presidente Cyril Rama- tou esta semana uma aceleração da epiphosa, a mãe e o bebé tiveram resultados demia, com cerca de 1.000 novos casos
por dia, na sua maioria concentrados na
positivos no teste ao novo coronavírus.
“Infelizmente, registámos a primeira região do Cabo Ocidental (onde se situa a
morte neonatal relacionada com a Co- Cidade do Cabo).
Globalmente, a África não está a sofrer
vid-19. O bebé tinha dois dias e nasceu
prematuro. Tinha dificuldades pulmo- o aumento explosivo de infeções registanares que exigiam apoio ventilatório do na Europa e nos Estados Unidos, gra(pulmonar) imediatamente após o nasci- ças, em grande parte, às reações rápidas e
mento”, informou o Ministério da Saúde dramáticas da maioria dos países do consul-africano, num comunicado divulgado tinente, que estão conscientes da fragilino final do dia de quarta-feira (20), o qual dade dos seus sistemas de saúde.
OB/MS
anunciou 26 novas mortes pela doença.
Este bebé é a mais jovem vítima mortal

U

O

s programas de ajuda do Governo
da África do Sul, incluindo entrega de comida, não estão a ter em
atenção os refugiados e os que buscam
asilo, e que incluem muitas lésbicas, gays
e bissexuais que foram para a África do
Sul para fugir à perseguição”, lê-se num
comunicado divulgado pela HRW.
“O Governo devia dar passos urgentes para facilitar o apoio, incluindo dos
doadores, para os refugiados e para as
pessoas que procuram asilo e têm pouco acesso a comida e a outras necessidades básicas durante o período atual
de confinamento nacional”, acrescenta-se no documento.
Para o diretor para a África Austral
da HRW, Dewa Mavhinga, o executivo
do Presidente Cyril Ramaphosa deveria
“ou garantir o acesso a comida para os
milhares de refugiados, ou então dizer
que não consegue acudir às necessidades e procurar o apoio de doadores para
garantir assistência”.
Os migrantes, muitos deles sem documentos legais, vivem à margem da
economia, uma situação exacerbada
pelas duras medidas de confinamento,
diz a HRW, lembrando que a economia mais industrializada de África “é
um destino comum para a comunidade
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A organização não-governamental
(ONG) Human Rights Watch (HRW) defendeu que o Governo da África do Sul
deve dar mais atenção aos refugiados
sem documentação legal à procura de
melhores condições de vida.

LGBT que foge dos seus países devido à
perseguição baseada na sua orientação
sexual, identidade de género ou liberdade de expressão”
Contando vários exemplos de pessoas que não conseguem garantir sustento devido às medidas de isolamento,
o alerta da HRW defende que “o confinamento nacional será mais eficaz se
for feito não apenas em concordância
com a lei, mas também de mão dada
com o cumprimento da obrigação governamental de fornecer bens básicos
aos membros mais vulneráveis da comunidade”.
NM/MS
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Na edição de quarta-feira (20) do
Diário Oficial da União, o ministro
interino nomeou o coronel Alexandre
Martinelli Cerqueria, o major Celso
Fernandes Júnior, o capitão Paulo César Ferreira Júnior e a primeiro-tenente médica Laura Tiriba Appi.
Após o oncologista Nelson Teich ter
pedido demissão na passada sexta-feira (15) do cargo de ministro da Saúde,
o Governo liderado pelo Presidente Jair
Bolsonaro anunciou, no sábado (16),
que seria o secretário executivo da pasta, general Eduardo Pazuello, a assumir
interinamente o comando da tutela.
General do Exército, Pazuello foi nomeado para o segundo cargo mais alto
daquela hierarquia ministerial no passado dia 22, após Teich assumir o ministério, em substituição de Luiz Henrique
Mandetta, exonerado após ter discordado publicamente de Bolsonaro na condução das medidas de combate ao novo
coronavírus.
Especialista em logística, o agora ministro interino foi coordenador logístico
das tropas do Exército durante os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos no país sul-americano (2016), além de ter coordenado as ações da Operação Acolhida, que
presta assistência aos migrantes venezuelanos que chegam ao estado brasileiro de Roraima após fugirem da crise
política e económica no país vizinho.
Pazuello é o nono ministro de origem
militar no Governo de Jair Bolsonaro,
segundo a imprensa local.
Questionado quarta-feira (20) de manhã se já escolheu o seu novo ministro
da Saúde, Jair Bolsonaro afirmou que
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a terça-feira (19), Pazuello já havia nomeado outros nove militares
para ocupar cargos na pasta, após
ter assumido interinamente o Ministério
da Saúde no passado fim de semana.

Eduardo Pazuello “vai ficar por muito
tempo” no cargo.
“Ele [Pazuello] vai ficar por muito
tempo (...). Não vou mudar não. Ele é
um bom gestor e vai ter uma equipa boa
de médicos com ele”, declarou o chefe
de Estado, citado pela imprensa.
O desgaste de Nelson Teich em menos
de um mês no Governo ficou evidente
quando foi informado por jornalistas
sobre um aumento na lista de atividades
essenciais, decretado por Jair Bolsonaro, que incluiu barbeiros, cabeleireiros
e ginásios desportivos entre atividades
que poderiam funcionar durante o isolamento social decretado por prefeitos e
governadores em todo o país.
O agora ex-ministro também divergia
de Jair Bolsonaro sobre a indicação do
uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes com covid-19.
Após a demissão de Teich, o Ministério da Saúde brasileiro divulgou um
protocolo que autoriza a administração
de cloroquina até para o tratamento de
casos ligeiros de covid-19 no sistema
público de saúde.
Até agora, o protocolo apenas previa o
uso de cloroquina - medicamento usado
para tratar doenças como artrite, lúpus
e malária e cujos efeitos em pacientes
vítimas da covid-19 estão ainda a ser
estudados em diversos países, incluindo
no Brasil - em casos graves de infeção
pelo novo coronavírus.
Apesar de o Ministério da Saúde indicar que teve em conta “diversos estudos
e a larga experiência do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento de outras doenças infecciosas e
de doenças crónicas no âmbito do Sistema Único de Saúde”, não há evidências
científicas sobre a eficácia deste medicamento no tratamento da covid-19.
A mudança no protocolo era um desejo do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, defensor do uso desse fármaco, e
de derivados, no tratamento da doença
causada pelo novo coronavírus, independentemente da gravidade do estado
clínico dos pacientes.
JN/MS
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Ministro interino da Saúde
do Brasil nomeia mais quatro
militares para a pasta
O ministro interino da Saúde do Brasil,
general Eduardo Pazuello, nomeou
esta quarta-feira (20) mais quatro militares para ocuparem cargos naquele
ministério, elevando para 13 o número
de oficiais que colocou a trabalhar no
executivo.
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Regina Duarte abandona
o Governo de Bolsonaro
A atriz Regina Duarte, secretária da Cultura do Governo brasileiro nos últimos
três meses, abandonou o Governo de
Bolsonaro, anunciou o próprio. Vai agora
assumir a cinemateca de São Paulo.

“

Regina Duarte relatou que sente falta
de sua família, mas para que ela possa
continuar contribuindo com o Governo e a Cultura Brasileira assumirá, em alguns dias, a Cinemateca em SP”, escreveu o
presidente brasileiro no Twitter.
Envolta em várias polémicas ao longo
destes dois meses, na última semana a atriz
viu uma entrevista à CNN Brasil transformar-se num fenómeno viral, por ter desvalorizado os crimes cometidos durante a
ditadura militar no país e até ter cantado
uma música desse tempo. A conversa com
o jornalista terminou quando a atriz foi
confrontada com uma declaração de Maitê Proença, que lhe fazia perguntas sobre a
política cultural brasileira.
Num vídeo partilhado ao lado da atriz,
Bolsonaro negou qualquer problema com
Regina Duarte, acusando a imprensa de
tentar desestabilizar o executivo.
“Regina, todas as semanas tem um ou
dois ministros que, segundo a mídia, estão
a ser ‘fritados’. O objetivo é sempre desestabilizar a gente e tentar colocar o Governo
no chão. Não vão conseguir. Jamais faria
isso com você”, afirmou o Presidente.
Posteriormente, a agora ex-secretária
afirmou que acabara de ganhar um “presente”, que “é um sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro”.

“Um convite para fazer Cinemateca, que
é um braço da Cultura, que funciona lá em
São Paulo, e é um museu de toda a filmografia brasileira. Ficar ali secretariando o
Governo, dentro da Cultura, na Cinemateca. Pode ter um presente melhor do que
esse? Obrigada, Presidente”, acrescentou
a artista.
Bolsonaro disse que, apesar de estar
“chateado” por Regina se afastar do “convívio de Brasília”, deseja o bem da atriz,
tendo em conta o seu “passado e o que representa” para o país.
“Presidente, a família está querendo a
minha proximidade, eu estou sentindo
muita falta dos meus netos, dos meus filhos, da minha família, que é uma coisa
à qual eu sempre fui muito ligada. Então
é um presente duplo: é a Cinemateca e é
também eu estar próxima da minha família, que é uma coisa que eu estou desejando
muito, estou sentindo muita falta”, declarou a secretária.
A atriz Regina Duarte, conhecida pela participação em muitas novelas famosas produzidas no Brasil, assumiu no início de março o
cargo de secretária da Cultura do país e, no
discurso de posse, ofereceu-se para “pacificar” a relação do Governo com o setor.
Entre os seus papéis mais reconhecidos como atriz estão o da viúva Porcina,
em “Roque Santeiro” (1985), e a jornalista
Malu, da série “Malu Mulher” (1979), um
enredo feminista que abordava questões
como sexo, aborto e drogas.
JN/MS

O ex-Presidente brasileiro Lula da Silva
afastou a possibilidade de se recandidatar nas eleições previstas para 2022,
mas disse que quer impedir que o Brasil
tenha outro chefe de Estado como Jair
Bolsonaro, atual mandatário do país.

“

Tenho repetido que, quando chegar
em 2022, eu vou estar com 77 anos de
idade. Eu não tenho porque ser candidato a Presidente. Eu já fui. O que eu não
vou deixar é esse país voltar a ter um Presidente da ‘qualidade’ do Bolsonaro”, escreveu o histórico líder do Partidos dos Trabalhadores na rede social Twitter, na noite de
terça-feira (19).
“O Bolsonaro poderia ter chegado e dito
às pessoas: ‘Olha, eu não tenho a solução,
não tenho a vacina. Mas vamos ter cuidado, nos cuidar, conversar para preservar os
empregos’. Era o que esperava de um chefe de Estado preocupado com 210 milhões
de pessoas”, indicou ainda o antigo mandatário, acrescentando que “se não fosse
o coronavírus”, já “estaria na rua gritando
‘Fora Bolsonaro’”.

Lula da Silva referia-se à posição do atual
Presidente em relação ao combate à pandemia da covid-19, que tem estimulado a população a regressar ao trabalho e criticado
as medidas de isolamento social decretadas
por governadores e prefeitos.
Para Bolsonaro, que está mais preocupado com a paralisação económica do país, a
covid-19 “infetará 70% da população mais
cedo ou mais tarde” e “matará muitas pessoas”, independentemente das medidas de
confinamento adotadas.
O ex-Presidente admitiu ter “consciência” de que “poderia ter feito mais” enquanto liderou o país sul-americano por
quase uma década, motivo pelo qual diz ter
tentado a reeleição em 2018: “É um processo de aprendizagem. Se você olhar 10 anos
atrás, sempre tem coisa que você poderia
feito diferente. E melhor”, defendeu.
O antigo chefe de Estado foi condenado
em dois processos por corrupção e tem pelo
menos sete outras investigações contra si.
Esteve preso durante 580 dias, tendo sido colocado em liberdade em novembro passado.

Lula da Silva sempre negou todas as acusações e diz ser vítima de perseguição judicial executada por pessoas que têm ambições políticas.
A condenação retirou o político brasileiro da eleição presidencial realizada em
2018, quando era o candidato favorito da
população, segundo as sondagens realizadas à época, no sufrágio que resultou na
eleição de Bolsonaro.
Apesar de estar em liberdade condicional, Lula continua impedido de disputar
eleições, por estar enquadrado na Lei da Ficha Limpa, lei que proíbe qualquer pessoa
condenada em duas instâncias da Justiça de
disputar cargos públicos.
Em entrevista à revista Carta Capital na
terça-feira (19), Lula comentou a atual situação do país, afirmando que o surgimento da pandemia provocada pelo novo coronavírus foi positiva para alertar o Governo
de Jair Bolsonaro sobre a importância de
um Estado forte para conter o avanço da
crise económica.
“O que eu vejo? Quando eu vejo essas
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Lula da Silva não se recandidata, mas não quer outro Presidente como Bolsonaro

pessoas acharem que tem que vender tudo
o que é público, que tudo o que é público
não presta nada... Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou
esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os
cegos enxerguem, que os cegos comecem a
enxergar, que apenas o Estado é capaz de
dar solução a determinadas crises”, disse.
JN/MS

Nico Paulo

FRI May 29 | 5pm

Nelson Sobral
Sat May 30 | 5pm

Sim, estamos trancados em casa...mas isso não significa que
não podemos divertir-nos. A equipa da Camões Radio está
aqui para lhe fazer companhia e ajudá-lo a superar esta situação sem precedentes.
A trabalhar a partir dos seus estúdios domésticos, os nossos
hosts continuam a oferecer uma excelente mistura de músicas e conteúdo informativo em português para ajudá-lo a
passar as horas - todos os dias.
Além dos nossos programas regulares, temos o prazer
de anunciar as #StayHome Music Sessions da Camões Radio,
onde convidamos artistas lusófonos, de todo o mundo, para
fazer um concerto interativo, ao vivo, na nossa página do
Instagram.
Fique atento na próxima semana, para que possa assistir ao
concerto on-line de Nico Paulo (cantora / compositora e concorrente na Luso Life Beat Series) e Nelson Sobral (cantor /
compositor / guitarrista blues r&b e country-rock).
Pode ouvir a Camões Radio on-line em camoesradio.com ou
fazer o download da nossa nova aplicação, disponível no
Google Play (iOS em breve!).
Fique em casa e fique seguro.

