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Brasil Portugal Angola Moçambique São Tomé 
e Príncipe

Guiné
Equatorial

MacauCabo VerdeGuiné-BissauTimor-Leste

UTILIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unit 4 – Holles House, Overton Road, London SW9 7AP
07305090052

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

Previsão do tempo, Londres

No dia 10 de julho de 1965, a banda britânica de 
rock The Rolling Stones alcançou as paradas de 
sucesso americanas com o single (I can’t get no) 
Satisfaction. Na imagem, a banda se apresenta 
no Summerfest em Milwaukee em 2015. A partir 
da esquerda: Charlie Watts, Ronnie Wood, Mick 
Jagger e Keith Richards.

1,5 milhões de pessoas participaram da primeira Pride Parade desde a pandemia. 
Sob a coordenação da organização Exilio, liderada pela líder social Gloria Lizcano, os 
latino-americanos foram representados por grupos de dança como Somos Chibchas e 
Baque de Axé, Roce 40, Iam Sachellys entre outros.

Reino Unido na 
história

Imagem em destaque
50 anos da London Pride Parade
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A ideia partiu da pequena Laura 
Ribeiro Magula, de 10 anos. Ela que 
adora confeitaria quis fazer bolos 
para uma causa humanitária. “A 
ideia original era ajudar famílias 
carentes no Brasil, mas quando 
a guerra começou, sentimos que 
precisávamos ajudar os ucranianos”, 
contam Karina Marsh e Alexandra 
Ribeiro Magula, criadoras do projeto 
Little Bakers, Big Hearts.

Já aconteceram 14 vendas de 
bolos nas redondezas de Woking 
com dinheiro todo destinado aos 
refugiados de guerra do país vizinho. 
35 crianças estão envolvidas no 
preparo e na venda dos doces.

O projeto recebeu um certificado 
de reconhecimento (Certificate of 
Gratitude) entregue diretamente 
pelo Lord de Surrey, Michael More-
Molyneux e sua esposa Sarah. O 
evento aconteceu no dia 07/05 e 
rendeu espaço até na mídia local de 
Surrey, que fica ao sul de Londres.

A seguir, a entrevista que Karina 
Marsh e Alexandra Ribeiro Magula 
concederam ao jornal.

Notícias em Português - Como 
surgiu o projeto?

Karina Marsh e Alexandra 
Ribeiro Magula - O projeto Little 
Bakers, Big Hearts surgiu a partir da 
ideia de Laura Ribeiro Magula, de 10 
anos, que gosta muito de confeitar e 
disse que gostaria de vender bolos para 
angariar fundos para caridade. A ideia 
original era ajudar famílias carentes no 

Brasil, mas quando a guerra começou, 
sentimos que precisávamos ajudar os 
ucranianos. E assim organizamos as 
primeiras vendas com um grupo de 
amigos próximos.

Quantas crianças hoje 
participam das ações e de que 
nacionalidades? 

Até o momento, nosso time conta 
com 35 Little Bakers e somos um 
grupo multicultural com brasileiros, 
ingleses, italianos, poloneses, gregos, 
espanhóis e indianos. A idade das 
crianças vai de 5 a 14 anos de idade.

As crianças apenas vendem ou 
também preparam os cupcakes e 
doces?

As crianças participam de todo 
o processo: produção de cartazes e 
flyers para divulgação, panfletagem 
na vizinhança, confecção de bolos e 
doces, vendas e muitas vezes vão aos 
supermercados ajudar nas compras 
dos mantimentos. Elas fazem tudo 
isso com um sorriso no rosto! 

Quantas cake sales já 
ocorreram?

Já aconteceram 14 cake sales, 
organizados por diversas famílias. 
Começamos no dia 12 de março com 
3 vendas simultâneas em diferentes 
vizinhanças de Woking e a última 
aconteceu no dia 05 de junho. No 
momento não temos outra venda 
agendada. 

O que é feito do dinheiro 
arrecadado?

O dinheiro arrecadado é 
usado para comprar alimentos não 
perecíveis, fralda, fórmula para 
bebês etc. Esses são levados para 
a Ucrânia e entregues a famílias 
necessitadas e desalojadas pela 
guerra. O transporte das doações é 
organizado por outro grupo local de 
voluntários - Souls4Good.

O que percebem no 
comportamento das crianças que 
participam dessas ações solidárias?

As crianças estão cientes da 
guerra e sabem que há outras 
crianças da idade delas sofrendo e 
que precisam de ajuda. O fato delas 
poderem ajudar de alguma forma, 
as deixa muito motivadas, felizes 
e orgulhosas. É muito gratificante 
para eles poder ir ao supermercado 
comprar as doações com o dinheiro 
que eles arrecadaram e ver fotos 
dos itens sendo entregues na 
Ucrânia. Com certeza tem sido 
uma experiência riquíssima para 
todas as crianças envolvidas e tem 
os ensinado que com boa vontade e 
esforço, sempre podemos ajudar ao 
próximo. 

Como explicam para as 
crianças sobre a urgência e a 
importância dessas doações para 
um país em guerra?

Explicamos que a situação que 

eles estão vivendo é muito triste 
e que muitas pessoas precisam de 
ajuda imediata com coisas básicas 
para sobrevivência - como comida - 
e que temos que ajudar o mais rápido 
possível. Que muitas vezes mesmo 
que as pessoas tenham dinheiro para 
comprar mantimentos, eles podem 
não estar disponíveis pela situação de 
guerra. A mensagem que tentamos 
passar é que elas podem fazer a 
diferença na vida de muitas pessoas 
com dedicação e esforço.

Comunidade

O projeto Little 
Bakers, Big Hearts 
reúne 35 crianças 
no preparo e na 

venda dos doces. 
Já aconteceram 14 

vendas de bolos 
nas redondezas de 

Woking.
O dinheiro 

arrecadado é 
todo destinado 

aos refugiados de 
guerra da Ucrânia.

Pequenos confeiteiros, 
grandes corações

Da Redação
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A ideia partiu da pequena Laura Ribeiro 
Magula, de 10 anos

O projeto recebeu um certificado de 
reconhecimento do Lord de Surrey Michael 
More-Molyneux e sua esposa Sarah

Acervo pessoal
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Há três oportunidades de 
emprego na embaixada do Brasil 
em Londres. Os salários variam de 
£ 2.085 e £ 2.235 e as inscrições vão 
até o dia 02/08.

Um dos postos é o de auxiliar 
administrativo do Setor de Meio 
Ambiente. A vaga é permanente 
e o salário inicial mensal bruto 
será de £ 2.235 - antes da dedução 
do Employee National Insurance 
Contribution a ser paga ao HM 
Revenue & Customs. 

O candidato aprovado 
inicialmente trabalhará no setor 
Meio Ambiente e Energia, 
podendo executar tarefas tais 
como: elaboração de agenda, 
secretariado, atualização da base 
de dados, criação e atualização 
de planilhas de Excel e outros 
sistemas, atendimento telefônico, 
contatos com empresas e órgãos 
públicos britânicos, organismos 
internacionais, embaixadas e 
representações estrangeiras e 
quaisquer outras tarefas afins. 
A função, igualmente, requer 
reponsabilidade pela tramitação 
e arquivamento de documentos 
oficiais, redação de relatórios, atas 
de reuniões e outros documentos 
oficiais, entre outras funções.

Precisa-se de motorista
A embaixada procura ainda 

um auxiliar de apoio para ocupar o 
cargo de motorista/serviços gerais 
de escritório. Neste caso, a vaga é 
temporária e o salário inicial bruto 
será de £ 2.085.

Os candidatos selecionados 

na fase de análise curricular serão 
contatados para participar da 
entrevista e do teste de direção. 
As entrevistas e os testes serão 
realizados entre os dias 20 e 22 de 
julho de 2022, na Embaixada do 
Brasil em Londres (14-16 Cockspur 
St, St. James’s – London – SW1Y 
5BL). O horário será marcado 
individualmente com cada candidato 
selecionado.

A entrevista para a vaga de 
motorista avaliará o domínio dos 
idiomas inglês e português e a 
capacidade de comunicação. A 
prova prática consistirá em teste de 
direção. Essa fase terá pontuação 
máxima de 100 pontos e peso 2. 
Serão considerados como critérios 
de avaliação a habilidade ao 
dirigir o veículo, destreza técnica, 
conhecimento das regras de trânsito 

do Reino Unido, apresentação e 
cordialidade.

Precisa-se de tradutor
A terceira posição aberta é a de 

auxiliar administrativo para ocupar 
o cargo de tradutor. Também vaga 
temporária, o salário inicial mensal 
bruto será de £ 2.235.

Os documentos obrigatórios 
para inscrição são identidade 
válida; comprovante do direito de 
trabalhar e residir no Reino Unido 
(fornecimento do share code – prove 
your right to work); certificado que 
comprove formação acadêmica 
mínima de nível médio; e cópia 
do National Insurance Number 
ou documento que comprove que 
o candidato está inscrito no Her 
Majesty’s Revenue and Customs 
(HMRC).

Os candidatos de nacionalidade 
brasileira (independentemente de 
terem ou não outra nacionalidade), 
devem apresentar, também, a 
certidão de quitação eleitoral e 
certificado de alistamento militar ou 
dispensa do serviço militar, no caso 
de brasileiros do sexo masculino 
com idade inferior a 45 anos.

A contratação do funcionário 
está condicionada à sua situação 
de residente legal no Reino Unido, 
legalmente habilitado para trabalhar 
em tempo integral neste país em 
todos os momentos. A Embaixada 
do Brasil não patrocina pedido 
de visto no Reino Unido, nem se 
envolve em questões de imigração. 

Outros documentos que podem 
ser acrescentados à inscrição são 
uma carta de apresentação do 
próprio candidato; comprovante 

de proficiência em língua inglesa 
e portuguesa; duas cartas de 
referência ou recomendação 
recentes de empregadores 
anteriores; comprovante de domínio 
dos programas de computador 
Microsoft Office e Windows; e 
outros comprovantes de formação 
acadêmica, profissional e de línguas 
julgados relevantes.

Todas as informações e os editais 
de cada vaga de trabalho podem ser 
solicitados ao endereço de e-mail 
info.london@itamaraty.gov.br.

Comunidade

Um dos postos 
é o de auxiliar 
administrativo 

do Setor de Meio 
Ambiente, com 
salário inicial 

mensal bruto de 
£2.235.

A embaixada 
procura ainda um 
auxiliar de apoio 

para ocupar o 
cargo de motorista/

serviços gerais 
de escritório com 
salário de £ 2.085.

Para a posição 
de tradutor, a 

vaga temporária 
e a remuneração 

mensal bruto será 
de £ 2.235.