Suplemento
Desportivo
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Na minha casa
ou na tua?

recida a questão de se seriam ou não equiparados aos jogadores, ou seja, se também
eles assumiriam responsabilidade pelo seu
próprio “destino” no que ao risco de infeção por Covid-19 diz respeito. Mas há mais:
o ponto 6 deste Código estabelece que jogadores, treinadores, árbitros, dirigentes
e respetivas famílias ficam obrigados ao
“dever de recolhimento domiciliário” algo próximo do impossível para a maioria
dos árbitros que, não sendo profissionais,
praticam outras atividades, assim como as
suas famílias.
Para além disso, o seguro desportivo de
Inês Barbosa
trabalho também provocou reações negatiOpinião
vas tanto por parte dos jogadores como dos
árbitros: é que este não contempla a infeprimeiro, que de resto já abordá- ção por coronavírus. No caso dos segundos
mos de forma geral neste espaço ainda existe uma agravante: à exceção dos
na edição passada deste jornal, tem juízes profissionais, estes apenas prestam
que ver com o Código de Conduta proposto serviços à Liga Portugal e à Federação, não
pela Direção Geral de Saúde (DGS) e que fez possuindo por isso vínculo laboral e estancom que árbitros e atletas da competição do, por isso, mais desprotegidos.
Soube-se entretanto, no entanto, que toexpressarem sérias reservas em relação ao
mesmo. Os primeiros queriam ver escla- dos os jogadores dos clubes que compõem a

A novela da retoma da I Liga ainda está
longe do fim. Depois da polémica dos
casos positivos para COVID-19 que surgiram no Vitória de Guimarães, Famalicão, Moreirense e Benfica - e que, naturalmente, fazem com que as dúvidas em
relação ao facto de esta retoma ser ou
não uma boa ideia se adensem -, existem ainda dois assuntos que continuam
a fazer correr muita tinta.

O

Primeira Liga de futebol português vão assumir, coletivamente, o Código de Conduta.
Quem avançou esta informação foi Joaquim
Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, explicando que este ponto “exigia, aparentemente,
uma declaração individual dos jogadores”,
transparecendo que poderia existir “uma
responsabilização”, colocando em causa
“os direitos fundamentais” dos jogadores.
Tudo parece agora esclarecido: “É uma declaração de que os jogadores tomaram conhecimentos das regras deste protocolo”,
e de que assumem um “comportamento
adequado ao seu cumprimento”, segundo
explicou Joaquim Evangelista.
Assunto encerrado. Passemos ao próximo: onde serão, afinal, disputadas as partidas das 10 jornadas que faltam para a conclusão do campeonato? As Administrações
Regionais de Saúde (ARS) vistoriaram, esta
segunda (18) e terça-feira (19), os estádios
de nível 1, 2 e 3, de forma a perceber quais
deles reuniam as condições de segurança
necessárias. Ora, o Marítimo, por exemplo, desde cedo se mostrou contra a conclusão da época em campo - não fossem
eles estar atualmente a oito pontos acima
da linha d’água. Mais vale prevenir do que
remediar! Para além disso, ainda ameaçou
avançar com um pedido de impugnação
da competição caso não pudesse disputar
as partidas que restam desta época no seu
próprio estádio. Vá lá que, na quarta-feira
(20), a FPF anunciou que foram 10 os estádios aprovados pela DGS e que “poderão de
imediato receber jogos” - são eles a Cidade
do Futebol (um empreendimento promovido pela FPF, que alberga os edifícios da
FPF e um Centro Técnico de Futebol para
estágios e trabalho das seleções nacionais,

localizado no Complexo Desportivo Nacional do Jamor), o Capital do Móvel (Paços
de Ferreira) – depois de corrigido um problema relacionado com um “pormenor na
distribuição de água” -, o Estádio D. Afonso
Henriques (Vitória de Guimarães), o Estádio do Dragão (F.C. Porto), o Estádio João
Cardoso (Tondela), o Estádio José Alvalade
(Sporting), o Estádio Municipal de Braga
(S.C. Braga), o Estádio do Sport Lisboa e
Benfica (S.L. Benfica), o Portimão Estádio
(Portimonense) e… o Estádio do Marítimo
(Marítimo)! Quem não chora…
O organismo adiantou ainda que, depois
de sujeitos a “um conjunto de correções”,
existem ainda outros cinco estádios que
poderão ser aprovados, após nova vistoria
- o Bonfim (Vitória de Setúbal), o Cidade de
Barcelos (Gil Vicente), o Clube Desportivo
das Aves (Desportivo das Aves), o Bessa
(Boavista) e o Rio Ave (Rio Ave). Quer isto
dizer que fora da “corrida” ficaram os estádios do Jamor (Belenenses), o Estádio
Municipal de Famalicão (Famalicão) e o
Estádio Comendador Joaquim de Almeida
Freitas (Moreirense).
Mais tarde, ficou a saber-se que no estádio do Bessa são necessárias alterações
de sinaléticas e percursos e no Bonfim as
correções também estão relacionadas com
questões técnicas de sinalética.
Finalmente, Santa Clara e Belenenses
disputarão, enquanto anfitriões, as restantes jornadas na Cidade do Futebol. Já o
Famalicão atuará no campo do Gil Vicente,
em Barcelos, depois de corrigidas as “falhas” apontadas na vistoria realizada e o
Moreirense terá de pedir a casa emprestada
ao Vitória de Guimarães.
É caso para se dizer… Mi casa es su casa!
E é se querem!

Vamos marcar um

café online

& falar sobre

o sector imobiliário
Antes de tudo isto começar, estava a pensar no Sector Imobiliário?
Será que está a pensar em vender tendo em conta as alterações
na sua vida?
Vamos sentar-nos para um ‘Café Online’ e conversar.

REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

CANDIDO FARIA
SRS, ABR, Hon. B.A.
Real Estate Broker

416.459.2007
candido@candidofaria.ca

www.CandidoFaria.ca
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Gil Vicente acredita que estádio
será aprovado na próxima vistoria
Em todo o caso, ao contrário da informação que circulou esta quarta-feira
(20), o problema do Estádio Cidade de
Barcelos não está relacionado com o ar
condicionado, pois é algo que nem existe
nas zonas técnicas.
Recorde-se que nem só o Gil Vicente
está interessado na validação do estádio.
O Famalicão segue igualmente atentamente o processo, uma vez que pretende
e acordo com as informações re- usar aquele palco por empréstimo, para
colhidas pelo JN, a Direção-Geral disputar os jogos que lhe faltam, na quada Saúde solicitou ao Gil Vicente lidade de visitado, até ao final do camque fizesse “pequenas retificações” no peonato.
seu estádio, algo que será “facilmente
JN/MS
solucionado”.

D
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O Estádio Cidade de Barcelos, casa
do Gil Vicente, considerado de nível
1 pela Liga Portugal, foi um dos seis
cuja aprovação ficou em “stand-by”.
No entanto, de acordo com o que
apurou o JN, os responsáveis gilistas prosseguem confiantes na certificação da infraestrutura, aquando da
nova vistoria que decorrerá em breve.

Liga vai regressar com jogos
de segunda-feira a domingo
A edição de 2019/20 da Liga vai ser reatada com jogos em todos os dias da semana, depois da suspensão devido à pandemia de covid-19, disse esta terça-feira (19)
a diretora executiva da Liga de clubes.

E
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m entrevista à Rádio Renascença, Sónia Carneiro, diretora executiva da
Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), expressou a vontade de “matar
toda a fome de bola” dos adeptos, depois da
interrupção em 12 de março, com os 90 jogos restantes da Liga.
“Teremos futebol de segunda a domingo,
exceto em alguns dias de julho em que não
será possível. Os adeptos irão matar toda
a fome de bola que tiveram durante estes
dois meses e meio de confinamento”, afirmou Sónia Carneiro.
A organização da competição, que tem
previsto o reatamento para 4 de junho,
prevê completar a prova até 26 de julho, ou
seja, em 52 dias.
“Estamos a trabalhar com os operadores
para otimizar horários e preencher o calen-

dário o mais possível com o número máximo de dias com jogos. Vai haver alturas em
que teremos jogos todos os dias. Os clubes
estão a fazer um grande esforço nesse sentido e esse trabalho está a ser feito com os
departamentos de futebol, para as equipas
terem um período de descanso mínimo de
três a quatro dias”, explicou a responsável.
Sónia Carneiro ressalvou que essa dispersão de jogos deve ser maior nas duas
primeiras semanas, a fim de reduzir os riscos de lesão dos jogadores, e menor na última jornada, “por razões regulamentares”.
O Regulamento de Competições da LPFP
defende que os jogos da última jornada
“devem ser realizados no mesmo dia e à
mesma hora”, admitindo, para efeitos de
transmissão televisiva, “alterações em bloco de jogos que envolvam todos os clubes
que disputem a obtenção de um mesmo
objetivo”, casos do primeiro lugar, despromoções ou acesso às competições europeias.
JN/MS
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Frederico Varandas: “Vamos ter uma
poupança de 180 mil euros ao ano”

Benfica devolve aos sócios dinheiro
dos jogos na Luz por realizar
O Benfica anunciou, esta terça-feira (19),
a devolução aos detentores de bilhetes
de temporada do valor proporcional aos
cincos jogos da I Liga de futebol previstos para o Estádio da Luz e que vão
decorrer à porta fechada, devido à covid-19.

“

Dada a impossibilidade de os sócios
detentores de ‘Red Pass’ assistirem
aos cinco jogos que faltam, o clube tomou a decisão de atribuir uma compensação de valor proporcional a esse número de
jogos que não estarão abertos ao público”,
lê-se num comunicado publicado no site
oficial dos “encarnados”.
O clube lisboeta explicou que o valor da
devolução será colocado na “carteira virtual” de cada detentor de lugar de época e,
por isso, só poderá ser utilizado na compra
ou no pagamento de produtos relacionados
com o Benfica.
“O Benfica, face à interrupção das competições e incerteza quanto ao futuro imediato, entende ser esta a forma mais justa

e equilibrada para compensar todos os sócios”, considerou.
A I Liga foi suspensa em 12 de março, devido ao surto do novo coronavírus, mas vai
ser retomada a partir de 4 de junho, com
todos os jogos à porta fechada. Até final da
temporada, o Benfica vai receber Tondela,
Santa Clara, Boavista, Vitória de Guimarães
e Sporting.
“Os detentores de camarotes e “executive
seats” também serão compensados através
da disponibilização de contrapartidas de valor proporcional aos cinco jogos que faltam
disputar no Estádio da Luz, podendo esses
valores ser usados no decorrer das próximas
duas épocas desportivas (até 30 de junho de
2022)”, acrescentou o emblema da Luz.
Falta disputar um total de 90 jogos do
principal escalão do futebol nacional, o único que não foi cancelado devido ao novo
coronavírus, assim como a final da Taça de
Portugal, entre Benfica e F. C. Porto.
JN/MS

Em entrevista, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, falou da
atualidade do clube e revelou pormenores das saídas de Filipe Osório de
Castro (vice-presidente) e Rahim Ahamad (vogal) do conselho diretivo do
emblema de Alvalade.