Embaixada do Brasil tem 3 
oportunidades de emprego 

em Londres
Da Redação

Unsplash

Há posições abertas para auxiliar administrativo, auxiliar de apoio e tradutor
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Aconteceu entre os dias 25 e 
26/06 a sétima edição do Brazil 
Forum UK, desta vez de volta ao 
formato presencial. As palestras se 
deram na Universidade de Oxford, 
na Inglaterra, na sede Blavatnik 
School of Government (BSG), com 
todas as sessões sendo transmitidas 
ao vivo pelo YouTube (os vídeos 
dos painéis continuam disponíveis). 

O objetivo do evento é criar uma 
ponte entre Brasil e Reino Unido e 
este ano o tema foi “Amanhã vai ser 
outro dia”, trecho da música Apesar 
de Você, de Chico Buarque, que 
foi lançada e censurada em 1970. 
A ideia foi reunir, em dois dias, 
especialistas, políticos, formadores 
de opinião e acadêmicos do Brasil 
com o objetivo de pensar caminhos 
para um futuro mais justo e 
inclusivo.

A Abertura teve a presença de 
Luís Roberto Barroso, Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, e Jurema 
Werneck, diretora-executiva da 
Anistia Internacional no Brasil.

“Não existe Brasil que não 
tenha crise”, afirmou Werneck. “33 
milhões de pessoas passando fome, 
54% da população em insegurança 
alimentar - está sendo ou não está 
sendo um golpe?”

“Eu não sou ativista; sou 
interprete da constituição” disse 
Barroso. ”A imagem do Brasil vive 
um desprestígio de uma ascendente 
devastação da Amazônia.”

Do painel “Crise econômica ou 
falta de planejamento? Políticas para 
tirar o país da crise” participaram 

Luciano Coutinho, ex-presidente do 
BNDES; Vilma da Conceição Pinto, 
economista e diretora da Instituição 
Fiscal Independente do Senado 
Federal; Ciro Gomes, ex-governador 
do Ceará; e André Perfeito, 
economista-chefe da Necton.

“Há uma crise social global 
pós-pandemia, há pobreza absoluta 
e distribuição de renda piorou 
no mundo todo e no Brasil, não 
precisa nem falar”, disse Coutinho. 
“O Brasil não tem esforço para o 
desenvolvimento”, afirmou Ciro 
Gomes.

Ainda no primeiro dia de 
evento foi discutido o “Fim das 
milícias: desmilitarizar a polícia 
é o caminho?”, com Maurício 
Moura, fundador do Idea Big 
Data; Martha Rocha, ex-delegada 
e deputada estadual (PDT-RJ); 
Jurema Werneck, diretora-executiva 
da Anistia Internacional no Brasil 
e Bruno Paes Manso, jornalista e 

pesquisador no Núcleo de Estudos 
da Violência da Universidade de 
São Paulo.

João Dória, ex-governador de 
São Paulo, participou do painel 
“Saúde, qualidade de vida e combate 
a pandemias – como o Brasil deve se 
preparar?”, ao lado de José Gomes 

Temporão, ex-ministro da Saúde do 
Brasil e Romina Genovesi, líder de 
projetos da Delivery Associates.

 “O SUS é uma das poucas 
referências onde o Brasil é respeitado 
mundialmente,” disse Dória, ao que 
Temporão completou: “O Brasil 
tem de voltar a ter voz no contexto 

global da saúde internacional”. 
O segundo dia de evento 

começou com o painel “Amanhã 
vai ser maior? Os novos desafios 
da política brasileira de 2023”, 
com Rosana Pinheiro-Machado,  
professora do departamento de 
Ciência Política e Sociais da 
Universidade de Bath – UK, Renata 
Souza - Deputada Estadual (PSOL-
RJ), Rodrigo Maia - Deputado 
Federal (RJ) e Ex-Presidente da 
Câmara dos Deputados e Eliziane 
Gama - Senadora (Cidadania-MA).

Do painel “O Nordeste na 
construção da transição climática 
do Brasil” participaram Everaldo 
Feitosa - Cientista, Fundador da 
Eólica Tecnologia e Vice-Presidente 
da World Wind Energy Association, 
Jean Paul Prates – Senador (PT- RN) 
e Camila Ramos - diretora geral e 
fundadora da CELA - Clean Energy 
Latin America.

“O Brasil foi pioneiro no etanol 
e em leilões de renováveis. Essa 
liderança precisa ser recuperada”, 
afirma Feitosa. “Petróleo e 
energia precisam eventualmente 
investimento que não são apetitosos 
à Bolsa de Valores”, Prates disse 
sobre a importância da Petrobras.

“Não podemos perder a liderança 
nem ficar presos ao discurso de que 
nossa energia já é limpa, portanto 
o trabalho está feito. Muito pelo 
contrário”, Ramos comentou sobre 
o fato do Brasil ter uma das matrizes 
energéticas mais limpas do mundo.

O Brazil Forum UK é o maior 
espaço de debate sobre o Brasil 
no Reino Unido. Realizado pela 
London School of Economics and 
Political Science (LSE) e pela 
Universidade de Oxford desde 
2016, é uma iniciativa criada 
e desenvolvida por estudantes 
brasileiros no Reino Unido.

Realizado em um ambiente 
livre, aberto e plural, o Fórum busca 
promover debates interdisciplinares 
entre membros da sociedade civil, 
da academia, do poder público e da 
iniciativa privada. Reúne lideranças 
reconhecidas para refletir sobre 
questões e desafios contemporâneos 
brasileiros em um ambiente inclusivo 
em torno de temáticas específicas.

* Com informações da 
assessoria de imprensa do evento.

Comunidade

Futuro do Brasil foi assunto de 
fórum em Oxford

Da Redação*

Bruno Paes Manso (centro da foto), jornalista e pesquisador no Núcleo de Estudos da 
Violência da Universidade de São Paulo, falou sobre as milícias.

“O Brasil não tem esforço para o desenvolvimento”, afirmou Ciro Gomes, ex-governador do 
Ceará

João Dória, ex-governador de São Paulo, participou do painel “Saúde, qualidade de vida e 
combate a pandemias”, ao lado de José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde

Brazil Fórum UK
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O restaurante Macau Kitchen, 
de cozinha macaense portuguesa, 
foi eleito o Melhor Restaurante 
de “World Food” pelo prêmio 
Edinburgh Evening News, um dos 
mais prestigiados da Escócia. À 
frente da casa a está o casal Hoeyyn 
Ngu e Kei de Freitas.

Hoeyyn, que é de família 
chinesa nascida na Malásia, cuida 
da administração do restaurante.

Kei nasceu no Porto, mas já 
vive fora de Portugal há mais de 
25 anos. Morou em Londres antes 
de fixar residência em Edimburgo, 
onde está há oito anos. Ele é o chef 
de cozinha, responsável por um 
cardápio com bases portuguesas, 
asiáticas, com forte influência da 
rota das especiarias, com sabores de 
Goa e Malásia.

Para conseguir a primeira 
colocação (o restaurante já havia 
sido indicado ao prêmio antes), nove 
jurados secretos provaram a comida 
de Kei. Eles vêm como clientes 
comuns e não se identificam.

No cardápio há pratos clássicos 
da cozinha de Macau, uma região 
autônoma na costa sul da China que 
foi território português até 1999, e 
também receitas autorais de Kei.

Entre os clássicos, a galinha à 
portuguesa de Macau (ou Po Gok 
Gai) é preparada com vinho do 
Porto branco, leite de coco, cúrcuma 
e chorizo. Na lista dos autorais, a 

pedida é o pato aromático em leite 
de coco. “Ele leva várias especiarias 
e é assado de forma a ficar bem 
crispy, ao estilo chinês”, conta o 
chef.

Além de um reconhecimento 
do trabalho de Kei de Freitas e sua 
equipe, a premiação de melhor 
restaurante de world food é também 
uma valorização a uma cozinha 
ameaçada de extinção.

“Esta cozinha está quase a 
desaparecer. Só há quatro ou cinco 
restaurante em Macau, dois em 
Lisboa, um em Cidade do Cabo e 
nós na Escócia conta o chef. 

Para honrar a tradição ameaçada, 
o Macau Kitchen tem o cardápio 
dividido em duas partes: clássicos 

(com pratos 
que Kei não faz 
interferências 
“porque não 
se pode mudar 
a tradição”) e o 
chef’s special.

“Esta parte é um 
menu de expressão do 
chef. Os pratos mudam todo 
dia e é um trabalho criativo”, explica.

Família de cozinheiros
Não é exagero dizer que Kei 

de Freitas começou a aprender 
sobre cozinha de restaurante ainda 
criança. A mãe de Kei, que ainda 
hoje mora em Portugal, era dona de 
restaurante em Lisboa. Ali servia 

uma comida tradicional portuguesa, 
mas sempre com uma outra opção 
asiática no cardápio.

“Depois fiz cursos, principalmente 
de comida portuguesa, e nunca parei 
de cozinhar”, conta.

Ainda nas comemorações da 
premiação, Kei já se prepara para uma 
outra disputa. O Macau Kitchen foi 
nomeado para uma outra premiação, 
desta vez como Best Asian Fusian 
in the UK, melhor cozinha de fusão 
asiática de todo o Reino Unido.

O resultado desta competição, 
que pode dar ainda mais visibilidade 
ao trabalho de Kei, será conhecido 
em setembro.

Macau Kitchen
93 St Leonard’s Street
Edimburgo, Escócia

Comunidade

Restaurante de cozinha macaense Restaurante de cozinha macaense 
portuguesa é premiado em Edimburgoportuguesa é premiado em Edimburgo

Por Marta Barbosa

Divulgação

A partir da esquerda, Wendy, Hoeyyn, Chef Kei, Guan e Yi Jun – a equipe do Macau Kitchen

Kei de Freitas e Hoeyyn Ngu, ele cozinha e ela administra o salão

Pato aromático em leite de coco, receita 
do chef

Po Gok Gai, ou galinha à portuguesa de 
Macau, leva vinho do Porto branco, leite de 
coco, cúrcuma e chorizo
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Por Rodrigo Correa

Carolina Fattori, Eduardo Santana, que tocou trombone no show, e 
Odila Giunta

Destaques 
sociais do Tio Rô

SHOW DE MARISA MONTE

Pessoas (eventos e lugares) que acontecem na comunidade brasileira

Amplamente reconhecida como uma das maiores cantoras brasileiras de sua geração. Marisa Monte se 
apresentou no Barbican Centre no dia 23/06. Vocalista, compositora, multi-instrumentista e produtora 
brasileira Marisa é creditada por trazer o samba até os dias de hoje, misturando jazz, blues e ritmos 
funk em ritmos de samba da velha guarda.

Anastacia Santana, Chico Brown e Thais Lima - Chico Brown é neto de Chico Buarque e filho 
de Carlinhos Brown e tocou violão e teclado no show de Marisa

The Art of Fake News aconteceu entre 24 e 29/05 e teve com 
objetivo investigar como as fake news e o viés da mídia impactaram 
as instituições democráticas e o processo eleitoral no Brasil, 
traçando paralelos com o Reino Unido e o resto do mundo. Várias 
organizações de prestígio participaram da Semana das Fake, 
incluindo a Universidade de Cambridge, Universidade de Oxford, 
instituto brasileiro do Kings College London, British Film Institute e 
Rich Mix. Aqui uma imagem do encerramento, no Rich Mix, na 
Bethnal Green Road.