“

O Filipe não queria sair antes de terminar um projeto com a EDP onde
vamos tornar muito mais eficiente
a parte do estádio e a academia a nível
energético, também no pavilhão. Vamos
ter um Sporting mais ‘friendly’, mais
‘green’ e vamos ter uma poupança de
cerca de 180 mil euros ao ano. O projeto
será conhecido esta semana. Foi assinado
há três dias. Estas pessoas tentaram ficar.
Havia a possibilidade de ficarem apenas
formalmente ligados mas isso não é a
nossa forma de estar, nem lhes podíamos pedir isso. O CD exige aprovação
de orçamentos e responsabilidades. Não
fazendo parte no dia a dia não seria justo fazer isto. Sei o que lhes custar tomar
essa decisão. Foram preparando a passagem das pasta”, disse o presidente dos
leões em entrevista ao Canal 11.
Frederico Varandas aproveitou para
falar sobre o comunicado emitido, esta
segunda-feira, onde foi anunciada a saída de Filipe Osório de Castro, e o vogal,
Rahim Ahamad, do conselho diretivo do
clube de Alvalade. “O comunicado é de

hoje mas é algo para o qual o conselho
diretivo estava preparado há dois meses.
Estamos a viver a maior crise dos últimos
100 anos. O clube está a ser afetado mas
também as empresas e as famílias. Estes
dois elementos deram muito ao clube,
são dois empresários, tal e qual como outros membros do conselho diretivo que
não são remunerados. Nunca ganharam
um tostão no clube. Se já é difícil conciliar as suas vidas profissionais com as
obrigações no Sporting, esta pandemia
virou o mundo deles e de quase todos
nós”, disse.
O dirigente verde e branco falou sobre
alguns elementos com potencial como,
por exemplo, o brasileiro Matheus Nunes. “O Matheus Nunes custou 500 mil
euros. O que já vi nele, como está a
treinar hoje, ao lado de colegas como
Battaglia, Doumbia, Vietto, não tenho
dúvidas que só ele vai pagar Rúben
Amorim”, reforçou. “O Tiago Tomás
tem 17 anos e vai ser uma aposta séria
do Rúben Amorim. Não pode jogar, estava nos sub-19, foi inscrito na equipa
A e uma vez que o campeonato parou,
o Tiago Tomás não estava inscrito, por
isso só pode jogar nas últimas cinco jornadas. O Rúben Amorim não procura só
talento, procura fome de ganhar. Não
queremos jogadores acomodados”.
JN/MS

Jogadores têm compromisso
de honra para assinar

gos comprometem-se a cumprir a “contenção social” nos termos previstos pelo
clube a que pertencem e pelas autoridades
de Saúde, a adotar um “comportamento
social responsável, nomeadamente o confinamento no domicílio”, do qual sairão
apenas para “as atividades profissionais
essenciais à prossecução da competição” e
a “limitar os contactos sociais ao agregado
familiar, até ao término da competição”.
Desta forma, constata-se que não foram
aliviadas as regras que motivaram protestos públicos de três jogadores do F. C.
Porto e um do Sporting, depois de ter sido
tornado público o parecer da DGS para o
regresso da competição.
Num ponto anterior deste plano de ação
está, no entanto, escrito que se os jogadores
e staff das equipas tiverem de sair de casa,
sem ser em dias de treinos ou jogos, só o
podem fazer em casos de “força maior”.
Sempre que solicitados, os jogadores têm
de participar em “iniciativas de cariz social
e educativo de sensibilização da sociedade para a importância da contenção social como forma de prevenção e controlo à
covid-19”. No caso de um teste positivo, o
jogador é equiparado a “portador de doença, não havendo qualquer exceção”. Será
sempre aplicada a lei para efeitos de número
mínimo de jogadores para jogo (sete), abaixo do qual uma equipa perderá a partida por
falta de comparência, conforme afirmou o
primeiro-ministro António Costa.
Máximo de 185 pessoas

O documento também estabelece o número máximo de 185 pessoas autorizadas a
entrar no estádio nos dias dos jogos: 85 com
acesso às zonas técnicas (jogadores, treinadores, delegados da Liga, árbitros, médico
Clubes receberam plano de ação da re- muito rígidas, definidas pela Direção-Geral antidoping, técnico VAR); 25 à volta do reltoma do campeonato, que inclui um ane- da Saúde (DGS), em articulação com a FPF vado (apanha-bolas, repórteres, fotógrafos
xo que deve ser rubricado por todos os e com a Liga, que os clubes já começaram e operadores de câmara); 15 no relvado ana receber. O documento, a que o JN teve tes, ao intervalo e depois do jogo; e 60 nas
intervenientes nos jogos.
acesso, inclui um anexo cujo título é “Com- bancadas, entre as quais os órgãos sociais
pontado para 4 de junho, o regresso promisso de Honra”, para ser assinado por dos clubes e a comunicação social.
JN/MS
do campeonato será feito de acordo todos os jogadores e demais agentes.
Nesse anexo, os intervenientes nos jocom um plano de ação com normas

A
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Árbitros nomeados
para a Madeira

viajam com
os adversários
do Marítimo
As equipas de arbitragem que forem
nomeadas para os cinco jogos do
campeonato que o Marítimo vai disputar, na qualidade de visitado, viajarão
de e para a Madeira no mesmo avião
dos adversários da equipa insular.

A

s comitivas de Vitória de Setúbal (25.ª jornada), Gil Vicente
(27.ª), Benfica (29.ª), Rio Ave
(32.ª) e Famalicão (34.ª) terão a companhia dos árbitros, no avião que os
levará para o Funchal, quando forem
defrontar o Marítimo, bem como no
regresso a solo continental.
Ainda de acordo com o que confirmou o JN, o Conselho de Arbitragem da
Federação Portuguesa de Futebol informou a Liga deste acordo que fez com as
equipas envolvidas, ou seja, o Marítimo
e as cinco equipas adversárias.
Recorde-se que a equipa presidida
por Carlos Pereira e treinada por José
Gomes garantiu, no passado domingo
(17), que poderá jogar no Estádio do
Marítimo os tais cinco jogos que lhe
faltam disputar na Liga, como anfitriã.
Esta medida de incluir as equipas
de arbitragem nos mesmos aviões
das equipas que visitam o Marítimo
foi criada com o objetivo de reduzir
ainda mais o risco de contágio pela
covid-19.
JN/MS
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O presidente do Sindicato dos Jogadores reagiu, no passado domingo (17), às
críticas da SAD do Leixões, acusando-a
de “cometer irregularidades”.

Joaquim Evangelista reage
às críticas da Leixões SAD:
“Não merecia alguns dirigentes”

Créditos: DR
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A

Adrien Silva foi titular no jogo com o Irão

Futebolistas portugueses
doam equipamento a
profissionais de saúde
ses durante as suas carreiras, os jogadores sentiram que o mínimo que podiam
fazer era apoiar este tipo de iniciativas”,
explicou à Lusa Pedro Neto, empresário
de Adrien Silva, que realizou a compra
da mercadoria na China, já entregue na
embaixada portuguesa em Pequim.
O equipamento inclui ainda 10 mil fainiciativa foi proposta por Adrien tos de proteção e 100 mil luvas, e será
Silva e contou com a adesão de Ru- destinado a hospitais de Faro, Gaia, Beja
ben Macedo, Ricardo Pereira, João e São Francisco Xavier, aos Bombeiros
Mário, Éder, João Pereira, William Carva- Voluntários de Barcarena e de Cascais, e
lho, Nuno Gomes, Gelson Martins, Gil Dias, ao INEM.
João Moutinho e José Bosingwa.
JN/MS
“Tendo recebido o apoio dos portugue-

12 atuais e antigos futebolistas portugueses doaram na passada sexta-feira
(15) 50 mil máscaras cirúrgicas, entre
outro equipamento médico, a diferentes
unidades de saúde em Portugal, com o
objetivo de ajudar os profissionais no
combate à pandemia de covid-19.

A

o JN, Joaquim Evangelista vincou
que o comunicado do clube de Matosinhos, emitido no passado domingo (17), é de “alguém desesperado” e
que “está a perder a razão”.
“Está perdido e procura culpar terceiros dos problemas da SAD. Nunca ofendi
nenhum dirigente da Leixões SAD mas o
sindicato está sempre ao lado dos atletas. A
Leixões SAD tem cometido várias irregularidades ao longo do tempo e agora [tempo
de pandemia] ainda mais. Uma delas está
relacionada com a emissão dos recibos
mensais dos jogadores, Em causa está a
declaração de parte do salário como quilómetros”, afirmou.
Relativamente ao lay-off, causa das críticas da Leixões SAD ao presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista
salientou que “é um direito que assiste à
SAD do clube” mas é “mentira que o sindicato não tenha querido negociar”.
“O mais grave é publicar contratos dos
jogadores no Facebook, que põe em causa a posição dos atletas perante o sócios e
adeptos. Há um crime de confidencialidade e proteção de dados. Os jogadores podem e devem apresentar uma queixa-crime por causa disto. É a degradação total de
um clube histórico que não merecia alguns
destes dirigentes”, acrescentou.
A SAD do clube de Matosinhos deixou
duras críticas a Joaquim Evangelista, pre-

www.mileniostadium.com

sidente do Sindicato de Jogadores. Em
causa, o diferendo motivado pelo lay-off
decidido pela SAD matosinhense após a
paragem do futebol.
“O futebol mudou, reconhecendo-se
dois tipos de intervenientes no mundo do
futebol: os que acrescentam valor e investem no futebol; e os parasitas que vivem à
custa do futebol e cujo objetivo é passar a
vida a dar entrevistas, aparecer em programas de televisão e encostar-se aos que
têm poder, para garantirem o seu ‘tacho’.
Estamos, obviamente, a falar do Presidente do Sindicato dos Jogadores (SJPF) Joaquim Evangelista”, pode ler-se no comunicado, que acusa Joaquim Evangelista de
“ameaças”.
“’Planta’ notícias de forma sucessiva e,
numa conversa telefónica com o presidente da SAD do Leixões e o Diretor Desportivo
da mesma utilizou termos como ‘ladrões’,
‘vigaristas’, ‘filhos da p***’ e ‘vou f***-vos’,
quando caiu na realidade e viu que tinha
induzido em erro os jogadores do plantel
do Leixões, ao dizer-lhes que não conseguíamos ter acesso ao ‘Layoff’, bem como o
mesmo não poderia ter retroativos a 23 de
março, como se veio a confirmar, influenciando, mais uma vez, mal os jogadores que
pertencem ao Sindicato que preside. Ao invés de reconhecer o seu erro, ameaçou um
emblema com 112 anos de história, utilizou
os jogadores e cumpriu a sua ameaça de
vingança. Faça um favor ao futebol Português: demita-se”, refere o clube.
JN/MS
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Fernando Santos regressa ao
trabalho na Cidade do Futebol
A equipa técnica da seleção portuguesa, liderada por Fernando Santos,
reuniu-se esta terça-feira (19) pela primeira vez na Cidade do Futebol, em
Oeiras, após a paragem motivada pela
pandemia de covid-19.

P

ara além do selecionador, o encontro, que decorreu nas instalações
remodeladas da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), contou com
João Costa, Ilídio Vale, Fernando Justino,
Jorge Rosário e Ricardo Santos, e “serviu
para dar um sinal público do início do
período de desconfinamento”.
Segundo a nota divulgada no site da
FPF, a Unidade de Saúde e Performance

do organismo “definiu um protocolo”,
que obriga “a utilização de máscaras de
segurança a qualquer funcionário ou visitante presente”.
A fase final do Euro2020, que vai decorrer pela primeira vez em 12 cidades
de 12 países, estava marcada para junho
e julho deste ano, mas acabou por ser
adiada para 2021, entre 11 de junho e 11
de julho, devido à pandemia da covid-19.
Portugal, campeão em título, está inserido no grupo F, com as seleções da
França, campeã mundial, Alemanha, e
espera ainda pelo vencedor de um dos
quatro play-offs de acesso à fase final.
JN/MS
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Coimbra quer receber final
da Taça de Portugal

“

A proposta [...] tem por base o facto
do Estádio Cidade de Coimbra estar
devidamente licenciado para os jogos da LigaPro [II Liga], reunindo todos
os requisitos para a realização de um jogo
tão importante como a final da Taça de
Portugal”, justifica o presidente a Associação de Futebol de Coimbra (AFC), Horácio Antunes.
Pela primeira vez desde 1983, a final da
Taça não vai ser no Estádio Nacional, em
Oeiras, uma vez que este não cumpre com
as condições ideias para a realização do
encontro em termos de medidas anti-covid-19, a pandemia que parou o futebol
português em março.
Face à atual situação, ainda não há uma
data nem lugar para a realização do encontro entre dragões e águias.
O dirigente enviou uma carta ao presidente da Federação Portuguesa de Fute-

bol (FPF), Fernando Gomes, com o intuito
de o sensibilizar para a concretização desta pretensão, até porque esta infraestrutura desportiva “está mais equidistante
das cidades do Porto e de Lisboa”.
“Tendo em consideração que os finalistas são precisamente o Benfica e o F. C.
Porto, é a melhor solução se comparada
com a cidade de Aveiro, que beneficia o F.
C. Porto, enquanto que a hipótese do Estádio Municipal de Leiria beneficia o Benfica”, argumentou Horácio Antunes.
O presidente da AFC recordou o “grande passado no futebol nacional” e a “centralidade de Coimbra” como fatores “a ter
em conta”, realçando ainda o facto de a
cidade estar “ávida de um jogo histórico
e carismático”, uma vez que o último com
estas características foi um Portugal-Luxemburgo, em 2013.
No plano de desconfinamento, o Governo português definiu que a Liga,
suspensa após a realização de 24 das 34
jornadas previstas, e a final da Taça de
Portugal, entre Benfica e F. C. Porto, vão
poder ser disputadas.

Créditos: DR

A Associação de Futebol de Coimbra
e a Académica pretendem que a final
da Taça de Portugal, entre F. C. Porto e
Benfica, se realize em Coimbra, tendo
já informado a Federação Portuguesa
de Futebol.

JN/MS

UEFA adia reunião devido a questões
relacionadas com locais do Euro2020
vai realizar o Euro2020, no próximo ano”,
justificou a entidade que rege o futebol europeu, numa curta nota publicada no site
oficial.
Nos últimos dias, o presidente da UEFA,
o esloveno Aleksander Ceferin, admitiu que
A UEFA anuncia que a próxima re- o Campeonato da Europa de futebol pode
união do seu Comité Executivo, ini- sofrer alterações e realizar-se sem a organicialmente agendada para 27 de maio, zação das 12 cidades de 12 países, como prefoi adiada para o dia 17 de junho de 2020, visto antes do adiamento.
A fase final do Euro2020 estava marcada
devido a alguns pontos em aberto relativos
a um número reduzido dos locais onde se para junho e julho deste ano, mas acabou

A reunião do comité executivo da UEFA
foi adiada em três semanas, devido a
questões relacionadas com os locais do
Euro2020, adiado para 2021, face à pandemia de covid-19.

“

por ser adiada para 2021, entre 11 de junho
e 11 de julho.
Após a declaração de pandemia, em 11
de março, as competições desportivas de
quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos
Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -,
suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo
canceladas.
JN/MS

IFAB certifica utilização do VAR nos três relvados da Cidade do Futebol
A International Football Association
Board (IFAB), entidade responsável
por certificar estádios para a utilização do videoárbitro (VAR), aprovou,
esta segunda feira (18), os três relvados da Cidade do Futebol.

Créditos: DR

Q

uer isto dizer que qualquer um dos
três relvados das infraestruturas
da Federação Portuguesa de Futebol pode receber jogos oficiais ao vivo
com VAR. Recorde-se que Santa Clara e
Belenenses SAD, pelo menos esses, vão
utilizar a Cidade do Futebol como casa
nas 10 jornadas que faltam disputar até à
conclusão do campeonato.

available at:

Viveiros Group

1325 St. Clair Ave W
Toronto

CalourA Bar & Grill Alves Meats
468 Rogers Rd
York

157 MacNab St N
Hamilton

Caso o Estádio do Bonfim não seja
aprovado, o Vitória de Setúbal também
tenciona utilizar aquele espaço nos jogos
que disputará na qualidade de visitado.
Recorde-se que a FIFA, também através da IFAB, deixou a decisão de usar
ou não o VAR, nas jornadas que faltam
para concluir os diversos campeonatos, nas mãos das diferentes ligas. Em
Portugal, essa tecnologia continuará
a ser usada, uma vez que as condições
de segurança necessárias nesta fase da
pandemia da covid-19 estão asseguradas pela FPF.
JN/MS
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pas tinham até 13 de março, data em que
a competição foi suspensa, por causa do
surto do novo coronavírus.
“Todos nós queríamos que a liga terminasse de forma diferente. No campo e
com adeptos nas bancadas. Mas, dada as
circunstâncias que enfrentamos, a SPFL
m comunicado, o organismo ex- chegou a acordo que esta teria de ser a deplicou que a decisão foi tomada de cisão a tomar”, lê-se no comunicado do
“forma unânime” pelos 12 clubes do organismo.
O Celtic, que liderava a competição com
primeiro escalão e que a classificação final
ficou definida pelos pontos que as equi- 13 pontos de vantagem sobre o Rangers,
A temporada 2019/20 da liga escocesa
foi dada como finalizada, devido à pandemia da covid-19, e o título de campeão foi entregue ao Celtic, anunciou
esta segunda-feira (18) a organização da
prova (SPFL).

E

segundo classificado, foi declarado campeão e conquistou o título escocês pela
nona vez consecutiva.
Na outra ponta da tabela, o Hearts, que
esta temporada contou com o guarda-redes português Joel Pereira, emprestado
pelo Manchester United, foi despromovido à segunda divisão.
JN/MS
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Liga escocesa terminou e o Celtic foi declarado campeão

BRASIL

Flamengo anuncia resultados negativos a todos os elementos testados
A equipa de futebol brasileira, treinada
por Jorge Jesus, informou esta terça-feira (19) que os funcionários e atletas
testados na segunda-feira (18) para
covid-19 tiveram todos resultados negativos.

Créditos: DR

“

Estão no centro de treinos funcionários, atletas e elementos da
comissão técnica. Todos testaram negativo para a covid-19 nos exames realizados na última segunda-feira
(18)”, refere o clube em comunicado.
Na segunda-feira (18), o clube anunciou o regresso ao trabalho, depois de
uma paragem de mais de dois meses devido à pandemia de covid-19.
A equipa emitiu no mesmo dia um
comunicado, garantindo que “todas as

atividades estão a ser realizadas seguindo as medidas de higiene e distanciamento, como, por exemplo, higienização constante dos materiais desportivos
e instalações.
O Flamengo publicou também um documento no qual elenca as medidas implementadas para prevenir a transmissão do novo coronavírus no Centro de
Treinos George Helal, conhecido como
Ninho do Urubu.
No início de maio, o Flamengo revelou ter feito 293 testes a jogadores, familiares de jogadores e funcionários do
clube, e registado um total de 38 positivos, todos sem sintomas, e 11 com anticorpos no sangue.
JN/MS

ITÁLIA

Liga italiana regressa a 14 de junho
se curva de contágios continuar a descer

A

Liga italiana, suspensa desde março, devido à pandemia de covid-19,
poderá ser retomada a 14 de junho,
caso a curva epidemiológica no país continue a descer, informou esta terça-feira (19)
o ministro transalpino do Desporto.
“Todos esperamos que o futebol possa
ser retomado o quanto antes, mas, neste
momento, ainda não temos total segurança
para o fazer, como já referiu o primeiro-ministro. Se a curva de contágios continuar a baixar, como desejamos, então, sim,
será possível apontar 14 de junho como a
data para recomeçar a Serie A”, afirmou
Vincenzo Spadadora à agência de notícias
Italpress.
De resto, Spadafora referiu que a retoma
do campeonato italiano terá de ser feita “de
forma gradual, atuando com cuidado e responsabilidade”.
Na segunda-feira (18), a Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou que a Serie A, tal como a Taça de Itália, vão continuar suspensas até 14 de junho, depois de
o Governo italiano ter prolongado a proibi-

ção da realização de eventos desportivos no
país até 14 de junho.
Entretanto, os clubes retomaram os
treinos individuais a 4 de maio, enquanto aguardam pela autorização do Governo
para recomeçar o trabalho coletivo, que
estava agendado para esta segunda-feira
(18), mas acabou por ser adiado, uma vez
que os clubes da Serie A não concordaram
com algumas das medidas que constavam
do protocolo sanitário elaborado pela Comissão Técnico-Científica.
Um desses pontos está relacionado com
a obrigação de todos os membros de uma
equipa serem colocados em quarentena,
caso um elemento do plantel seja diagnosticado com covid-19.
“Um caso positivo entre os jogadores poderia prejudicar a saúde de todos, incluindo funcionários do clube. Não é uma questão meramente desportiva. Compreendo
que uma nova paragem poderia prejudicar bastante o desenrolar da competição.
Por isso mesmo, estamos a estudar todas
as possibilidades. O objetivo não é apenas
recomeçar a competição, mas também que
não seja cancelada”, vincou Spadafora.
JN/MS
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Liga italiana regressa a 14 de junho se
curva de contágios continuar a descer
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ANDEBOL

Alexis Borges diz adeus ao F. C. Porto
O andebolista luso-cubano Alexis Borges anunciou na passada quinta-feira
(14) o fim do vínculo com o F. C. Porto,
numa mensagem de despedida partilhada nas redes sociais.
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O

pivot, de 28 anos, que na próxima época irá jogar nos franceses
do Montpellier, chegou aos dragões em 2013/14, tendo sido pelo meio
emprestado uma temporada ao Barcelona (2017/18). Pelos azuis e brancos
conquistou três campeonatos, uma Taça
de Portugal e duas supertaças, enquanto
pelo conjunto catalão somou uma Liga,
uma Taça e uma Supertaça de Espanha.
Na hora do adeus, Alexis Borges deixou
uma emotiva mensagem de despedida.
“Até breve... Chegou ao fim mais uma
etapa da minha carreira e eu só posso
AGRADECER. Obrigado às pessoas que
acreditaram em mim quando cheguei a

Portugal. Obrigado ao professor por me
ter encaminhado a esta que foi a minha
‘casa’ ao longo destes 6 anos. Obrigado
aos treinadores que passaram por mim
neste clube, que tanto conhecimento me
passaram e que acreditaram no meu potencial. Obrigado ao treinador e amigo
que sempre me motivou e disse que seria
um bom jogador. Obrigado aos meus colegas de equipa. Obrigado aos adeptos e
apoiantes que sempre foram fantásticos,
sempre me senti muito acarinhado e sem
dúvida que são muito importantes nos
nossos jogos. Obrigado ao FCP por tudo o
que me ensinou e proporcionou”, escreveu o andebolista que também é internacional por Portugal.
“Evoluí muito enquanto pessoa e enquanto profissional e agora está na hora
de dizer... até breve!”, terminou o jogador.
JN/MS

Pedro Seabra e Benfica terminam ligação

TÉNIS

Créditos: DR

Ténis prolonga suspensão
até 31 de julho

Créditos: DR

“

Quando cheguei, olhei para os números das conquistas do andebol que
temos à entrada do balneário e propus a mim próprio mudá-los a todos. O da
Taça de Portugal e da Supertaça mudaram,
infelizmente não conseguimos conquistar
o título nacional”, disse o jogador.

Em declarações ao site oficial do Benfica, o central reconheceu que ficou a faltar
a conquista do título de campeão. “Isso é
a grande mágoa que levo destes três anos
porque sei que era possível e era esse o
grande propósito, queria muito ficar ligado a essa conquista”, salientou Seabra.
Na carreira, Pedro Seabra representou
o São Bernardo, Sporting, ABC e Benfica,
e conquistou duas taças Challenge, pelos
minhotos e pelos leões, um campeonato,
uma Supertaça e uma Taça de Portugal.
JN/MS

A decisão anunciada na passada
sexta-feira (15) afeta os torneios ATP
de Hamburgo, Bastad, Newport, Los
Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta e Kitzbühel, além dos torneios ‘challenger’
e ITF agendados até 31 de julho.
Para já, os torneios agendados a
Devido às incertezas relacionadas partir de 1 de agosto continuam a ficom a pandemia de covid-19, la- gurar no calendário. Uma reavaliação
mentamos anunciar a decisão de da situação provocada pela pandemia
estender a suspensão do circuito. Tal de covid-19 e a consequente atualicomo os adeptos do ténis, os jogadores zação do calendário do circuito ATP
e os organizadores de torneios em todo serão conhecidas em “meados de juo mundo, partilhamos a deceção pelo nho”.
Também a Associação de Ténis Fefacto de o circuito [ATP] continuar a
ser afetado desta maneira”, declarou minino (WTA) e a Federação Internao presidente da Associação de Tenistas cional de Ténis (ITF) deram conta, em
distintos comunicados, do prolongaProfissionais (ATP).
Citado em comunicado, Andrea mento da suspensão dos torneios até
Gaudenzi disse que a ATP continua a 31 de julho.
“Lamentamos esta situação, mas conavaliar “todas as opções” para retomar a competição “assim que for segu- tinuaremos a guiar-nos pela opinião dos
ro fazê-lo”, admitindo a possibilidade especialistas clínicos sobre quando o
de “reagendar” torneios mais tarde na regresso do circuito WTA será seguro e
temporada. “Como sempre, a saúde e possível. Continuamos a monitorizar a
o bem-estar da comunidade do ténis e situação atentamente e esperamos redo público permanecem a nossa prio- gressar ao ‘court’ assim que possível”,
ridade em cada decisão tomada”, sub- lê-se no comunicado da WTA.
JN/MS
linhou ainda.

Os circuitos masculino e feminino de
ténis vão prolongar a suspensão até
31 de julho, devido à pandemia de
covid-19, com uma nova atualização
do calendário a ser remetida para
meados de junho.

Créditos: DR

O internacional português Pedro Seabra,
de 29 anos, vai deixar o Benfica após três
épocas, pelo qual venceu uma Supertaça e uma Taça de Portugal, revelaram na
passada quinta-feira (14) as águias.

“
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Arranque do Rali de Portugal virtual
Com o cancelamento do Rali de Portugal, os promotores do Mundial de Ralis
avançaram com uma versão virtual da
prova portuguesa do WRC, que vai decorrer entre sexta-feira (22) e domingo
(24), com três pilotos portugueses aos
comandos das consolas.

J

Créditos: DR

osé Pedro Fontes e Bernardo Sousa terão a companhia de Miguel Oliveira,
piloto do Mundial de MotoGP em motociclismo, num torneio de eSports por
eliminatórias, que será transmitido em
direto pela rede social Facebook.
A competir estará ainda o britânico Rhys
Yates, piloto da categoria WRC2 e vencedor
da ronda virtual anterior, o Rali da Argentina, do boliviano Marco Bulacia, piloto de
WRC3, o francês Frenchman Pierre-Louis
Loubet, campeão mundial de WRC2, para
além dos norte-americanos Sean Johnston
e Alex Kihurani.
A competição terá por base o WRC8,
jogo oficial do Campeonato do Mundo de
Ralis, com um sistema de eliminatórias.

Na sexta-feira (22), o cenário dos quartos-de-final será o mítico troço de Fafe e
o salto. Os pilotos mais rápidos de cada
confronto seguem para as meias-finais,
disputadas no sábado (23), no troço de
Amarante.
No domingo (24) decorre a final da
competição, com os dois melhores a disputarem o troço de Viana do Castelo e novamente o de Fafe.
Os duelos estão marcados para as 21 horas de cada dia (hora portuguesa) e podem
ser acompanhadas nas páginas de Facebook do WRC e do Rali de Portugal.
“Infelizmente, esta pandemia provocada pela covid-19 impediu-nos de acolher
o Rali de Portugal este fim de semana”, lamentou o presidente do Automóvel Club
de Portugal, Carlos Barbosa.
“Mas nada nos impede de organizarmos
uma competição virtual, precisamente no
mesmo fim de semana em que o rali deveria ter lugar”, disse ainda.
.
JN/MS

Fernando Alonso com
o regresso à Fórmula 1 na mira

N

uma sessão organizada pela Escola
Universitária Real Madrid - Universidade Europeia, o piloto de 38 anos
garantiu que o próximo desafio da carreira
será “na categoria máxima do desporto automóvel, seja na Fórmula 1, na resistência
ou na IndyCar [competição de monolugares nos EUA]”, disse.
Alonso, que contabiliza 32 vitórias na Fórmula 1, acredita ter “um bom nível físico e
motivação”. Para além disso, para competir
no rali Dakar de todo-o-terreno, prova em

que se estreou este ano, ainda tem “alguns
anos pela frente”.
Por isso, quer concentrar-se “na categoria máxima do automobilismo”, numa altura em que o seu nome é apontado à Renault
para substituir o australiano Daniel Ricciardo (de saída para a McLaren) em 2021.
Fernando Alonso foi duas vezes campeão
mundial de Fórmula 1, em 2005 e 2006, pela
Benetton. Abandonou a categoria em 2018,
quando corria pela McLaren, para se dedicar
ao Mundial de Resistência, que conquistou
pela Toyota em 2019. Em 2020, estreou-se
no Rali Dakar de todo-o-terreno, terminando na 13.ª posição.