THE ART OF FAKE NEWS

Nara Jararaca, Tete Alencar e Márcia ThompsonSergei Selivanov, Charles Lisboa, Val Marques e Marcelo Sanchez

A partir da esquerda, Juliana Pompeo, Rosemeire Tanridiler, Daniela Pugliese e Carla Haddad
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Rodrigo, Priscilla Currie e Nara Jararaca

Anderson Rodrigues - o Zombie Punk, Anitta Sean Payne e Annais 
Berlim

Comunidade

No sábado (18/06), o Centro Cultural Brasileiro em Londres 
(CCBL), que tem este colunista como fundador, promoveu o evento 
“Orgulho LGBT de ser Brasileiro”, na Casa do Brasil.

CCBL E O ORGULHO LGBT

O podcast “Chá com rapadura” foi criado por cinco cearenses que moram na Inglaterra há seis anos. 
Cíntia Bailey, Brena Collyer, Thaís Lima, Tainá Maia e Riviane Araújo utilizam o humor para descrever as 
diferenças culturais entre Brasil e Reino Unido. As gírias cearenses estão todas lá, inclusive a famosa “vaia 
cearense”. No dia 26/07, essa turma celebrou os seis anos de podcast no ar no Made in Brasil.

6 ANOS DE CHÁ COM RAPADURA

Nuria Bernardez, Rodrigo, Odila Giunta e Gladys Cavalcante

Influencers e artistas participaram do evento na Casa do Brasil 

Riviane Araújo, Thais Lima e Cíntia Bailey

Giovanna Carloni, fundadora de um grupo de estudo de chorinho

A atração artística do evento, a drag queen Anitta Sean Payne
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“Eu não sou um artista. Um 
artista faz um objeto. Eu não sou um 
objeto, eu trabalho na história, eu sou 
um contador de histórias”. Isto foi 
afirmado pelo fotógrafo brasileiro 
Sebastião Salgado (02/08/1944), que 
realiza a exposição “AMAZÔNIA”, 
que reúne alguns de seus trabalhos 
no Museu de Ciência e Indústria 
em Manchester, desde 13 de maio e 
termina em 4 de agosto.

A exposição “AMAZÔNIA” lhe 
rendeu o prêmio “Premium Imperial 
2021” de pintura e tem curadoria de 
sua esposa Lélia Wanick Salgado.

Sebastião Salgado é considerado 
um dos fotógrafos mais talentosos 
da atualidade, graças em parte ao 
conteúdo social de seu trabalho. 
De 1986 a 1992 ele viajou para 

23 países diferentes retratando o 
fim da era industrial, e em 1993 
ele publicou um livro intitulado 
“Trabalhadores: Arqueologia da Era 
Industrial”. Com mais de 100.000 
exemplares vendidos, foi a origem 
de uma grande exposição que tem 
circulado em mais de 60 museus ao 
redor do mundo até hoje. Vencedor 
do renomado “Prince of Asturias 
Award for the Arts 1998”, “ele é um 
fotógrafo que foi capaz de retratar 
a condição humana e destacar 
as desigualdades do mundo de 
hoje com uma linguagem plástica 
pessoal, profunda, poética e de alta 
qualidade formal”.

 “Tento com minhas fotos 
levantar uma questão, provocar um 
debate, para que possamos discutir 
problemas juntos e criar soluções”, 
disse Salgado, para quem “somos 
todos animais, nascidos da terra 
com as outras espécies”. Como 
vivemos em cidades, ficamos mais 
estúpidos e mais estúpidos, não 
mais inteligentes. O que nos fez 
sobreviver a todas essas centenas 
de milhares de anos é nossa 
espiritualidade; a ligação com nossa 
terra. 

A Embaixadora Especial da 
UNICEF, Carol Bellamy, Diretora 
Executiva da UNICEF, disse: 
“Estamos muito satisfeitos em 
formalizar nosso relacionamento 
com Salgado, um dos maiores 
fotógrafos do mundo. 

Salgado, como é mais 
conhecido, está apresentando uma 
exposição deslumbrante no Museu 
da Indústria. Com seu característico 
formato preto/branco, nas fotos ele 
recria os fascinantes povos indígenas 
amazônicos e as variadas paisagens 
da floresta tropical brasileira. O 
trabalho é o resultado de 7 anos 
de vida entre 12 comunidades 
indígenas brasileiras. As fotografias 
deslumbrantes retratam rios, 
montanhas, seres humanos, 
experiências e, sobretudo, a missão 
do autor de destacar o enorme valor 

Manchester

Por Cecilia Ramos, de 
Manchester 

Sebastião 
Salgado em 

exposição em 
Manchester

23 países viram 
o trabalho do 

fotógrafo brasileiro, 
que retrata o fim da 

era industrial.

Em 1993, 
Sebastião Salgado 

publicou o livro 
“Trabalhadores: 

Arqueologia da Era 
Industrial”. 

Com mais de 
100.000 exemplares 
vendidos, a obra foi 

a origem de uma 
grande exposição 
que tem circulado 

em mais de 60 
museus ao redor do 

mundo até hoje. 

desses espaços catalogados como os 
pulmões do mundo. Salgado destaca 
o terrível impacto que a tão almejada 
mudança climática está tendo sobre 
este espaço inestimável e seu povo.    

 O autor nos mostra o dia a dia 

dos povos indígenas, os guardiões 
ancestrais deste inestimável 
ecossistema. A fragilidade do meio 
ambiente é claramente apontada, 
advogando sua proteção e respeito 
por seus habitantes. Seu trabalho é 

uma reflexão, um grito de esperança 
para todos nós e nosso papel na luta 
para deter a mudança climática. Um 
pequeno gesto de nossa parte em 
favor do meio ambiente natural é 
sempre um grande gesto para toda 
a humanidade. Não esqueçamos 
que temos apenas um planeta e 
nele temos que coexistir todas as 
gerações presentes e futuras.

* Cecilia Ramos é produtora 
e apresentadora do primeiro 
programa espanhol no norte da 
Inglaterra, chamado Somos con 
Cecilia Ramos, em todos os FMs 
96,9, todas as terças-feiras das 17h 
às 19h, no qual Viçent Torres Salas 
é co-presidenta. 

Wikipedia e divulgação

A exposição “AMAZÔNIA” está em cartaz 
até dia 4/08 e ganhou o prêmio “Premium 
Imperial 2021” 
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A comunidade na área icônica 
de Elephant and Castle, ao sul de 
Londres, também conhecida por 
alguns como ‘The Latin Quarter’, 
terá um verão de muitas atividades. 
Haverá desde um festival a passeios 
gastronômicos, em eventos 
programados para o mês inteiro 
de julho, muitos dos quais são 
gratuitos. 

De um lado, haverá o chamado 
“Urban Elephant”, um festival 
gratuito que vai celebrar as artes e 
a comunidade, em uma tentativa 
de colocar a área da Zona 1, bem 
conhecida por sua diversidade 
cultural e por ser historicamente o 
Piccadilly do sul, firmemente no 
mapa e tornando-a um destino chave 
para os londrinos.

O festival acontecerá no último 
fim de semana de julho (29, 30 e 
31/07) e destacará o melhor da arte 
de rua e da performance de todo 
o mundo. Usando intervenções 
criativas para conectar novos e 
antigos comércios na área que 
enfrenta rápida mudança, o animado 
festival dará vida às vibrantes high 
streets da Castle Square, Nursery 
Road Park, Walworth Square, 
Bagshot Street, Sayer Street, 
Elephant Park, HEJ e Elephant 
Arcade.

Os visitantes podem esperar 
uma mistura de teatro de rua, 
circo, dança e arte tanto de artistas 
profissionais de renome mundial 
quanto de grupos comunitários 
locais, para celebrar as diversas 
culturas e talentos da região.

Os destaques da programação 
incluem o internacionalmente 
renomado palhaço e a trupe 
acrobática Ballet Hooligan, que 
recentemente fez uma turnê pela 
Ásia-Pacífico, os artistas de circo 
aéreo Felicity Footlooserial, o 
teatro de marionetes Mr Bones e 
o espetáculo de comédia The Tom 
Show.

As festividades começarão na 
Castle Square na sexta-feira 29 de 
julho, onde haverá oficinas de arte 
gratuitas para crianças, organizadas 
por grupos comunitários locais. 
Seguir-se-á o programa de música 
e dança latino-americana Serenata 
Latina, que se apresentará à noite 

junto com um DJ. As apresentações 
de dança incluirão salsa tradicional, 
bem como Yurupari, originária da 
região cafeeira da Colômbia. 

No sábado e domingo (30 e 31 de 
julho) os visitantes verão uma série 
de atividades em muitos locais em 
torno de Elephant and Castle, onde 
haverá algo para todos apreciarem, 
desde música ao vivo até ciclistas. 
E se você quiser pode se inspirar 
em uma série de modalidades de 
dança, incluindo a dança urbana, 
africana, latina e sapateado. Para 
a programação completa, visite 
urbanelephant.org.uk.

Para contribuir com a 
memória

Antes do festival, a organização 
Latin Elephant está organizando 
uma série de passeios a pé por 

Elephant and Castle para contribuir 
para a memória, identidade e 
visibilidade do bairro e seus 
pequenos comerciantes deslocados 
após o fechamento do shopping em 
setembro de 2020.

Ao longo dos passeios, membros 
do Latin Elephant acompanham os 
participantes pela Elephant Road, 
Maldonado Walk, Newington Butts, 
New Kent Road e outras ruas que 
compõem a Elephant and Castle, um 

bairro conhecido por ter dezenas de 
lojas latino-americanas há mais de 
30 anos.

As paradas de turismo incluem 
visitas a locais de realocação de 
comerciantes como a Elephant 
Square, Ash Avenue, Elephant 
Arcade e Rua Sayer, bem como 
comerciantes de empresas nas 
arcadas da Elephant Road, 
Maldonado Walk e Tiendas del Sur.

O próximo passeio será no 
sábado, 16 de julho, às 14h, com o 
ponto de encontro fora da estação 
Elephant and Castle, na linha 
Bakerloo. Este passeio inclui 
novas paradas de comida, onde 
os participantes poderão provar 
patacones de Marlene, proprietária 
do restaurante equatoriano ‘El 
Guambra’ e empanaditas caribenhas 
do ‘Caribbean Spice’ na Castle 
Square, além de saborear um bom 
café.