Créditos: DR

O espanhol Fernando Alonso admitiu,
esta segunda-feira (18), a possibilidade
de regressar à Fórmula 1, disciplina do
automobilismo que abandonou no final
de 2018.

JN/MS

Carlos Sainz Jr. na Ferrari
e Ricciardo na McLaren em 2021
O piloto espanhol Carlos Sainz Jr. vai
representar a Ferrari no Mundial de Fórmula 1 de 2021, sendo substituído na
McLaren pelo australiano Daniel Ricciardo, de saída da Renault, confirmaram as escuderias italiana e britânica.

Carlos Sainz Jr.

Créditos: DR

Créditos: DR

“

Daniel Ricciardo

Ainda tenho um ano importante
com a McLaren Racing e espero
voltar a competir com eles novamente nesta temporada [parcialmente
suspensa devido à pandemia de covid-19]”, disse na sua rede social Twitter o piloto espanhol, afirmando estar
muito feliz por trabalhar com a Ferrari.
Carlos Sainz Jr., de 25 anos e filho do
ex-piloto de ralis Carlos Sainz, presentemente na McLaren, assinou por dois
anos com a Ferrari, para substituir o
alemão Sebastian Vettel, antigo tetracampeão mundial, e fazer equipa com o
monegasco Charles Leclerc.
O piloto espanhol chegou à Fórmula 1
em 2015, pela equipa Toro Rosso, onde
permaneceu até meados da temporada
de 2017, quando assinou com a Renault.
No final de 2018, ingressou na McLaren,
onde permanecerá até o final deste ano.

Sainz Jr. disputou um total de 102
grandes prémios de F1 e o terceiro lugar
alcançado no Brasil, na temporada de
2019, é o melhor resultado até ao momento.
Depois de Alfonso Cabeza de Vaca
(Marquês de Portago) e Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr. é terceiro espanhol a
ser piloto oficial da Ferrari. Marc Gené
e Pedro de la Rosa também representaram a escuderia italiana, mas como pilotos de testes.
O substituto na McLaren do espanhol Carlos Sainz Jr. será o australiano
de Daniel Ricciardo - que se encontra
presentemente na Renault -, com um
contrato “por vários anos”, confirmou
a escuderia britânica.
Daniel Ricciardo, de 30 anos, será
colega de equipa do britânico Lando
Norris, de 20, que se estreou na Fórmula 1 em 2019, no Grande Prémio da
Austrália, depois de ter sido campeão
da F3 em 2017 e vice-campeão da F2 em
2018, e que está na terceira temporada
na McLaren.
JN/MS
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Volta a Portugal mantém-se nas datas previstas em novo calendário UCI

O

novo esquema de competição, que
já passa a incluir as provas de escalão ProSeries, classes 1 e 2 e provas de seleção, além de sub-23 e juniores,
revela ainda que o Grande Prémio Internacional Torres Vedras - Troféu Joaquim
Agostinho terá este ano menos um dia.
Também as datas foram alteradas, passando agora a prova 2.2 para o período entre 24 e 26 de julho, correndo-se em três
dias em vez dos quatro previstos, com a
42.ª edição a ter novo arranque 15 dias depois do inicialmente agendado.
Após a paragem devido à pandemia da covid-19, a primeira prova do calendário UCI é
o Sibiu Cycling Tour, na Roménia, de 2 a 5 de
julho, marcando o regresso do ciclismo após
uma prolongada paragem desde março.
O novo calendário, que também inclui
provas das elites femininas, permitiu aos

organizadores encontrar “novas datas
para 91 eventos” que tinham a sua realização em causa.
Os ciclistas poderão, nota a UCI em comunicado, disputar este ano “uma temporada sem precedente”, no qual mais de
1.000 eventos foram adiados ou cancelados, o equivalente a 45% do calendário.
“A UCI aplaude o empenho dos organizadores em reconstruírem o calendário,
apesar do contexto extremamente difícil. [...] A segurança dos atletas e todos
os envolvidos continua a ser a principal
prioridade”, nota aquele organismo, que
destaca ainda que poderão ser feitos ajustes ao calendário mediante a evolução da
pandemia, em reuniões marcadas para 09
e 10 de junho.
A 5 de maio, a federação internacional já tinha divulgado o calendário do
WorldTour, o principal escalão do ciclismo mundial, que tem o seu reinício agendado para 1 de agosto.

Créditos: DR

A Volta a Portugal em bicicleta mantém-se nas datas programadas, de 29 de julho a 9 de agosto, segundo o calendário
revisto na terça-feira (19) publicado pela
União Ciclista Internacional (UCI).

JN/MS

MOTOCICLISMO

Valentino Rossi só correrá no MotoGP
em 2021 se “continuar competitivo”
Rossi, que defende ser “crucial comValentino Rossi garantiu esta quarta-feira (20) que só disputará o MotoGP petir este ano”, considerando que o fupela equipa satélite Yamaha-SRT Pe- turo do MotoGP “pode estar em jogo”,
pretende ser “mais competitivo” em
tronas se “continuar competitivo”.
2020 do que em 2019, quando terminou
Quero continuar, mas apenas se for em sétimo no Mundial, com somente
forte”, vincou o piloto de 41 anos, dois pódios, ambos segundos lugares, em
que, em fim de contrato, será subs- 19 provas.
“Infelizmente, e devido a esta situação
tituído em 2021 na equipa oficial da Yamaha pelo jovem francês Fábio Quarta- [covid-19], tenho que decidir o meu futuro sem poder correr”, lamentou, numa
raro, de 21 anos.
O sete vezes campeão mundial da clas- altura em que ainda não é certo quando
se rainha revelou que tinha um “plano a competição pode arrancar, completanclaro” de mudar algumas coisas na equi- do: “Se eu correr [2021], darei 100% e, se
pa e avaliar a situação no verão, contudo puder, vou ser competitivo e lutar pelo
a pandemia da covid-19 nem deixou o pódio. Tenho duas opções: Petronas ou
campeonato arrancar, pelo que frustrou parar, então vamos ver”.
JN/MS
a estratégica.
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WWE

Corpo de ex-estrela da WWE encontrado
numa praia da Califórnia

U

ele foi levado pelo mar”, esclareceram as
autoridades à CNN. O filho foi salvo.
Shad Gaspard é conhecido por ser um
membro da equipa de luta livre “Cryme
Tyme”. Depois de deixar a WWE em 2010,
Gaspard seguiu uma carreira de ator e apareceu nos filmes “Think Like a Man Too” e
“The Last Sharknado: It’s About Time”.

Créditos: DR

Gaspard, de 39 anos, desapareceu no último domingo (17) depois de nadar na recém-reaberta da Marina Del Rey com filho
de 10 anos, informou a polícia. O condado
de Los Angeles reabriu as praias na semana passada para atividades físicas, que inm transeunte viu o corpo da antiga cluem caminhada, corrida e natação.
A praia havia sido fechada para combaestrela da WWE na praia de Venice
Beach e chamou a polícia. “O cadá- ter a propagação do coronavírus. “Quanver foi identificado como Shad Gaspard”, do foi visto pela última vez pelo salva-vidas, uma onda caiu sobre Shad Gaspard e
confirmou a polícia.
O corpo da antiga estrela da WWE, Shad
Gaspard, foi encontrado numa praia da
Califórnia, na manhã desta quarta-feira
(20), três dias depois do seu desaparecimento, durante um mergulho.

JN/MS
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Health and safety
more important than ever

as construction work officially resumes
This is the first of a two-part series examining the construction industry’s reaction
to the Ontario government’s May 14 announcement to lift the essential construction restrictions that were imposed during
the COVID-19 pandemic and allow the resumption in all sectors starting May 19. This
article delves into how industry stakeholders view the resumption of work in the ICI
sector specifically and what it could mean
for the future.
As work on construction projects picks up
across the province, there is a new normal onsite where the health and safety of
workers is more important than ever, say
stakeholders, and diligence is key.

“

Leadership on all sides of the table
have all been talking about moving
forward, not starting the industry
back up and going back to where we were
eight weeks ago,” said Patrick Dillon, business manager for the Provincial Building

and Construction Trades Council of Ontario
when asked about news the sector was officially reopening on May 19. “There is a
new norm taking place in construction as it
relates to health and safety. The guidelines
are out there and the employer community
are in large part meeting those guidelines.
The Ministry of Labour is backing them up
by being out there enforcing the guidelines.
All that is positive for construction workers
in the province and for the industry.”
Initially, Premier Doug Ford announced
in late March that much of the construction
sector was considered essential, such as
projects associated with health care, transportation and transit, as was “construction
work and services, including demolition
services, in the industrial, commercial, institutional and residential sectors.”
In early April, prompted by complaints
of unsanitary and unsafe conditions on
jobsites, the province pared back the list
continuing to permit work associated
with the health care sector and on transit
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and transportation projects and allowing
work on some residential projects along
with other limited categories.
Over the past six weeks, the government
has slowly added to the list of permitted projects, eventually opening it up completely.
“It will take a little bit of time to phase
this stuff in, for people to get comfortable
with it. We don’t want to get over comfortable, because if we start getting infections in the workplace the ball game
changes quickly,” added Dillon. “We’ve
all got to be diligent to make sure that
doesn’t happen. With the co-operation of
management, labour and the government
we will be able to get the industry back up
to full tilt.”
In terms of infections of the active construction workforce, there was about 12 or
15 in the province, Dillon reported.
“That’s 12 or 15 people too many, but I
think a lot of people’s expectation is that
it could have been a lot higher,” he said.
“The track record for construction has been

terrific. That should give workers who are
contemplating coming back now some confidence to come back into the workforce.”
John Mollenhauer, president and CEO
of the Toronto Construction Association,
also commended the industry for its efforts. He said while the news tends to focus
on sites that have not followed health and
safety protocols, hundreds of sites do.
“I think the industry in Ontario, in
particular, to its credit, has been great at
sharing best practices with each other for
the greater good of the industry. We’re
doing the same with the new information
that arises because of COVID,” Mollenhauer noted.
Karen Renkema, vice-president, Ontario, with the Progressive Contractors
Association of Canada, said the past eight
weeks have shown the industry is able to
“quickly pivot and find ways to work in
this new environment, find new processes and protocols and think outside the box
on things that can be done.
“The genius of this whole phased-in
approach that happened, whether it was
intentional or not, it has allowed contractors to be able to implement and fine tune
those processes on sites that were already
declared essential, so they’re just going to
expand those protocols to new sites. It’s
replicating what is there.”
Ian Cunningham, president of the
Council of Ontario Construction Associations, echoed her comments, but added
some additional measures may be needed
to protect workers in the future.
“The health and safety performance
in the construction industry that was allowed to remain open was really incredible,” he explained.
“As the economy begins to open up
even further and the construction industry is back 100 per cent, I think it is really
important that there continues to be lots
of testing and enhanced contact tracing
measures so that any outbreak can be
managed. The Ministry of Labour will have
to continue with its compliance assistance
and enforcement to make sure these new
measures are well understood and embraced on every construction site.”
Ontario General Contractors Association president Clive Thurston said the
move to reopen the sector completely is
a step in the right direction for the economy, contractors and workers.
“The ICI construction industry is ready
to go back to work safely,” commented
Thurston. “The leadership of Premier
Doug Ford, Minister Monte McNaughton
and Minister Victor Fedeli was instrumental in ensuring the safety of workers
in the ICI sector. Their engagement with
the industry on COVID-19-related issues
shows this government’s continued
commitment to rebuilding the economy
and a willingness to work with the construction industry.”
DCM/MS
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Muskoka, local de veraneio
Cottages junto ao lago

Pouco tempo depois de chegar ao Canadá, comecei a ouvir falar de “ir para a
cottage” no fim de semana. Passaram-se vários anos até surgir a oportunidade de ser convidada por amigos canadianos para passar algum tempo, numa
dessas casas de campo, junto dum lago.
Foi dessa maneira que tive a sorte de conhecer Muskoka, uma das regiões mais
aprazíveis do Ontário para passar fins de
semana, ou férias.