O primeiro passeio deste verão 
aconteceu no sábado 18 de junho, 
com uma grande afluência de pessoas 
de diferentes origens: moradores de 
Southwark, funcionários do Tate 
Modern Museum, ex-residentes de 
Elephant and Castle que queriam se 
reconectar com o bairro e até mesmo 
famílias latinas que costumavam 
realizar seus mercados na área e 
estavam curiosas sobre os pequenos 
comerciantes históricos e seus 
sentimentos após a mudança devido 
ao fechamento do shopping center.

Londres

Festival e turnês gastronômicas 
em Elephant and Castle

O festival Urban 
Elephant acontecerá 

no último fim de 
semana de julho e 
destacará o melhor 

da arte de rua.

O histórico 
shopping center, 

construído em 1965, 
foi fechado em 

setembro de 2020 
e depois demolido 
para dar lugar a um 

empreendimento 
imobiliário de luxo 
da incorporadora 

Delancey.

O histórico shopping center, construído em 
1965, foi fechado em setembro de 2020 
e depois demolido para dar lugar a um 
empreendimento habitacional de luxo pelas 
incorporadoras Delancey, após aprovação do 
planejamento do Southwark Council.
Após a mudança forçada dos comerciantes para 
as novas unidades de realocação que ficam a 2 
e 3 minutos a pé da estação de trem Elephant, 
poucas pessoas tiveram ainda a oportunidade 
de visitar as novas instalações. Durante os 

passeios do Latin Elephant, os participantes 
poderão ouvir as histórias dos pequenos 
comerciantes e desfrutar do componente 
gastronômico que os passeios incluem.
Os passeios são gratuitos e abertos a toda 
a família, e são realizados em inglês com 
tradução simultânea para o espanhol para 
aqueles que o necessitam. Para participar, 
entre em contato com o Latin Elephant por 
e-mail: info@latinelephant.org ou inscreva-se no 
Eventbrite ‘The Elephant Walking Tour’.

Ouvindo as histórias 

Da Redação

Caminhadas incluem visitas a locais de 
realocação de comerciantes como a Castle 
Square 

Express News
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Reino Unido

Uma das primeiras headteachers 
negras da capital é celebrada

Uma nova obra de arte pública 
para comemorar uma das primeiras 
diretoras de escola negra de 
Londres, a Dra. Beryl Gilroy, foi 
revelada pela vice-prefeita de 
Comunidades e Justiça Social, Dra. 
Debbie Weekes-Bernard. 

A obra de arte de 15 metros 
compreende três imagens e citações 
sobre a vida do Dra. Gilroy tiradas 
do arquivo da Biblioteca Britânica. 
Foi exibida fora da Escola Primária 
West Hampstead (anteriormente 
conhecida como Escola Primária 
Beckford) onde ela foi professora 
principal e celebra sua vida e 
realizações como a primeira 
headteacher negra de Camden.

Dra. Gilroy chegou à Inglaterra 
vinda da Guiana Britânica em 1952. 
Parte da geração Windrush, ela 
estudou Desenvolvimento Infantil, 
tornou-se uma aclamada autora, 
respeitada emissora e primeira 
headteacher negra de Camden na 

Escola Primária Beckford em 1969. 
Ela foi aclamada como uma 

das mais significativas migrantes 
britânicas do Caribe do pós-guerra. 

Os painéis foram criados pela 
artista visual Fipsi Seilern, que 
quis retratar as etapas da jornada 

profissional de Dra. Gilroy, usando 
citações de sua obra seminal 
“Black Teacher”. As pinturas são 
margeadas por vermelho, amarelo 
e verde, prestando homenagem à 
herança da Dra. Gilroy através das 
cores brilhantes vistas na bandeira 
da Guiana.

A obra é a última instalação 
de “LDN WMN” - uma série de 
obras de arte pública gratuita 
criada por mulheres e artistas 
não-binários inspirados em 
heroínas não cantadas de Londres, 
comissionadas em 2018.

A colaboração entre o City Hall 
e o Tate Collective foi estabelecida 
em 2018 como parte da campanha 
#BehindEveryGreatCity do Mayor 
e incluiu obras temporárias de Mary 
Seacole de Heather Agyepong no 

teatro Cockpit em Marylebone, 
Noor Inayat Khan de Manjit Thapp 
na estação ferroviária King’s Cross 
e Olive Morris de Rene Matic em 
Ovalhouse, Oval.

Debbie Weekes-Bernard, Vice-
Prefeita para as Comunidades 
e Justiça Social, disse: “Esta 
bela homenagem a Dra. Gilroy 
servirá de inspiração para todos os 
estudantes e visitantes que vierem 
através de West Hampstead”. 
A história da Dra. Gilroy é uma 
parte significativa da história de 
Londres e este trabalho capta suas 
extraordinárias realizações. Ela 
mostra que a educação nem sempre 
acontece em uma sala de aula, e 
que a informação e o conhecimento 
podem alcançar muito mais pessoas 
através da arte e da cultura”.

Da Redação

Reprodução

A Dra. Beryl Gilroy foi comemorada em uma nova obra de arte pública revelada hoje fora de 
sua antiga escola West Hampstead Primary
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“Não ter documentos não 
deveria ser motivo para parar de 
informar à polícia no caso de ser 
vítima de violência doméstica”, 
quem assegura é a vereadora do 
bairro de Hackney Claudia Turbet, 
ao recomendar que, se a pessoa 
tiver dúvidas legais, é melhor ir 
primeiro a uma organização latino-
americana que possa aconselhá-la 
adequadamente. 

Os comentários de Turbet 
vêm em resposta às preocupações 
levantadas por um relatório do 
Conselho Conjunto para o Bem-
Estar dos Imigrantes (JCWI) e 
publicado pelo New Statesman, 
que adverte que nos dois anos 
desde maio de 2020, 2.656 vítimas 
de crimes foram encaminhadas ao 
Home Office para deportação. 

Estes números foram fornecidos 
pelo próprio governo, sob uma 
Lei de Pedido de Liberdade de 
Informação.

A councillor nascida na Bolívia 
lamentou que as políticas de 
imigração hostis façam com que 
muitas pessoas sem documentos 
tenham medo de ir às autoridades 
em casos de violência doméstica, 
abuso infantil ou outros crimes. 

“Mesmo que uma pessoa latino-
americana ou de língua espanhola 
não tenha documentos no Reino 

Unido, ela tem direitos e deve saber 
disso”, firma Turbet, observando 
que existem organizações como 
o Serviço de Direitos da Mulher 
Latino-americana (Lawrs) que 
podem apoiá-la durante todo o 
processo.

De acordo com o relatório do 
Conselho Conjunto para o Bem-
Estar dos Imigrantes, houve casos 
em que indivíduos sofreram crimes 
como escravidão, tráfico humano 
ou abuso doméstico, mas foram 
tratados simultaneamente por 
policiais como possíveis “infratores 
da imigração”.

Refere-se ao caso de Lucia 
Alvarez (nome fictício) transferida 
para o Reino Unido com um visto 
de visitante em 2019. Nesse mesmo 
ano, ela conheceu online um parceiro 
que, após alguns meses, propôs 
casar-se com ela antes de seu visto 
expirar. Entretanto, com o passar do 
tempo, ele se tornou cada vez mais 
agressivo, física e psicologicamente. 
Quando a pandemia começou, 
seu controle e abuso aumentaram, 
levando Lúcia, que compartilha sua 
conta através do Serviço Latino-
Americano dos Direitos da Mulher, 
a ter pensamentos suicidas.

Lúcia terminou o 
relacionamento no final de 2021, 
mas seu parceiro continuou a enviar 
mensagens ameaçadoras. Apesar de 
ter medo de chamar a polícia por 
causa de sua situação legal, Lucía 
apresentou uma queixa e pediu um 
intérprete. Quando a polícia chegou 
em sua casa, nenhum intérprete foi 

fornecido; os policiais lhe disseram 
que ela deveria saber que encontrar 
pessoas on-line não era seguro, o 
que a deixou humilhada.

Os oficiais verificaram o 
passaporte de Lucia e o visto 
vencido, depois chamaram a 
Immigration Enforcement, uma 
divisão do Home Office, na frente 
dela, dizendo-lhe que deveria estar 
pronta para deixar o país a qualquer 
momento. Os oficiais não queriam 
sair de sua casa até que ela lhes desse 
uma data até a qual ela retornaria ao 
seu país de origem.

Para piorar a situação, a polícia 
disse a Lúcia que seu ex-parceiro não 
a havia ameaçado e que, portanto, 
ela não era vítima de nenhum crime. 
Não lhe foi dado um número de 
referência de crime ou qualquer 
compromisso de investigar. Seu 
ex-parceiro continuou a assediá-la, 
ameaçando-a até mesmo por e-mail 
de ir até sua casa.

Como a polícia não admitiu que 
Lúcia foi vítima de crime, ela não 
é contada entre as 2.656 pessoas 
encaminhadas ao Home Office, 
o que significa que este número 
é provável que seja uma sub-
representação do problema. 

De acordo com Mary Atkinson, 
oficial de campanha do JCWI, “para 
cada pessoa que é denunciada ao 
Serviço de Imigração depois de ir à 
polícia para obter apoio, incontáveis 
milhares evitam a polícia por medo 
da deportação. Não há dúvida de 

que isto permite maior exploração e 
abuso de pessoas vulneráveis e cria 
uma corte de pessoas que não têm 
nenhum recurso à justiça”.

Apesar dos riscos, 
denuncie 

A councillor Claudia Turbet 
recomenda que, nos casos em que 
você se sinta vítima de um crime de 
violência doméstica, mesmo que não 
tenha documentos, não hesite em 
denunciar à polícia.  Mas primeiro 
procure o conselho de organizações 
como Lawrs ou Irmo, que trabalham 
para apoiar a comunidade em 
assuntos legais. 

Já pesquisas anteriores, Right 
to be Believed from 2019 pela 
campanha Step Up Migrant Women 
corroboram este quadro, mostrando 
como mulheres migrantes com status 
imigratório inseguro esperaram 
o dobro do tempo para denunciar 
abusos à polícia (com uma média de 
35 incidentes de violência). Chamar 
a polícia seria um último recurso.

O relatório pesquisou mais de 70 
mulheres de 22 países que haviam 
se mudado para o Reino Unido. 
Descobriu que mais da metade das 
mulheres migrantes temia que a 
polícia não acreditasse nelas por 
causa de seu status imigratório, e 
metade achava que a polícia ou o 
Home Office apoiaria o perpetrador 
sobre elas. 

“É importante reconhecer que 
os criminosos usam a ameaça de 

denunciar à polícia como uma 
ferramenta de manipulação e poder 
sobre migrantes inseguros”, disse 
Cathy McIlwaine, co-autora do 
relatório e professora de geografia 
no King’s College London. 

Este último relatório menciona 
o testemunho de uma mulher 
brasileira, que disse ter sofrido 
violência doméstica às mãos de seu 
marido, que continuava ameaçando 
deportá-la do Reino Unido. “Ele me 
denunciou aos serviços sociais e lhes 
disse que eu estava sendo abusiva 
para com nossos filhos. Ele me 
disse que eles nunca iriam acreditar 
em mim. Eu estava indocumentada 
e temia ser denunciada à polícia. 
[No final], a polícia me negou 
apoio e eu fiquei sem teto. Eles me 
disseram que eu não tinha a custódia 
de meu filho porque eu estava 
indocumentada”.

Situações como estas 
não só afetam os migrantes 
indocumentados, mas também 
aqueles que podem estar no Reino 
Unido com um visto de visitante 
ou dependente, e que foram mal-
informados ou estão inseguros sobre 
seus direitos.

Reino Unido

Política hostil do Home Office 
se estende à polícia

María Victoria 
Cristancho

@mavicristancho

De maio de 2020 até 
hoje, 2.656 vítimas 
de crimes foram 

encaminhadas ao 
Home Office para 
deportação pelos 

policiais, em vez de 
atenderem à queixa.

A campanha 
“Step Up Migrant 

Women’s 2019 Right 
to be Believed” 

mostrou como as 
mulheres migrantes 
com status inseguro 

de imigração 
esperavam o dobro 

do tempo para 
denunciar abusos à 

polícia. 

De acordo com relatório, há casos em que indivíduos sofreram crimes como escravidão, 
tráfico de pessoas ou abuso doméstico, mas os policiais os trataram “infratores da 
imigração”

Arquivo

Cathy McIlwaine, co-autora da campanha Step Up Migrant 2019 Right to be Believed report 
e professora de geografia no King’s College London.
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Entre os muitos problemas com 
o sistema de assentamentos para 
europeus no Reino Unido, conhecido 
como EU Settlement Scheme, estão 
os atrasos na decisão de pedidos de 
licenças familiares - EUSS Family 
Permits - e a má qualidade das 
decisões sobre esses pedidos.

Comecemos primeiro explicando 
o que são as EUSS Family Permits. 
Em resumo, as EUSS Family Permits 
são vistos solicitados de fora do 
Reino Unido por membros da família 
de europeus que querem vir e viver 
no Reino Unido. Por exemplo, se 
um europeu, que está registrado sob 
o EU Settlement Scheme, quiser que 
seus filhos, seus pais ou seu parceiro 
venham morar no Reino Unido, eles 
terão que solicitar um visto de fora 
do Reino Unido para poder vir para o 
Reino Unido. 

Com relação ao primeiro 
problema que mencionei, o tempo 
médio que as autoridades levam 
para resolver um pedido de EUSS 
Family Permits é de 7 meses. Este 

é o tempo que pais e filhos ou 
parceiros passam separados e é um 
atraso que gera sérios problemas 
que vão desde altos custos de 
manutenção de uma família fora 
do Reino Unido até problemas 
emocionais causados pela mesma 
separação, tais como ansiedade, 
estresse, baixa autoestima etc. 

O Home Office explica que este 
atraso se deve ao alto volume de 
solicitações recebidas durante 2021, 

à complexidade de alguns dos casos e 
às restrições colocadas para proteger 
o pessoal da COVID19 em risco que 
reduziram o número de funcionários 
capazes de trabalhar no escritório 
para processar as licenças familiares. 
O Home Office explica isto, mas sem 
apresentar provas para provar.

O segundo problema que 
identifico com os pedidos de 
Licença Familiar é a má qualidade 
das decisões. Portanto, não só uma 

pessoa tem que esperar 7 meses 
ou mais para que seu pedido seja 
decidido, mas também quando a 
decisão é emitida é muito comum 
encontrar erros, omissões por não 
levar em conta todos os documentos 
que foram apresentados com o 
pedido ou simplesmente uma 
falta de compreensão da questão 
e conhecimento da lei por parte da 
pessoa que decidiu o pedido. Isto faz 
com que muitos pedidos de Licenças 
Familiares sejam rejeitados 
incorretamente. Isto é obviamente 
frustrante para os candidatos, cria 
mais ansiedade, angústia e incerteza 
e coloca as pessoas na escolha entre 
solicitar novamente uma Licença 
Familiar ou recorrer da decisão.

Levando em conta os meses 
e meses necessários para resolver 
os pedidos, bem como a falta de 
qualidade nas decisões, na minha 
opinião é melhor recorrer da decisão 
para que o caso seja estudado 
e decidido por um Juiz que se 
pode esperar que seja imparcial e 
conhecedor da lei. Esta opção é 
preferível a colocar seu caso nas 
mãos do mesmo corpo ineficiente 
e retardatário que já rejeitou seu 
pedido antes.

* Manuel Padilla Behar 
é um advogado na Inglaterra 
especializado em leis de imigração 
e é o proprietário da firma MPB 
Solicitors https://mpbsolicitors.
co.uk/es/ Você pode contatá-lo aqui: 
manuel@mpbsolicitors.co.uk

Reino Unido

Obstáculos para as famílias 
europeias que se estabelecem em UK

Manuel Padilla 
Behar*

Pausas comerciais na TV britânica podem 
ser mais longas e frequentes

As pausas de publicidade nos 
canais de TV britânicos poderiam se 
tornar mais longas e mais frequentes 
como parte de uma revisão das 
regras de transmissão pelo regulador 
Ofcom.

A frequência e a duração da 
publicidade serão reavaliadas em 
função da mudança de hábitos de 
visualização e do aumento dos 
serviços de transmissão, disse 
Ofcom.

O regulador se comprometeu a 
“ouvir diferentes pontos de vista e 
examinar o que os telespectadores 

estão dizendo” antes de qualquer 
mudança.

Ele disse anteriormente que a 
frequência dos anúncios poderia 
ser vista como prejudicial à 
visualização.

As regras atuais do regulador 
estabelecem que, para os canais de 
três a cinco, a “quantidade total de 
publicidade em qualquer dia não 
deve exceder uma média de sete 
minutos por hora de transmissão”.

Os canais podem fazer intervalos 
publicitários de até oito minutos por 
hora durante os períodos de pico de 
visualização das 18h às 23h e das 
07h às 09h.

Todos os outros canais têm 

até nove minutos de publicidade 
por hora de transmissão, mais três 
minutos extras para televendas.

Discutindo a revisão, um 

porta-voz da Ofcom disse que o 
regulador precisava “encontrar o 
equilíbrio certo entre a proteção 
dos interesses dos telespectadores e 

a manutenção de nossas emissoras 
tradicionais”.

A revisão da frequência e duração 
da publicidade foi mencionada 
em um relatório da Ofcom para a 
secretária de cultura Nadine Dorries 
sobre as licenças PSB para o canal 
três e o canal cinco.

A reportagem dizia: “Estamos 
analisando também as regras 
que estabelecem a frequência e a 
duração da publicidade na televisão 
de acesso livre». Também estamos 
avaliando uma variedade de opções, 
mas antes de fazer planos, vamos 
ouvir diferentes pontos de vista e 
examinar o que os telespectadores 
estão dizendo.

Pixabay

Da Redação

A frequência e a duração da publicidade serão reavaliadas em função da mudança de 
hábitos de visualização e do aumento dos serviços de transmissão, disse Ofcom

O tempo médio 
que as autoridades 
levam para resolver 

um pedido de 
“Permissão Familiar 
EUSS” é de 7 meses

Muitos pedidos de 
licenças familiares 
são incorretamente 

rejeitados

As pessoas são 
confrontadas com 

a escolha entre 
solicitar novamente 

uma Licença 
Familiar ou recorrer 

da decisão

Pixabay

O Home Office explica que os atrasos se devem há um grande volume de solicitações 
recebidas durante 2021, à complexidade de alguns dos casos e às restrições da pandemia
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Os chefes de saúde britânicos 
estão se preparando para um 
“período turbulento” nos próximos 
meses, em meio ao medo de que a 
última onda de covid-19 empurre 
as hospitalizações para seu nível 
mais alto em mais de um ano e as 
pressões sazonais da gripe possam 
vir mais cedo. 

De acordo com Jenny 
Harries, diretora executiva da 
Agência de Segurança da Saúde 

do Reino Unido, espera-se que 
os casos hospitalares com covid 
aumentem nas próximas semanas, 
com admissões provavelmente 
ultrapassando o pico de abril 
impulsionado pela sub-variante 
BA.2 da Omicron.

O Escritório de Estatísticas 
Nacionais (ONS) também lançou 
alarmes ao estimar que as infecções 
por covid no Reino Unido já 
aumentaram em mais de meio 
milhão em uma semana no final de 
junho.

Na última onda impulsionada 
por variantes ainda mais 
transmissíveis de Omicron, 
conhecidas como BA.4 e BA.5., 
estima-se que 2,3 milhões de 
pessoas em residências particulares 
em todo o Reino Unido tiveram 
Covid na semana que terminou em 
24 de junho, 32% acima da semana 
anterior, de acordo com o Escritório 
de Estatística. 

O número sugere que as 
infecções estão em seu ponto mais 
alto desde o final de abril, embora 

um pouco abaixo do recorde de 
4,9 milhões de infecções durante a 
onda BA.2 no final de março. 

“Parece que essa onda ainda 
não acabou, então antecipamos que 
os casos hospitalares irão aumentar. 
E é possível, muito provavelmente, 
que eles atinjam o pico sobre a 
onda BA.2 anterior”, disse Harries, 
observando que ele acreditava que o 
impacto geral não seria conhecido. 
“É fácil dizer em retrospectiva, não 
é tão fácil modelar para frente”, 
disse ele. 

Em seu auge em abril, a onda 
BA.2 na Grã-Bretanha hospitalizou 
mais de 2.000 pessoas por dia, 
tornando-a mais perigosa do que a 
primeira onda Omicron em janeiro. 
A onda mais letal da pandemia até 
agora veio em janeiro de 2021, 
quando a variante Alfa empurrou 
as hospitalizações diárias na 
Inglaterra acima de 4.000 nas 
primeiras semanas do programa de 
vacinação.

“A política de convivência com 
a covid não significa que a covid 
tenha desaparecido. Os últimos 
dados mostram que não podemos 
nos dar ao luxo de ser complacentes, 
com aumentos atualmente pequenos 
mas preocupantes na última 
semana no número de pacientes 
admitidos no hospital com 
Covid-19 e aqueles que precisam 
de aparelhos para respirar”, disse 
Saffron Cordery, chefe executivo 
interino de fornecedores do NHS, 
acrescentando que “as ondas de 

Covid-19 e gripe colocarão pressão 
adicional sobre o pessoal e os 
serviços do NHS e seus esforços 
para lidar com as listas de espera, 
fornecer eficiência e transformar 
o NHS, bem como sobre nossos 
colegas em dificuldades no cuidado 
social”.

Reino Unido

2,3 milhões de 
pessoas em UK 
tiveram covid 

na semana que 
terminou em 24/06, 

um aumento de 32% 
em relação à semana 

anterior.

A variante BA.2 
na Inglaterra 

hospitalizou mais de 
2.000 pessoas por dia 

em abril.