Manuela Marujo

Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

C

omecei por visitar Gravenhurst, uma
pequena vila junto ao Lago Muskoka.
É quase obrigatório fazer um passeio
no RMS Seagwun. É o último de uma frota
de dúzias de barcos a vapor cuja importância foi fundamental para o desenvolvimento da região e, em particular, do turismo.
O barco desliza vagaroso e silencioso pelas águas calmas permitindo-nos apreciar
a paisagem, com toda a tranquilidade. Já
tendo feito o passeio várias vezes, a minha
preferência é ir numa tarde de outono, à
hora do chá. Gosto da tradição britânica
de, confortavelmente sentada, tomar chá
com “scones” enquanto o nosso olhar se
vai maravilhando com as variedades de
tons vermelhos, amarelos e castanhos das
folhas dos áceres e outras árvores. Ao mesmo tempo vamos descobrindo a arquitetu-

Vida na ‘cottage’

ra das mansões de luxo - que se erguem nas
enseadas ou ocupam ilhotas -, umas sumptuosas com iates nas docas e outras discretas, passando quase despercebidas, no
meio de altos rochedos e árvores de grande
porte. Esta é a região do “Canadian Shield”
de rochas milenárias que nos remetem a
outras eras da história geológica.
Durante o passeio de barco, o guia explica que algumas daquelas casas pertencem a artistas famosos de Hollywood, seu
local de refúgio. É do conhecimento público que Steven Spielberg, Tom Hanks,
Cindy Crawford e Golden Hawn, entre outros, passam férias na região privilegiada
de Muskoka. As famílias canadianas mais
tradicionais, desde o início do século XIX,
ali mandaram construir as suas “cottages”
que vão passando de geração em geração.
A primeira vez que fui a Gravenhurst fiquei surpreendida por saber que era a terra
de origem do Dr. Norman Bethune, e que
ali se encontra um museu nacional que lhe
foi dedicado pelo seu contributo humanitário. Esse médico canadiano é venerado
pelos chineses que não esquecem a assistência recebida, num período conturbado
da história da China. Sempre que vou a
Gravenhusrt, não me surpreende encontrar autocarros de turistas chineses que ali
vêm prestar homenagem a Bethune.
Para além do Muskoka, que deu o nome
a esta região das “cottages”, os outros dois
lagos famosos são Lake Joseph e Lake Rousseau. No entanto, são cerca de 1600 os lagos
grandes, médios e pequenos que se podem
descobrir nesta imensa região que vai desde a Georgian Bay até ao Algonquin Park.

Há inúmeras aldeias com marinas, pequenas praias e muitos lugares de veraneio que se podem alugar a curto ou longo
prazo – desde hotéis de luxo a casas modestas e, ainda, muitos parques de campismo. Quem gosta de andar de canoa,
pescar, fazer ski aquático, trilhas e outras
atividades na natureza, tudo encontra
nesta região.
Huntsville, fundada em 1860, é a localidade de maior densidade populacional
da região, e fica apenas a cerca de 200km
de Toronto. Na rua principal, destaca-se
uma estátua de Tom Thomson, um dos famosos pintores do “Group of Seven”. Somos lembrados que, graças ao trabalho artístico deste grupo de pintores, as belezas

Estátua de Tom Thomson

naturais do Canadá se tornaram conhecidas internacionalmente.
Tenho passado, após a minha reforma,
muito mais tempo no campo, a descobrir a
região de Muskoka. Confesso que a humidade e o calor, os mosquitos e outros insetos não
me deixam apreciar inteiramente as dádivas
da natureza. Consciente de que o paraíso é
inatingível, estou grata por, tão perto da cidade de Toronto, poder escapar e encontrar
paz, sossego e uma beleza surpreendente.
Gostaria de ajudar um estudante da U of T
a ir visitar um país de língua portuguesa?
Pode fazê-lo com um donativo (tax deductible)
www.donate.utoronto.ca/Marujo
Imagens cedidas por Manuela Marujo
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Paulo Gil Cardoso
Opinião

O que é a Pegada Ecológica?
Resumidamente é o impacto que um
produto ou atividade humana tem no
ambiente e na natureza, essencialmente relativo à quantidade de água e terra
necessárias para sustentar as gerações
atuais.

O

termo surge em 1992 pela primeira vez em inglês como “ecological
footprint” usado pelo ecologista canadiano William Rees, professor na
Universidade de Columbia Britânica, e
pelo seu aluno Mathis Wackernagel.
Atualmente, o conceito é bastante
alargado e é usado como indicador de
sustentabilidade ambiental, considerando todas as vertentes da atividade
humana enquanto indivíduos isolados e/
ou coletivos, como cidades, regiões ou
países. A componente a que se dá mais
destaque atualmente está relacionada
com produtos de grande consumo uma
vez que as produções em larga escala e a
pressão de transporte e distribuição são
gigantescos.
Criar uma fórmula que permita calcular e medir a pegada ecológica não é fácil.
Dependendo das diversas fórmulas que
existem são considerados essencialmente
os seguintes componentes: água utilizada,
energia fóssil utilizada, produção de dió-

xido de carbono, floresta, área urbanizada, terreno arável e pastagens.
A título de exemplo consideremos
o que é necessário para produzir leite.
Necessitamos de áreas de pastagem e/
ou rações, todo o esforço de maquinaria
e energia para a produção da alimentação dos animais, necessitamos de
maquinaria na recolha e diversos processos para a conservação, produção
de embalagens, todas as estruturas de
edifícios relacionados com os diversos
processos, combustível e maquinaria
de transporte e distribuição, de seguida a recolha e tratamento das embalagens vazias, e em toda a cadeia
do processo o consumo de água. Claro que o que aqui se refere é apenas
um exemplo genérico e onde faltarão elementos, mas serve para
dar uma ideia… Procurando na
web encontrarão várias fórmulas possíveis.
Ao criar forma de medir o impacto ambiental, o objetivo é com
certeza verificar que tipo de atividades e
produtos são de maior esforço para a Terra e desta forma tentar reduzir a utilização de recursos e emissão de poluentes.
Os consumidores poderão fazer uma
grande diferença na pegada global
mediante os produtos que adquirem.
Comprando fruta da época ou produtos de produção local estarão a minimizar a pegada, isto não significa que
não se adquiram produtos vindos de
outros pontos do globo desde que haja
alguma atenção relativamente à forma
como são processados e transportados.
Por exemplo, se um produto é transportado em pequenas quantidades e de
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Pegada Ecológica

avião, a sua pegada ecológica será muito maior do que
se for transportado por navio e
em grandes quantidades, desta forma
o dispêndio de energia por unidade
será muito mais reduzida.
A Global Footprint Network é uma
organização não-governamental, sendo atualmente a entidade mais credenciada no que se refere a estudos e
acompanhamento da pegada ecológica.
Alguns estudos desta organização indicam que a alimentação humana é o fator com maior peso na pegada ecológica. Claro que a superpopulação humana
contribui em muito para isto, no entanto, verifica-se também muito desperdício e desequilibrada produção e distribuição.

Numa perspetiva de impacto
global, neste momento,
calcula-se
que para haver equilíbrio e preservação de
recursos, necessitaríamos
de quase mais uma Terra - o
equivalente a mais 1,7.
Se não reduzirmos a pressão
sobre os recursos naturais e não encontrarmos outras soluções para o desenvolvimento da nossa civilização, comprometeremos o nosso próprio futuro e de toda a
vida na Terra.
Reduzindo a pegada ecológica estaremos a garantir que as gerações vindouras
possam também elas desfrutar da natureza com respeito e admiração.

Oxford

GLASS & ALUMINIUM

COMMERCIAL | INDUSTRIAL

416-679-0635
info@oxfordglass.com
oxfordglass.com

1325 St Clair Ave W, Toronto | 416-535-1924 | flightstoportugal.ca
50024263
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quenos. “Algo semelhante ao que acontece
durante a digestão gastrointestinal”, explicou Marta Garcés numa entrevista coletiva
acerca do produto. A partir daí é formado
um líquido - o agora denominado Saude!
Extremamente versátil, este leite pode
ser utilizado numa variedade enorme de
receitas: batidos de fruta, iogurtes, natas,
molho bechamel e até croquetes! É ainda
livre de conservantes e não contém glúten
sendo, portanto, apto para a maioria das
pessoas e tornando a sua digestão e absorção muito mais simples. É, no fundo, um
alimento com os mesmos nutrientes e propriedades do ovo, mas sem aquilo que nos
faz mal - neste caso gorduras saturadas,
lactose e açúcar. Fantástico, não acham?
Mas se acham que este é um produto que
apenas poderá interessar a quem faz desporto desenganem-se: é indicado para pessoas com peso a mais, intolerantes ou alérgicas às proteínas do leite e ainda a pessoas
com necessidades nutricionais específicas,
como é o caso das crianças e dos idosos.
Só há uma má notícia: o Saude ainda não
está a ser comercializado, sendo que se esperava que ainda durante este trimestre
o pudéssemos encontrar sob a forma de
iogurtes e batidos, que terão “formatos e
preços semelhantes aos fabricados com
produtos lácteos”, conforme avançou a
gerente da empresa, María García Bustos.
Resta saber se a pandemia que vivemos vai
ou não afetar este lançamento!
A empresa Granja Campomayor dedica-se há mais de 70 anos à produção e comercialização de ovos para consumo humano e
seus derivados - a experiência aliada à determinação e perseverança permitiram que
hoje em dia comercializassem produtos de
alta qualidade que já foram, por diversas
fitness e até nas dietas de perda de peso.
As pesquisadoras Marta Miguel e Marta vezes, distinguidos - são exemplos o ovo
Garcés são as “culpadas” desta invenção, a baixa temperatura e o ovo hidrolisado,
sendo que já vêm a desenvolver este leite que se destacaram entre produtos de 250
desde 2012 - foi nessa altura que descobri- empresas de todo o mundo no encontro inram a hidrólise enzimática do ovo. E o que é ternacional Hospitality Innovation Planet
que isto quer dizer? Basicamente é um pro- (HIP), de Madrid.
cesso que permite decompor as proteínas
da clara de um ovo em fragmentos mais peInês Barbosa/MS
Créditos: DR
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Será este leite

o melhor amigo dos desportistas?
Qual é o seu principal ingrediente? A por comercializar ovos - este produto não
sabe, no entanto, a ovo nem sequer a leite e
proteína, é claro!
não tem cheiro ou cor. Mas, segundo consleite “Saude” não possui gorduras ta, também não sabe mal - pelo contrário.
Esta bebida 100% proteica, que foi crianem lactose ou açúcar, podendo ser
consumido pelos intolerantes a este da nos laboratórios do Instituto de Pesquisa
composto. Foi criado pela empresa galega em Ciências da Alimentação do CSIC atraGranja Campomayor, uma empresa fami- vés da hidrólise nas claras de ovos, promeliar com sede em Lugo, que é conhecida te ser uma grande inovação no mundo do

O
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Contest

Colouring during the lockdown
You can win a pair of Maple Leaf tickets for the best coloured cartoon!
Colour the cartoon below, fill in the box information and send a photo to "Stella's Studio" e-mail s.jurgen@mdcmediagroup.com. During the next few weeks we will print a series
of cartoons related to the COVID-19 lockdown period. Send us as many as you wish before June 30, 2020. Do a good job and good luck! Age group 4 to 16 (inclusive).

WORKING TOGETHER TO SAVE MAIN STREETS
COVID-19: Municipal Relief and Recovery Supports

SPEAKER
SERIES

Tuesday, May 26 | 5:00PM (EDT)
Tune in to the LIVE webinar and Q&A on:

A FREE VIRTUAL EVENT

In partnership with:

acsproductions.com

ezonetworks.com

MEDIA GROUP INC

mdcmediagroup.com

Ana Bailão

Deputy Mayor &
Councillor, Ward 9 City of Toronto

Chris Fonseca

Councillor, Ward 3,
City of Mississauga

Martin Medeiros

Nelson Santos

Councillor, Ward 3 & 4, Mayor of Kingsville
City of Brampton

Moderated by:

James Janeiro

Director of Community
Engagement & Policy,
Community Living
Toronto

Attendance is limited. To secure a spot and submit a panel question, register at fpcbp.com
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FYI

RATOS PINTORES

Muitos animas que, para muita gente, não
são de estimação (os pets!), são extremamente inteligentes, como os corvos que
possuem habilidades cognitivas incríveis
que podem até identificar pessoas. E
hoje falamos-vos dos ratos que também
são talentosos. O Toogood’s Tiny Paws
decidiu mostrar o que estes animas conAs análises térmicas têm sido mundial- seguem fazer com um quadro.
mente adotadas para identificar potenciais portadores do vírus SARS-CoV-2 Steph Toogood iniciou o projeto após pere conter as transmissões. No entanto, a der um de seus animais de estimação, Caanálise térmica não abrange casos assin- pitão Jack Sparrow, um ratinho, em 2018.
tomáticos. Além disso, vale dizer que uma
Jack passou por uma cirurgia, mas não
pessoa pode ter sintomas de Covid-19 e
acordou da anestesia, e como a dona tranão apresentar sinais de febre — fazendo
balha com veterinários, conseguiu ficar
com que também não seja detetada por
perto dele o tempo todo, tirando algumas
essa tecnologia.
impressões das patas após o falecimento
Apesar disso, a KC Wearable tem rece- do Capitão. “Eu achei que seria adorável se
bido encomendas de vários países — in- os meus meninos fizessem algo parecido
cluindo alguns onde este tipo de vigilân- enquanto estivessem comigo para guarcia não é comum. “Acho que precisamos dar quando me deixassem, então peguei
fazer alguns ajustes de curto prazo nas pequenos quadros e tinta, e eles criaram
nossas vidas, não apenas para nos pro- peças memoráveis para guardar de recorteger, mas também para proteger a vida dação”, disse Toogood. A dona também
dos outros”, disse Jie Guo ao Business adora tirar fotos como hobby, então tirou
Insider.
algumas das suas pequenas obras de arte.