A onda mais letal 
da pandemia até 
agora veio em 

janeiro de 2021, 
quando a variante 
Alfa empurrou as 
hospitalizações 

diárias na Inglaterra 
acima de 4.000.

Casos de Casos de 
coronavírus coronavírus 
dispararam dispararam 
em junhoem junho

Da Redação

Tente ficar em casa e evite o contato com 
outras pessoas.
Se você tiver um resultado positivo no teste 
COVID-19, é muito provável que você tenha 
COVID-19 mesmo que você não tenha 
nenhum sintoma. Você pode passar a infecção 
para outras pessoas, mesmo que não tenha 
sintomas.
Muitas pessoas com COVID-19 não serão mais 
contagiosas para outras após 5 dias. Se você 
tiver um resultado positivo no teste COVID-19, 
tente ficar em casa e evitar contato com outras 
pessoas por 5 dias após o dia em que você 
fez seu teste. Há conselhos diferentes para 
crianças e jovens com 18 anos ou menos.
Enquanto você não estiver bem, há um alto 
risco de passar sua infecção para outras 
pessoas em sua casa. Estas são coisas simples 
que você pode fazer para ajudar a evitar a 
propagação:
- Tente manter sua distância das pessoas com 
quem você vive
- Em áreas compartilhadas usar uma cobertura 

facial bem ajustada feita com várias camadas 
ou uma máscara facial cirúrgica, especialmente 
se você vive com pessoas cujo sistema 
imunológico significa que elas estão em 
maior risco de doenças graves, apesar da 
vacinação.
- Ventilar as salas em que você esteve abrindo 
janelas e deixando-as abertas por pelo menos 
10 minutos após ter saído da sala.
- Lavar suas mãos regularmente e cobrir sua 
boca e nariz ao tossir ou espirrar.
- Limpar regularmente superfícies frequentemente 
tocadas, como maçanetas de portas e 
controles remotos, e áreas compartilhadas, 
como cozinhas e banheiros.
- Avisar qualquer pessoa que precise entrar 
em sua casa que você tem sintomas, para que 
possam tomar precauções para se proteger, 
tais como usar uma cobertura facial bem 
ajustada ou uma máscara facial cirúrgica, 
manter a distância se puder, e lavar as mãos 
regularmente.
Fonte: Gov.uk

O que fazer se testar positivo para covid

Jenny Harries, diretora executiva da Agência de 
Segurança Sanitária do Reino Unido

Arquivo e Pixabay
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Mulheres desaparecidas e 
mortas no Peru

“Que não deixem de procurá-
la”, invoca Patricia Acosta, mãe de 
Estéphhany Díaz, desaparecida em 
24 de abril de 2016, junto com suas 
filhas de cinco anos e oito meses 
de idade, após assistir a uma festa 
de aniversário infantil em Mi Perú, 
cidade da província costeira de 
Callao, adjacente à capital peruana.

Em uma entrevista com a IPS na 
Plaza Cívica de Ventanilla, também 
em Callao, Patricia, junto com 
Jenny Pajuelo, tia de Yamile, pediu 
às autoridades que conduzissem 
uma investigação minuciosa 
para descobrir o paradeiro de 
Estéphhany e seus filhos Tatiana e 
Yamile, e que parassem de lançar 
suspeitas sobre as mulheres que 
desaparecem.

“Ela tinha 22 anos, ela era 
quieta, em sua juventude ela 
aprendeu a ser mãe. Sinto que minha 
filha não saiu de livre vontade, mas 
que desapareceu. Três vidas estão 
desaparecidas”, exclamou Patricia, 
ao mostrar fotografias de sua filha 
e netas.

Pajuelo, a tia, disse que “é uma 
ferida que está sempre aberta”, 
ainda que abril tenha marcado seis 
anos desde o desaparecimento das 
três.

O desaparecimento das 
mulheres é um problema sério 
no Peru e está ligado a formas 
de violência de gênero como o 
feminicídio, o tráfico de pessoas e 
a violência sexual.

Um relatório da Ouvidoria 
revelou que, das 166 vítimas de 
feminicídio registradas em 2019 em 
todo o país, 16 haviam sido dadas 
como desaparecidas anteriormente 
à polícia nacional, ou uma em cada 
10.

No ano passado, o número de 
mulheres assassinadas por razões 
de gênero no Peru totalizou 146, 
de acordo com o estado e o órgão 
autônomo.

O Código Penal peruano define 
o feminicídio como “a ação de 
matar uma mulher por causa de sua 
condição de mulher, em qualquer 
dos seguintes contextos: violência 

doméstica, assédio sexual, abuso 
de poder, entre outros”, o que 
não limita aos crimes sexistas 
cometidos pelo parceiro ou ex-
parceiro da vítima, como em outras 
legislações dentro e fora da região 
da América Latina.

Além dos feminicídios, neste 
país sul-americano de pouco 
mais de 32 milhões de habitantes 
há o crescente fenômeno das 
mulheres desaparecidas como outra 
expressão da violência de gênero.

A Ouvidoria indicou que entre 
janeiro e setembro de 2021, 4463 
mulheres adultas, adolescentes 

e meninas desapareceram. Este 
número representou um aumento 
de 9% em relação ao mesmo 
período do ano passado, quando 
houve 4052 casos.

Erika Anchante, comissária 
da Defensoria dos Direitos da 
Mulher, disse à IPS que, após suas 
descobertas em 2019, foi publicado 
no ano seguinte um relatório 
intitulado “O que aconteceu com 
eles?” para destacar o número 
de desaparecimentos e tornar o 
problema visível.

O último destes relatórios, deste 
junho, destaca que nos primeiros 

cinco meses de 2022 houve 2.255 
alertas sobre desaparecimentos 
de mulheres e meninas, com o 
agravante de que entre março e 
maio o número de casos de meninas 
e adolescentes relatados como 
desaparecidos aumentou.

“Infelizmente, os números 
estão aumentando a cada ano, 
mesmo durante a pandemia, apesar 
das medidas restritivas tomadas em 
relação ao deslocamento”, advertiu 
Anchante.

Ela explicou que, como 
instituição, eles emitiram várias 
recomendações sobre a melhoria 

da atenção dada às reclamações, o 
treinamento do pessoal encarregado 
deste processo e a eliminação de 
todos os estereótipos de gênero 
enfrentados pelas famílias, bem 
como mitos como a espera 24 horas 
ou 72 horas.

“Não, as queixas têm que ser 
recebidas imediatamente e tratadas 
da mesma forma, porque esta busca 
tem que começar sob a presunção 
de que a vítima está viva”. E as 
primeiras horas são cruciais para 
poder encontrá-la nesta condição”, 
observou Anchante.

Por Mariela Jara, de Lima
4463 mulheres 

adultas, adolescentes 
e meninas 

desapareceram entre 
janeiro e setembro de 

2021 no Peru. 

Nos primeiros 5 
meses de 2022, 

foram registrados 
2255 alertas sobre 

desaparecimentos de 
mulheres e meninas. 

1994 foi o ano em 
que foi assinada 

a Convenção 
Interamericana para a 
Prevenção, Punição 

e Erradicação da 
Violência contra a 

Mulher

Jenny Pajuelo e Patricia Acosta com cartazes de seus parentes desaparecidos

Erika Anchante, Comissária para os Direitos 
da Mulher da Defensoria dos Direitos da 
Mulher do Peru, durante sua entrevista em 
vídeo-conferência

Patricia Acosta, mãe de Estéphany Díaz, segura um cartaz com uma foto de sua filha e netas Tatiana e Yamile – as três desaparecidas há 
3 anos 

Mariela Jara / IPS

Mundo
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Desde que começamos estes 
passeios na “outra Londres”, tenho 
tentado evitar os locais que são o 
objeto típico das visitas dos turistas, 
e caminhar pelos espaços menos 
conhecidos, mas altamente atraentes 
que esta maravilhosa cidade 
esconde. 

No entanto, no verão, é 
inevitável que passearemos pelo 
mercado mais internacional que 
a capital britânica tem a oferecer, 
Camden Town. Vou pelo menos 
tentar garantir que nosso passeio 
não se limite ao próprio mercado, 
porque - embora o próprio mercado 
seja uma atração irresistível - seus 
arredores são um dos lugares mais 
agradáveis da cidade, e há aqueles 
que o ignoram.

Camden Town é o nome de um 
distrito pertencente ao bourough 
de Camden e localizado no norte 
de Londres, que a partir do final 
do século XVIII era uma das 
áreas residenciais da cidade. O 
desenvolvimento da ferrovia no 
século seguinte deu-lhe um novo 
boom, assim como a abertura da 
fantástica rede de canais navegáveis 
que acompanhou a Revolução 
Industrial naquele século. 

De fato, o canal Regents, que 
já mencionamos em outro artigo, 
atravessa o distrito, e está bem ao 
lado de uma de suas eclusas onde 

está localizado o mercado que 
vamos visitar hoje.

O curioso é que este famoso 
mercado de artesanato não é muito 
antigo, nem mesmo meio século 
de idade. Ela surgiu em 1974, 
quando numerosos “hippies”, um 
movimento que propunha um estilo 
de vida alternativo, começaram 
a montar suas barracas de venda 
de artesanato. Hoje, o Market 
está localizado do outro lado da 
Ponte Camden Lock, e ocupa uma 
extensa área de antigas instalações 
industriais, em cujos pavilhões e 
corredores estão instaladas centenas 
de lojas e bancas, cobrindo todos os 
tipos de produtos, principalmente 
artesanato, mas também roupas e 
joias.

São espaços com nomes como 
Camden Lock Market, Camden 
Lock Village, The Stables ou The 
Electric Ballroom. Além disso, 
seus corredores interiores e grandes 
pátios são o lar de barracas de 
alimentos exóticos que oferecem 
todos os gostos possíveis. Como 
complemento, também abriga locais 
onde se pode encontrar a mais 
alternativa e inovadora do cenário 
do rock britânico.

Mas além do mercado artesanal, 
todo o setor do bairro que o liga à 
estação de metrô mais próxima, 
Camden Town na Linha do Norte, 
tornou-se um enorme mercado de 
souvenirs e artigos de todos os tipos, 
que completam - embora talvez de 
uma forma mais convencional - a 
oferta possível.

Mais do que um mercado
Mas não é apenas o mercado 

que é agradável em Camden. 
Numerosos restaurantes e pubs 
há muito estabelecidos, como 
The Worlds End e outros, são 
herdeiros dos lugares primitivos de 
entretenimento (como The Mother 
Red Cap, aberto no século XVII) 
quando o bairro ainda era um lugar 
com uma reputação muito ruim. 

Outro centro de atividade 
é a música. Durante décadas, a 
vizinhança tem sido considerada 
a capital da música alternativa. 
Numerosos pubs oferecem 
rock indie e outros tipos de 
entretenimento. Talvez a mais 
famosa seja a Roundhouse, a antiga 

estação ferroviária, agora convertida 
em um dos teatros mais importantes 
de Londres. 