CAPACETE INTELIGENTE
Diversos países adotaram capacetes inteligentes para combater a pandemia da
Covid-19. A invenção, desenvolvida pela
empresa chinesa KC Wearable, possui
realidade aumentada, reconhecimento facial e ainda permite que o usuário
identifique pessoas com altas temperaturas num raio de até dois metros.
Na China, mais de 1.000 policias já estão a
usar a tecnologia nas ruas, assim como na
Itália e no Dubai. O CEO da KC empresa,
Jie Guo, declarou ao Business Insider que
o dispositivo é altamente preciso. No entanto, alguns especialistas afirmaram que
é necessário apontá-lo diretamente para
os olhos da pessoa para fazer uma leitura
exata da sua temperatura — o que tornaria o controlo em ambientes movimentados pouco prático e impreciso.

De acordo com a página da rede social dos
animais, são 12 ratos no total, mas Steph
deixou claro que os ratinhos são os seus
melhores amigos e não vão passar a vida
inteira cobertos de tinta. Além disso, a
mulher explicou que por mais que a Tiny
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-Kika

Paws contenha muitas artes dos roedores, ela também pretende utilizá-las como
uma forma de contar mais sobre como é
ter um rato de estimação e a forma correta
de garantir o seu bem-estar.

Soluções acessíveis para as suas
necessidades contabilísticas

Oferecemos um REEMBOLSO INSTANTÂNEO e uma segunda opinião GRATUITA caso não esteja satisfeito com a atual

Os nossos serviços:
• Income taxes (comerciais, empresariais e pessoais)
• Registo de pequenas empresas
• Protestos e apelos
• Serviços de contabilidade

(416) 603-0842
Toll Free: 1 888 232 6326

• Impostos de venda federal e porvincial (HST, GST, PST & QST)
• Aplicações ITN (números segurança social temporário
• Registo de corporações

viveirosgroup.com
info@viveirosgroup.com

1325 St. Clair Avenue West,
Toronto, ON M6E 1C2
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Kika

TESTE NEGATIVO!

SIA

Ruy de Carvalho, de 93 anos, submeteu-se
recentemente ao teste da COVID-19, depois de ter estado em contacto com uma
pessoa infetada. Esta quarta-feira, dia 20
de maio, recorreu às suas redes sociais para
tranquilizar os seus seguidores.
“Bom dia. É só para dizer que está tudo
bem. Fiz novos testes e está tudo negativo.
Estive perto de alguém que estava positivo,
mas não apanhei nada. Um grande abraço”,
revelou o ator.

OOPS!

Sem revelar os nomes dos jovens –
hoje com 19 anos – Sia contou ainda
que um deles está a adaptar-se com
mais dificuldades às medidas de
confinamento do que o outro, mas
que “ambos estão a fazer coisas que
são realmente boas para eles a nível
educacional“.
De recordar que Sia revelou pela
primeira vez que se tornou mãe
adotiva em janeiro deste ano, durante uma entrevista à GQ, sem no
entanto revelar mais detalhes sobre
essa adoção. Na mesma entrevista,
a artista contou ainda que atualmente se encontra solteira.
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A cantora australiana Sia revelou
durante uma entrevista no programa The Morning Mash, esta terça-feira, dia 19, que adotou dois
adolescentes de 18 anos no ano passado, que “estavam a envelhecer no
sistema de assistência social”, deixando brevemente de ser abrangidos por este.

Créditos: DR

Cláudia Raia admite que tanto ela como o marido,
Jarbas Homem de Mello, e filhos, Enzo Celulari e
Sophia Raia, testaram positivo para a COVID-19. A
atriz brasileira fez a revelação na revista Harper’s
Bazaar, sendo que, mais tarde, num direto do Instagram, abordou mais o tema.
Na rede social, Cláudia Raia contou que o diagnóstico foi recebido há cerca de um mês. Confessa
que, na altura, sentiu vergonha por temer ser considerada um mau exemplo durante a pandemia.
“Somos formadores de opinião e eu não queria dizer, achei que estava a ser um mau exemplo porque apanhei o vírus em casa”, afirma, garantindo
que sempre teve cuidados e que cumpre quarentena. De seguida, Cláudia Raia diz onde acredita ter
sido infetada. “Desci para buscar uma comida e
acho que foi no elevador”. Acredita então ter sido
ela a contagiar os restantes elementos da família.

Apesar de inicialmente não ter ficado plenamente satisfeita com o novo look, Miley
acabou por aceitar este corte de cabelo e já
o revelou nas redes sociais.

VISUAL NOVO

Ilustração: Sr Fato

A cantora estava a contar com o apoio presencial da mãe, Tish, e dos conselhos da
hairstylist Sally Hershberger, que acompanhou todo o processo por videochamada. Miley pretendia uma mullet, inspirando-se nas estrelas da música dos anos
1980. Contudo, o resultado foi bem mais
curto do que o pretendido.

COVID-19

De quarentena em casa, Miley Cyrus decidiu mudar de visual. Contudo, o resultado final deste processo não foi bem aquele
que esperava,

Os sintomas chegaram. “Fiquei com muitas dores
de cabeça durante uns três dias. No primeiro dia,
parecia que tinha lutado MMA, estava destruída fisicamente: dor nos músculos grandes, como perna
e glúteos. Perdi o olfato, mas o paladar não”. diz a
atriz, garantindo que ficou mal durante cinco dias.
Já o marido de Cláudia Raia sentiu-se mal durante
10 dias. Enzo não teve sintomas e Sophia apenas
sentiu mal-estar e dores de cabeça.

Sarah Hyland surpreendeu ao mostrar-se
com um visual muito diferente na última publicação feitas nas redes sociais. A atriz da série “Uma Família Muito Moderna” publicou
diversas fotografias em que surge com os longos cabelos, outrora castanhos, vermelhos.
“Fiz tudo sozinha e estou muito orgulhosa”, explicou Hyland, revelando que esta
transformação aconteceu em casa durante a
quarentena. Contudo, o resultado final não
foi o esperado. “Era suposto ser cor-de-rosa”, confessa, admitindo que não conseguiu a cor desejada.
Depois de várias questões dos fãs sobre esta
mudança de look, a atriz decidiu tranquilizar todos: “Não se preocupem que é apenas temporário! Vai saindo com lavagens”.
Desta forma, em breve voltaremos a ver Sarah Hyland com os cabelos no tom natural.

O ator Gregory Tyree Boyce, de
30 anos, que interpretou Tyler
no filme Crepúsculo em 2008,
foi encontrado morto ao lado
da namorada, Natalie Adepoju,
de 27. O casal morreu no dia 13
de maio dentro de casa, em Las
Vegas. A polícia afirma que não
foi um incidente criminal e que
aguarda os resultados dos testes
toxicológicos para atestar a causa da morte.
O ator deixa uma filha, Alaya,
de 10 anos de idade. A família
do ator emitiu um comunicado
no qual afirma estar profundamente triste pela perda. “Era
um pai, filho, neto, irmão, tio e
amigo. Era a luz das nossas vidas
e estamos muito tristes pela sua
morte. O Gregory que conhecemos era uma boa pessoa. Era um
homem responsável e respeitável. Sempre colocava os outros
em primeiro lugar”.
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GREGORY TYREE BOYCE
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Palavras cruzadas

Sudoku
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O objetivo do jogo é a colocação de números de 1 a 9 em cada um dos quadrados
vazios numa grade de 9×9, constituída
por 3×3 subgrades chamadas regiões. O
quebra-cabeça contém algumas pistas
iniciais. Cada coluna, linha e região só
pode ter um número de cada um dos 1
a 9. Resolver o problema requer apenas
raciocínio lógico e algum tempo.
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Jogo das 10 diferenças

8
12
10
7. Ausência de arrumação, de organização
8. Trazer à memória; recordar
9. Aquilo que possui baixa temperatura
10. De altura superior à média; de grande
dimensão vertical
11. Relativo a planta; procedente de planta
12. Tempestade de neve
13. Sustentar-se ou mover-se no ar por
meio de asas ou algum meio mecânico
14. Coordenar a execução de; conduzir, liderar
15. O que é objeto da nossa mais alta aspiração; a solução perfeita

Caça palavras
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CALÇA
CEROULAS
CASACO
TÚNICA
SAIOTE
CINTO
CALÇÃO
FATO
CORSELET
BATA
LENÇO
TOUCA
CHINELO
CHAPÉU
SUNGA
MEIA
CAMISA
SAIA

Culinária por Rosa Bandeira

Caldeirada de peixe (para 4 pessoas)
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 postas de raia
2 posta de salmão
2 posta de congro
2 postas de sargo
500 g de batatas
2 cebolas médias
3 dentes de alho
2 tomates maduros
6 colheres de azeite
2 ovos
1 ramo de salsa
1/2 pimento verde
1/2 pimento vermelho
Sal e pimenta a gosto

rodelas, a salsa, polvilhar com pimenta,
repetir a camada e terminar com batatas,
regar com azeite e tapar o tacho. Levar a
fogo brando por cerca de 60 minutos. A
meio da cozedura, provar o sal e acrescentar se achar necessário. De vez em quando
sacudir o tacho para que não se pegue ao
fundo. Se o molho reduzir muito, acrescentar um pouco de água e vinho branco
em partes iguais, se gostar.

Modo de preparação:
Colocar os ovos a cozer durante 10 minutos. Depois de cozidos, mergulhar em água
fria, descascar e cortar em rodelas.
Descascar as batatas, as cebolas e os alhos,
cortar as cebolas em rodelas finas, picar os
alhos e cortar as batatas em rodelas de um
centímetro de espessura.
Escaldar os tomates, tirar a pele e as sementes e picar.
Créditos: DR

1. Que provoca sentimentos de piedade;
desolador, doloroso
2. Fruto do abacateiro, em geral verde, às
vezes arroxeada ou amarelada, miolo
verde e saboroso
3. Construção com uma ou mais bicas por
onde corre água; fonte
4. Aquele que não tem ou não demonstra
ter medo; bravo, destemido, valente
5. Perceber claramente as diferenças; distinguir, diferenciar, discriminar
6. Que sente ou manifesta alegria; contente, jubiloso

Escolher e lavar a salsa. Num tacho, colocar uma camada de cebola, outra de batatas e outra de peixe. Espalhar metade
dos alhos, os tomates picados, os pimentos cortados em cubos largos, os ovos em

24 horas por dia, 7 dias por semana.
Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.
Bell Fibe - Canal 659
1-866-797-8686

Rogers Cable - Canal 672
1-888-764-3771

CAMOESTV.com

www.mileniostadium.com

LEÃO 22/07 A 22/08

CARNEIRO 21/03 A 20/04
A influência de Mercúrio fará com
que se torne num/a negociador/a
nato/a. Graças ao seu trabalho, verá a sua
situação financeira melhorar.
Irá precisar de receber mais amor do que
aquele que vai dar ou, pelo menos, será
assim que se sentirá. Tentará compensar a
sua carência através do recurso à comida,
álcool ou tabaco.
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Soluções

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

A influência do Sol, Mercúrio
A influência da Lua fará com que
e Vénus vão fazer com que seja
passe por um período de alguma
exposição quer através das redes sociais, um período de conquistas, contratos e de
quer diretamente… Irá atrair a atenção das fluência nas suas finanças.
pessoas à sua volta, por isso, mostre-se!
Nas suas relações, estará um pouco perdido
As relações serão afetadas por Saturno mas e preferirá ir com mais calma do que emtente sempre encontrar o equilíbrio através barcar numa aventura.
de uma reaproximação.

10

VIRGEM 23/08 A 22/09

TOURO 21/04 A 20/05

Sentir-se-á bastante sobrecarreSaturno imporá muita disciplina
gado/a por várias preocupações e
e responsabilidades na sua vida,
quer a nível laboral como pessoal. Aguente ser-lhe-á difícil concentrar-se e relaxar!
Deverá fazer mais pausas e acalmar-se!
firme!

Mesmo que sinta alguma dificuldade em
sorrir, Vénus fará com que compreenda o
porquê dessa situação. Um melhor entendimento de alguns acontecimentos passados
poderão ajudar a melhorar esse sentimento.

A influência de Vénus fará com que sinta
uma maior necessidade de se adaptar aos
outros, especialmente se estiver numa relação. Mantenha-se sempre confiante.

Quererá sair da rotina, pois Marte despertará a sua necessidade de romantismo.
Quererá aproveitar cada momento e demonstrar a sua generosidade!

BALANÇA 23/09 A 22/10

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Sentir-se-á pleno/a de vivacidade, de flexibilidade e de um espírito sedutor. Se estiver
solteiro/a, porque não mudar essa situação?

Entrará numa fase de conquistas
A influência de Marte e Neptuno
no campo laboral, com a ajuda de
poderá impedir que atinja algum
objetivo profissional, trazendo algumas Marte… Aproveite!
desilusões. Opte por um projeto menos
Irá abrir o seu coração e receberá demonsambicioso.
trações de forte amizade acompanhadas de
O amor estará à sua espera. Se estiver num boas notícias.
relacionamento, aproveite para passar
mais tempo com a sua cara metade.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

A influência de Júpiter e Plutão
Apesar dos pequenos atritos que
fará com que a sua maneira de
terá com os seus colegas, avançará
no seu trabalho com eficiência. O melhor pensar se altere. Não hesite em sair da sua
a fazer será utilizar a intuição sempre que zona de conforto e aplicar ideias novas.
não souber qual o caminho a seguir.
Estará mais misterioso/a mas isso fará
A influência de Plutão fará com que se tor- com que quem está à sua volta sinta um
ne mais vulnerável. Terá mais preocupa- magnetismo fascinante.
ções que deverá partilhar com alguém da
sua confiança… Não as guarde dentro de si!
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CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Influenciado/a por Marte e Úrano,
será impulsionado/a a completar
alguns dos seus objetivos, pois receberá
uma boa notícia!