No Camden Arts Center, você 
pode conhecer as últimas tendências 
nas artes visuais. No Jewish 
Museum, você tem a mais extensa 
exposição da comunidade judaica 
britânica e sua história.

Entre os trágicos eventos que 
o bairro está vivendo está a morte 
de Amy Winehouse, que morreu 
de uma overdose e cuja escultura 
está em um dos pátios do mercado. 
E também o terrível incêndio que 
devastou parte da área em 2008, 
reduzindo numerosas lojas e 
empresas a cinzas. Felizmente não 
produziu vítimas e os vestígios 

desapareceram completamente.
Finalmente, algo a não perder é 

um passeio pelas margens do Canal 
Regent com seus barcos atracados 
e os que oferecem travessias, com 
suas pontes, o Castelo dos Piratas 
ou o enorme barco pagode que 
serve como restaurante. E aventure-
se a poucos minutos a noroeste 
do Zoológico de Londres, que 
fica a apenas alguns minutos de 
distância. Uma visita sem pressa, 
com compras e refeições incluídas, 
pode ocupar pelo menos uma manhã 
inteira. Aproveite.

Passeio

Por Enrique D. Zattara,  
elojodelacultura@gmail.com

O charme pop 
de Camden

1974 foi quando 
numerosos hippies 

começaram a montar 
suas barracas de 

artesanato na área de 
Camden.

No Camden Arts 
Center, você pode 

conhecer as últimas 
tendências nas artes 

visuais.

No Jewish Museum, 
você tem a mais 

extensa exposição da 
comunidade judaica 

britânica e sua 
história.

A área é o centro de intensa atividade ligada ao artesanato alternativo, entretenimento e 
cultura.

O canal Regents atravessa o bairro deixando imagens irresistíveis

Enrique D. Zattara
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Diáspora

No início do mês passado, a 
fotojornalista Lucília Monteiro, 
conhecida profissional da revista 
Visão e do semanário Expresso, 
lançou no Museu de Fotografia da 
Madeira – Atelier Vicente`s, o livro 
Imagem Foto – Corpo e Lugar.

Concebido a partir do arquivo 
fotográfico de José de Sousa 
Monteiro (1931-2001), pai da 
autora, cujo espólio constituído 
por milhares de negativos captados 
entre as décadas de 1950-90 
constitui um valioso acervo 
ilustrado da história madeirense, 
em particular, do concelho de Santa 

Cruz, onde o fotógrafo nasceu e 
fundou no ocaso dos anos 50 o 
estúdio “ Imagem Foto”, o livro 
Imagem Foto – Corpo e Lugar 
revivesce a memória histórica da 
emigração no arquipélago.

Na esteira da sinopse da obra 
“o trabalho de José de Sousa 
Monteiro é extenso, mas a seleção 
aqui apresentada cingir-se-á às 
fotografias de estúdio, nas quais o 
corpo ganha relevância para além 
da classe social que tanto definia 
os papéis na comunidade”. Nas 
inúmeras fotografias de estúdio 
captadas entre as décadas de 1950-
90 por José de Sousa Monteiro, 
destacam-se os retratos de 
passaporte, assim como os retratos 
de muitos naturais do concelho de 
Santa Cruz, vestidos com as suas 
melhores roupas domingueiras, 

destinados aos familiares 
emigrados em terras distantes.

Terras distantes como o Brasil, 
Curaçau, África do Sul, Venezuela, 
França ou o Reino Unido, 
locais de destino dos emigrantes 
madeirenses, em geral, e santa-
cruzenses, em particular, no séc. 
XX. Como destaca, a investigadora 
Sílvia Raquel Mendonça Ferreira 
no trabalho Raízes e Destinos: 
Estudo Sociocultural e Linguístico 

da Emigração Madeirense para a 
França e Reino Unido a partir da 
década de 1960 (no âmbito do

Projeto Nona Ilha), o “recurso 
à emigração em busca de uma vida 
melhor é um conceito inerente ao 
ADN dos ilhéus do Arquipélago 
da Madeira, localizado num ponto 
geográfico de suma importância no 
panorama mundial da navegação 
marítima e tendo sido fustigado, 
ao longo dos tempos, por episódios 
de pilhagens, epidemias e pragas 
agrícolas”.

Numa época em que cada 
vez mais os cientistas sociais 
se debruçam sobre o fenómeno 
da emigração portuguesa, em 
boa hora decidiu a fotojornalista 
Lucília Monteiro trazer à estampa 
o livro Imagem Foto – Corpo e 
Lugar, assim como em conjunto 

com os seus irmãos, doar ao 
Museu de Fotografia da Madeira 
- Atelier Vicente’s um relevante 
arquivo fotográfico que enriquece 
e perpetua a história, memória e 
identidade nacional, regional e 
local.

* Daniel Bastos é historiador 
estudioso da diáspora.

Por Daniel Bastos

As memórias da emigração madeirense no espólio 
fotográfico de José de Sousa Monteiro

O livro Imagem Foto 
– Corpo e Lugar, 
da fotojornalista 

Lucília Monteiro, foi 
concebido a partir do 
arquivo fotográfico 
de José de Sousa 

Monteiro (1931-2001), 
pai da autora.
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Divulgação

Agenda

O Institute of Contemporary Arts (ICA) com duas produtoras portuguesas lançaram 
em maio o Collective Mobilisation, uma lista de oito filmes que serão exibidos até setembro 
de 2022.

As produtoras TERRATREME e Uma Pedra no Sapato, ambas situadas em Lisboa, 
apresentam lançamentos de longas-metragens, apresentações presenciais e virtuais dos 
realizadores. O ICA também está distribuindo os filmes para o Reino Unido e Irlanda.

Os títulos incluem uma estreia no Festival Internacional de Cinema de Roterdã: 
Suzanne Daveau, de Luisa Homem e também a coprodução Portugal-Brasil de Adirley 
Quierós e Joana Pimenta, Mato seco em chamas, que estreou na Berlinale Forum no início 
deste ano.

Suzanne Daveau será exibido dia 4 de agosto (quinta-feira) às 18h15 e Mato seco em 
chamas no dia 30 de agosto (terça-feira) às 18h. Os ingressos custam £13 pelo site https://
www.ica.art/ .

O ICA fica The Mall, St. James’s, London SW1Y 5AH.

O grupo Giramundo toca o melhor do forró brasileiro pela primeira vez na The Paris 
House a partir das 20h.

Originário do nordeste do Brasil, o forró é uma música folclórica, dançante e uma das 
mais populares do país.

Combinando sopros únicos com harmonias sofisticadas, tudo perfeitamente conectado 
com os grooves pulsantes da percussão brasileira.

O The Paris House fica no 21 Western Road, BN3 1AF, Hove. A entrada é gratuita!

A agenda cultural da comunidade 

falante de português no Reino Unido

Por Osvaldo Lélis

FILMES PORTUGUESES ESTREIAM EM 
LONDRES

FORRÓ EM BRIGHTON
21 de julho (quinta-feira)

PROGRAME-SE

A cantora e compositora brasileira Luedji Luna se apresenta em Londres no The Jazz 
Cafe, trazendo ritmos afro-brasileiros, R&B, jazz e blues, além da MPB.

Suas músicas retratam o preconceito racial, feminismo, empoderamento feminino, 
especialmente da mulher negra. A cantora traz a cultura afro-brasileira em suas 
vestimentas, e demonstra em suas letras a africanidade do brasileiro, cantando sobre 
religiões de matriz africana, ervas e costumes oriundos da cultura africana. 

Seu último álbum Bom Mesmo É Estar Debaixo D’Água, gravado no Brasil e no 
Quênia, foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira 
em 2021.

O show começa às 19h, com ingressos sendo vendidos entre £16 e £25 pelo site https://
thejazzcafelondon.com/.

O The Jazz Cafe fica no 5 Parkway, NW1 7PG.

LUEDJI LUNA 
5 de agosto (sexta-feira)

Divulgação

Divulgação
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REVEILLON TROPICAL

Samba de Bamba UK

Esquentando os tamborins

para 2023

A preparação para o carnaval 
de 2023 segue a todo vapor aqui no 
Rio de Janeiro. Seis agremiações do 
Grupo Especial já revelaram seus 
enredos para o próximo desfile e, 
pelo visto, teremos mais um ano 
com muita emoção! 

A atual campeã do carnaval, 
Acadêmicos do Grande Rio, contará 
a história de Zeca Pagodinho, 
um dos maiores sambistas de 
todos os tempos. O desfile vai ser 
desenvolvido pelos carnavalescos 
Gabriel Haddad e Leonardo Bora, 
que vão para o 3o ano seguido na 
escola de Duque de Caxias.

Por falar em homenagem, a 
campeã do grupo de acesso e que 
retorna ao grupo especial, Império 

Serrano, trará a vida de Arlindo 
Cruz, Imperiano de coração e que, 
assim como Zeca, ganhará flores em 
vida. Nas serrinha, quem assinará 
o desfile é Alex de Souza, que 
chegou ao Império após 4 anos no 
Acadêmicos do Salgueiro.

Ainda em Madureira, 
aproveitamos para darmos um 
pulo na Portela. A agremiação está 
completando 100 anos e o enredo 
“O azul que vem do infinito” tratará 
de seu centenário. Caberá ao Casal 
Lage essa grandiosa e gigantesca 
missão. 

Nas bandas de Ramos, a 
Imperatriz Leopoldinense, contará 
algumas histórias de Lampião. 
Com o enredo: “O Aperreio do 
Cabra que o Excomungado tratou 
com má-querença e o Santíssimo 
não deu guarda” Leandro Vieira 
retorna a verde, branco e ouro, após 
sua vitoriosa passagem em 2020, 
quando a escola foi campeã do 
grupo de acesso. 

Ali por perto, a Estação Primeira 

de Mangueira, aposta em dois novos 
carnavalescos: Guilherme Estevão 
e Anik Salmon. Juntos eles trazem 
a proposta de contar a “África que 
a Bahia canta”. Num enredo que 
abordará muito a questão negra 
e seus desafios e lutas através da 
dança, canto e batuque. 

Pelas bandas de Niterói, a 
Unidos do Viradouro, vai falar sobre 
a escritora Rosa Courana, a primeira 
mulher negra a escrever um livro 
no Brasil. Caminhando para seu 3o 
ano a frente da Viradouro, Tarcísio 
Zanon agora assina sozinho o 
desfile. Sua dupla, Marcus Ferreira 
foi para a Mocidade. 

Ainda não revelaram seus 
enredos: Unidos de Vila Isabel, 
Mocidade Independente de Padre 
Miguel, Unidos da Tijuca, Paraíso 
do Tuiuti, Acadêmicos do Salgueiro 
e Beija Flor de Nilópolis. Façam 
suas apostas!

* Lourenço Marques é jornalista 
e historiador do projeto Samba de 
Bamba UK.