Com a influência de Marte, sentir-se-à um pouco desconfortável relativamente ao seu trabalho. Terá de passar
por um desafio complexo por fazer face a
uma pessoa autoritária.
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PEIXES 20/02 A 20/03
A influência de Mercúrio aumentará a sua intuição que, associada
à sua natural visão global da coisas, lhe
será extremamente útil em várias áreas.
Será um período difícil pois nem sempre
conseguirá preservar o bem-estar das suas
relações mas, tudo ficará bem. Concentre-se nas suas amizades!

Também estamos disponíveis na
, para todo o Canadá,
aos domingos, entre as 10 e o meio-dia
Esta semana:

Procuramos o conforto da alma com o

Pe. Nuno Duarte Queirós
Exercitamos o corpo e limpamos
a alma com uma aula de CrossFit
Ouvimos Cristina da Costa
à conversa com Toy
Analisamos os temas da atualidade
em mais um Roundtable
E voltamos a viver a vida bem portuguesa de

Bem-Vindos a Beirais
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235

Rogers Digital 129
Rogers Cabo 12

Shaw 646

/camoestvofficial

camoestv.com
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22 a 28 de maio de 2020

Classificados

MEDIA GROUP INC

Profissionais de Televisão

BRASIL BAKERY & PASTRY
1566 Dundas St W, Toronto | 416 531 2888
5700 Mavis Rd, Mississauga | 905 507 0959
2905 Eglinton Ave W, Mississauga | 905 820 2889

CALDENSE BAKERY
337 Symington Ave, Toronto | 416 535 9993
2406 Eglinton Ave W, York | 416 657 1999
1209 Dundas St W, Toronto | 416 534 3847
3947 Dundas St W, Toronto | 416 761 9499
2625A Weston Road, North York | 416 245 3847
1451-1453 Royal York Rd, Etobicoke | 416
241 9993
3651 Major MacKenzie Dr W, Woodbridge |
905 303 3847
5425 Creditview Rd Unit 14, Mississauga |
905 814 0049
Com entregas ao domicílio

2293 St. Clair Ave W, Toronto | 416 762 4279
1000 College St, Toronto | 416 539 8239
1560 Dundas St W, Toronto | 647 346 1560
Entrega ao domicílio

CALOURA BAR & GRILL
468 Rogers Rd, Toronto | 647 748 3044

DAROSA
2853 Dufferin St, North York | 416 256 4544

LEÃO D’OURO

TAVORA FOODS
1625 St. Clair Ave W, Toronto | 416 656 1592
1030 Dundas St. E, Mississauga | 905 949 1592
Entrega ao domicílio

UNBOXED MARKET
1263 Dundas St W, Toronto | 416 533 9017

SERVIÇOS

920 A Dundas St E, Mississauga | 905 566 5326

ACCORD TRAVEL

MARTINS CHURRASQUEIRA

777 Bay St, Toronto | 416 599 3340

2700 St. Clair Ave W, York | 647 358 9696
605 Rogers Rd #1, York | 416 657 4343

APPLEWOOD GM CADILLAC

O PÁTIO CHURRASQUEIRA
2255 Keele St, North York | 416 792 7313
9781 Jane St, Maple | 905 553 2600

O FAROL CHURRASQUEIRA

3000 Woodchester Dr, Mississauga | 905 828 2221

ATLANTIC FINISHING CARPENTRY
21 Windsor St, Etobicoke | 416 785 5451

AUTOSONIC
1244 Dundas St W, Toronto | 416 534 1141

CALEDONIA BAKERY & PASTRY

3635 Cawthra Rd, Mississauga | 905 272 4459

1492 St. Clair Ave W, Toronto | 416 658 500

PHOENIX BAR & GRILL

DINASTY BAKERY

1280 Main St W, Hamilton | 905 525 9140

440 Rogers Rd, York | 416 658 5199

PIRI PIRI GRILL

DOCE MINHO PASTRY & BAKERY

1444 Dupont St, Toronto | (416) 536-5100

2781 Hwy 7 #2, Concord | 905 660 3313

2189 Dufferin St, York | 416 652 8666

REI DO CHURRASQCO

REMAX ULTIMATE REALTY

GOLDEN WHEAT BAKERY

2480 Cawthra Rd #7, Mississauga | 905 949 5141

579 Rogers Road, York | 416 654 2867
652 College St, Toronto | 416 534 1107

RUI’S BBQ

JACK’S BAKERY

SARDINHA CHURRASQUEIRA

352 Oakwood Ave, York | 416 651 1780

LAZAR DELI & BAKERY
325 Central Pkwy W Unit 12, Mississauga |
905 896 1040

NOVA ERA BAKERY
490 Rogers Rd, York | 416 651 5000
1480 St Clair Ave W, Toronto | 416 901 4300
200 Geary Ave, Toronto | 416 538 8200
980 Bloor St W, Toronto | 416 531 1222
1172 Dundas St W, Toronto | 416 538 7700

OLA BAKERY

450 Rogers Rd, York | 647 427 2631
707 College St, Toronto | 416 531 1120

ST. MATHEWS BBQ CHICKEN
527 Rogers Rd, York | 416 658 4126

SWISS CHALET / HARVEY’S
590 Keele St, Toronto | 416 760 7893
3737 Rutherford Rd, Woodbridge, Vaughan |
905 264 4017

VILA VERDE CHURRASQUEIRA
206 Weston Rd, Toronto | 416 763 2515
869 Dundas St W, Toronto | 416 603 2515

Travel Agency
Travel agent needed who speaks English and
Portuguese and has TICO Certificate.
Resume: fatima@holidayseasonstravel.com
For further information: (416) 588-8001

1192 St Clair Ave W | 416 656 3500
836 Dundas St W, Toronto | 416 530 1080

FERREIRA & KOACH IMMIGRATION
SERVICES
1560 Bloor St W, Toronto | 416 653 8938
34 Raccine Rd, Toronto | +1 888 706 8922

HUMBERVIEW INSURANCE BROKERS
339 Roncesvalles Ave, Toronto | 416 531 4647

LUSO INSURANCE BROKERS
1152 College St, Toronto | 416 534 8455

MORTGAGE SCOUT
1796 Bloor St. W, Toronto | 647 362 5472

OLYMPIC TROPHIES
643 Chrislea Rd, Woodbridge | 905 856 5599
960 Edgeley Blvd #2a, Concord | 905 760 0123

1455 Dundas St W, Toronto | 416 535 5348

SENSO BUILDING SUPPLIES

NOSSO TALHO

150 Rockcliffe Ct, York | 416 658 8300

1042 Bloor St W, Toronto | 416 531 7462
1326 Dundas St W, Toronto | 416 533 0101

TEIXEIRA ACCOUNTING FIRM

OSLER FISH WAREHOUSE

TORONTO VANITY

114 Ossington Ave, Toronto | 416 537 2914

16 Osler St, Toronto | 416 769 2010

PAVÃO MEATS & DELI

Full-time. Domínio de Português e Inglês.
Salário semanal. Com experiência no setor
imobiliário, gestão de propriedades e
contabilidade. Preferível com Licença no
setor imobiliário, acrescendo o valor da
comissão ao salário semanal.
Contacte e envie o seu currículo para
Manuel Alves
malves@canadagroup.ca ou 416 732 3985

1015 Bloor St W, Toronto | 416 535 8846
451 Alliance Ave, York | +1 877 389 7979

TURISMO TRAVEL/ VIVEIROS GOUP

TAKE OUT

POPULAR SUPERMARKET

ANDRADE BBQ CHICKEN

VIANA ROOFING & SHEET. METAL

216 Chambers Ave, York | 416 652 7256

74 Advance Rd, Etobicoke | 416 763 2664

RUI GOMES

WORLD FINE CARS

546 Rogers Rd, York, ON | 416 535 2886

520 Kipling Ave, Etobicoke | 416 203 7010

BAIRRADA CHURRASQUEIRA GRILL

Administrador/Secretária
Canada Group Realty Corporation

PRIMERICA FINANCIAL SERVICES

1435 Dundas St W, Toronto | 416 533 7667

2532 St. Clair Ave W, York | 416 769 8547

Precisamos de agente de viagens que fale
inglês e português e que tenha o certificado
do TICO.
Currículo: fatima@holidayseasonstravel.com
Para mais informações: (416) 588-8001

HALLMARK HOUSEKEEPING SERVICES

A LOTA SEAFOODS

VENEZIA BAKERY

Contact: Carlos 416 220 9514

CAN KOPY

PARIS BAKERY

2277 Keele St, North York | 416 245 8100
605 Rogers Rd, York | 416 653 2424
10385 Weston Rd, Woodbridge | 905 303 0309

Job description: to sand and prepare material
for the spray booth. Previous experience is
an asset and training will be provided. We
offer health insurance benefits. Salary $18/
hour – may increase with experience

2000 Dundas St W, Toronto | 416 533 2500

SUPERMERCADOS

SEARA BAKERY

Looking for full-time workers –
wood sander and staining

BENTOS AUTO & SERVICE CENTRE

447 Speers Rd, Oakville | 905 845 5221
230 James St N, Hamilton | 905 296 6064
654 Lansdowne Ave, Toronto | 416 532 9203

Envia o teu curriculum vitae para:
info@mdcmediagroup.com

1325 St Clair Ave W, Toronto | 416 535 1924
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PADARIAS

Operadores de câmera, editores de vídeo e
apresentadores.
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

R

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)
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P R O M O T I N G P O R T U G U E S E C U LT U R E I N O N T A R I O

FINANCIAMENTO

COM JUROS A

NUMA SELEÇÃO POPULAR
DE VEÍCULOS DE 2019 & 2020

0

% + 180 DIAS
SEM PAGAMENTOS

**

OU
+
NÃO PAGUE A TOTALIDADE DO PRIMEIRO MÊS DE LEASE

DE MOMENTO, O LOCAL DE EXPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS NÃO ESTÁ ABERTO AO PÚBLICO. SE PRECISAR DE UM VEÍCULO NOVO
OU USADO CONTACTE 905-828-2221 E FALE COM KEVIN GRAÇA OU FAÇA A SUA COMPRA ONLINE EM APPLEWOODAUTO.COM

*Oferta por tempo limitado disponível, com crédito aprovado. Os termos variam de acordo com o modelo. Exemplo: $50,000 com financiamento a 0% APR, com um pagamento inicial de $0, $695/ mês durante 72 meses. O custo de empréstimo é $0. Impostos, licenças,
seguro, registo e taxas aplicáveis (que podem variar de acordo com o revendedor e região) têm um custo extra. Podem ser necessárias trocas. **Sem pagamento por 90 dias aplica-se a veículos novos de 2019 e 2020. Os contratos serão estendidos de acordo. Os juros são
ativados após 60 dias, com base na frequência do pagamento mensal. Poderá ser requerido um pagamento inicial ou depósito de segurança. +O não pagamento de um mês aplica-se a novos veículos selecionados de 2019 e 2020, com crédito aprovado. O pagamento do
primeiro mês (com todas as taxas incluídas) será dispensado (incluindo as taxas). Após esse primeiro mês, será pedido a quem detém o lease que faça os seguintes pagamentos de acordo com os termos do contrato. As ofertas estão sujeitas a mudanças ou cancelamento
sem aviso prévio. Pode ser exigido um pagamento inicial, troca e/ou depósito de segurança; o transporte, PDI ou o custo do ar condicionado (quando aplicável) é requerido. Aplicável apenas no momento de oferta da taxa de lease.

Leaside: 1739 Bayview Avenue
Tel: 416.487.5131
Trinity Bellwoods : 836 Dundas Street W
Tel: 416.530.1080
Corso Italia: 1192 St. Clair Avenue W
Tel: 416.656.3500

remaxultimate.com

DANIELA DE MEDEIROS
Rep. Vendas
416-731-4280
FOR SALE
Keele/Rogers

RUI RAMOS

Rep. Vendas
416-616-5484
Casa Nova

FERNANDO FERREIRA
FernandoFerreira.ca
416-528-4724

DUFFERIN AND DUPONT CONDOS
“Galleria On The Park“

Detach Bungalow on a 28 by 140 lot with a detach garage
in the back. Fully renovated with 3 bedrooms and a side
entrance. Perfect for entertaining. Close to future Eglinton
LRT. Call Daniela for more information 416-731-4280

FOR RENT
$2,500
4 quartos, 5 casas de banho. Tudo moderno, linda cozinha,
escritório na frente, cave acabada com grande saída para
o quintal. Quarto para vinhos com temperatura controlada e prateleiras em mahogany, ginasio, área de festas.
Alarme, câmaras, automatisação em toda a casa, electrodomesticos, boa área, em oakville
College and Margueretta

Para toda a informação sobre os condos “Galleria On
The Park“ - preços, planos, andares, facilidades de uso,
pagamentos e muito mais informações - contacte-me
CONDO FOR SALE

Be the first to live in a fully renovated 3 bedroom house.
Open concept living and dining with a huge eat in kitchen, 3
big bedrooms, Laundry and 2 parking spots.
Call Daniela for more information 416-731-4280
FOR SALE
Jane & Lawrence

Separada de um lado. 3 quartos, garagem, cave acabada,
com entrada separada. Em boas condições
Casa Nova

Beautiful raised bungalow with 3 bedrooms and a built-in garage, basement apartment for extra income. Very well maintained home. Call Daniela to Book an appointment
416-731-4280

4 quartos – 5 casas de banho

2 quartos, 2 casas de banho, um enorme terraço com
vista para sul