Por Lourenço Marques
@olourencomarques

Samba de Bamba UK

A atual campeã do carnaval Acadêmicos 
do Grande Rio contará a história de Zeca 

Pagodinho.

Seis agremiações do Grupo Especial do Rio de Janeiro já revelaram seus enredos para o 
próximo desfile
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REVEILLON TROPICAL

Shows 2022

Milton  
Nascimento 

retorna a 
Londres para 
gravação de 

DVD

O cantor escolheu a capital inglesa como 
cenário para a filmagem da turnê

‘Última Sessão de Música’

A casa cheia e cheia de energia 
contagiante do público no último 
dia 21 fizeram de Londres um 
lugar especial para Milton. Tanto 
foi marcante que o cantor vai se 
apresentar em uma sessão extra 
em Londres e, então, realizar a 
tão esperada gravação do DVD da 
última turnê da carreira do artista.

Bituca, como é carinhosamente 
conhecido pelos fãs, cantou seus 
sucessos e mais uma vez levou o 
público ao delírio com as canções 
que marcaram mais de 60 anos 
de carreira. E o resultado foi um 
dos melhores shows da turnê na 
Europa.

Por isso, o cantor decidiu que 
sobe ao palco da Union Chapel 
mais uma vez nesta quinta-feira, 7 
de julho, para fazer da  antiga igreja 
gótica do século 19 o cenário perfeito 

para o registro do momento final da 
sua carreira. “Viver esse momento 
depois de 60 anos de carreira é a 
prova de que meus sonhos jamais 
envelheceram”, disse o artista.

A turnê de despedida está com 
o pé estrada há algum tempo, e 
já circulou por diversas cidades 
brasileiras e europeias, e ainda 
vai contar com apresentações nos 
Estados Unidos e Canadá.

A discografia de Milton conta 
com quarenta e três discos gravados, 
chegaram a ganhar cinco prêmios 
Grammy, e de quebra levou o cantor 
a conquistar o título de Doutor 
Honoris Causa em música pela 
Universidade de Berklee.

Milton, que em parceria com 
outros compositores e cantores 
de diversas gerações, produziu 
um dos mais ricos repertórios da 
Música Popular Brasileira, chegou 
a se posicionar novamente sobre 
o cenário político do país, “eles 
podem nos atacar… mas nunca 

vão silenciar nossas vozes ou nossa 
música”, disse Nascimento.

Com a mesma disposição 
que sempre atendeu ao público, 
tem conversado com jornalistas, 
repassando momentos históricos de 
mais de seis décadas de carreira, 
e num tom saudosista chegou a 
confessar: “me despeço dos palcos, 
mas não dá música”, diz Milton 
emocionado.

Milhares de pessoas  vão fazer 
parte aguardam ansiosas para 
cruzar olhares e sentir a emoção 
da despedida do cantor, que está 
perto de completar seus 80 anos 
bem vividos como um dos mais 
influentes e importantes cantores do 
Brasil em todo mundo.

Para não perder nenhum 
detalhe do show e de outros 
eventos, basta ficar ligado nas 
redes sociais: facebook.com/
B a c k s t a g e P r o d u c t i o n s U K , 
e Instagram e Twitter @
backstageproductionsuk. 

Por Cristiane Lebelem
Direto de Londres

Data: 07/07/2022
Local: Union Chapel London ( 19b Compton Terrace – London 
N1 2UN)
Horário:  7pm
Ingressos: Informações: www.facebook.com/
BackstageProductionsUK

Milton Nascimento

“Viver esse momento 
depois de 60 anos 

de carreira é a 
prova de que meus 

sonhos jamais 
envelheceram”, disse 

o artista 

Marcos Herme
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Gastronomia 

Amido de milho é o mesmo 
que farinha de milho? Não. Não 
são a mesma coisa. Tanto o amido 
de milho quanto a farinha de milho 
têm consistências, espessura e sabor 
diferentes.

A farinha de milho é sem gérmen, 
branca, muito fina e desengordurada; 
usada principalmente para preparar 
molho bechamel, pão-de-ló, massa 
e sobremesas.

O amido de milho é extraído 
em um processo muito diferente da 
farinha de milho. O amido é deixado 
a fermentar levemente, depois é 
retirado e é deixado a secar.

Este produto é altamente 
recomendado para pessoas com 
doença celíaca ou que não podem 
consumir glúten. O amido de milho 
é rico em carboidratos e nutrientes 
como ferro, proteínas, fibras, cálcio, 
sódio, potássio, vitamina A, B1, 
B2, B3, B6, B7, B9, B12 e outras 
vitaminas.  

Em comparação à farinha 

de milho, o amido fornece uma 
maior quantidade de calorias e 
carboidratos, razão pela qual é 
recomendado para espessar molhos, 
cremes, alfajores e pudins.

A farinha de milho, por outro 
lado, é de cor amarelada, é produzida 
moendo o grão e é usada para dar 
consistência a alguns pratos e na 
confeitaria para fazer pães, bolos, 
biscoitos, fritos, tortas e pastelaria.

A farinha de milho é extraída da 
moagem do grão de milho, após a 
remoção da casca do milho, e tudo o 
que resta do grão é utilizado.

Esta farinha torna os alimentos 
mais consistentes, faz com que a 
massa suba mais rapidamente e 
contém quase os mesmos nutrientes 
que o amido de milho, embora seja 
diferente em seu maior teor de 
gordura, proteínas e fibras.

Se compararmos os dois 
ingredientes, o amido de milho 
tem uma vantagem maior, pois é 
necessária menos quantidade do 
produto nas preparações, o que 
resultará em uma ingestão menor de 

calorias e gordura.

Posso usar amido de milho 
em vez de farinha de 
milho?

Amido de milho e farinha de 
milho são produtos diferentes, 
embora sejam obtidos de uma origem 
comum, que é o grão de milho.

Entretanto, em algumas ocasiões 
você pode substituir uma pela 
outra, mas levando em conta que 
as proporções não são as mesmas, 
além da textura e do sabor de suas 
receitas variarão.

Cornstarch é a mesma que 
amido de milho?

O amido de milho também 
é conhecido como cornstarch. 
Em resumo: farinha de milho e 
amido de milho não são iguais, 
são produtos que provêm do grão 
de milho, mas têm um processo e 
extração diferentes, o que faz com 
que também tenham qualidades 
diferentes, como sabor, espessura e 
textura.

Farinha e amido de milho: 
ingredientes que todo chef usa
Da Redação

Express News

O fermento em pó é usado para fermentar ou aumentar o 
volume de um preparado mais rapidamente do que a levedura, 
entretanto, não recomendamos o uso de amido de milho como 
substituto do fermento em pó, pois o amido de milho é usado 
para tornar os preparados mais fofos e macios.
Portanto, se o que você deseja é volume em sua preparação, 
use fermento em pó e não amido de milho.

O amido de milho é o mesmo que 
fermento em pó?

A farinha de milho é extraída da moagem do grão de milho, após a remoção da casca do 
milho, e tudo o que resta do grão é utilizado

O amido de milho é rico em carboidratos e nutrientes como ferro, proteínas, fibras, cálcio, sódio e potássio 
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Recentemente acompanhamos 
um marco na história do mundo e 
para o Reino Unido: o Jubileu de 
Platina da Rainha Elizabeth II, que 
celebrou os 70 anos que assumiu o 
trono britânico.

E eu, como sommelière de 
bebidas, logo tive a curiosidade de 
saber quais seriam as bebidas que 
os britânicos iriam escolher para 
festejarem esse grande momento! 

Sempre acompanhei o setor 
de bebidas no Reino Unido e me 
certifiquei de algumas referências 
que apontaram as escolhas durante 
as celebrações reais e me deparei 
com dados bem interessantes (que 
deixariam até os Deuses Dionísio e 
Sabazius - deuses gregos do vinho 
e da cerveja respectivamente - 
surpresos!). 

Um dado inicial e surpreendente 
são os mais de 200 mil eventos 
planejados, milhões de participantes 
e um bilhão de telespectadores, 
que adicionaram cerca de US$ 
1,6 bilhão à economia britânica. 
Desde a fabricação de suvenir 
(que tem um aumento em média 
de 30% neste período), como o 
aumento do turismo e hospitalidade 
e, para o setor que hoje é tema, o 
de bebidas e alimentos, apontou 
que o final de semana do jubileu 
forneceu um impulso de £ 105 
milhões para o setor, de acordo 
com o CBC News - The National.  
A grande novidade é o espumante 
inglês que liderou as comemorações. 
Durante os jubileus anteriores 
o vinho espumante inglês quase 
não marcou presença. Mas com o 
aumento da qualidade e expansão, 
o volume triplicou. A varejista 
Majestic previu que, no geral, uma 
em cada 10 pessoas celebraria o 
Jubileu com fizz inglês e 114 copos 
de espumante inglês por minuto! 
Foi estimado que durante os 4 dias 
de festa, mais de 110.000 garrafas 
de vinho espumante locais tenham 

sido consumidas. E falando em 
espumante e consumo, qual foi o 
espumante escolhido para o Jubileu 
de Platina da Rainha? A monarquia 
inglesa anunciou o espumante 
oficial da festa, um blend de 50% 
Chardonnay, 40% Pinot Noir e 10% 
Pinot Meunier produzido na região 
de Kent e West Sussex, usando o 
método tradicional.

O rótulo é inspirado no manto 
que Elizabeth II usou em sua 
coroação em 1953. Segundo a 
Royal Collection, o vinho é “de cor 
dourada, tem aromas sedutores de 
frutas cítricas ricas e doces, pêssego 
branco e notas de especiarias 
adocicadas”. Como sugestão de 
consumo o órgão diz que “o vinho 
pode ser apreciado como aperitivo 
e combina particularmente bem 
com cheddar inglês maduro. 
Também complementa os frutos do 
mar britânicos, como caranguejo, 
lagostins ou o clássico Fish and 
Chips, tornando o vinho um 
complemento perfeito para as 
celebrações do Jubileu de Platina 
neste verão.”

É possível encontrar no site 
oficial por £39 e o valor será 
revertido para Royal Collection 
Trust, instituição de caridade que 

visa o cuidado e conservação 
da Coleção Real britânica, bem 
como a promoção de exposições, 
publicações e atividades 
educativas, financiando novos 
artistas e instituições de bem-estar.

Espumantes especiais
Claro, que os espumantes 

ingleses também fariam algo 
especial, que foi o caso da 
marca Virgin Wines que em 
colaboração com a vinícola de 
East Sussex Henners criou um 
espumante comemorativo, com 
edição limitadíssima de apenas 
500 garrafas, com a clássica 
assemblagem de uvas Pinot Noir, 
Chardonnay e Pinot Meunier, com 
notas de maçã verde e pêra, com um 
toque de brioche tostado, de acordo 
com os produtores. Digno para 
acompanhar um brunch enquanto 
(re)assiste à celebração.

Outro dado curioso é que o 
consumo mudou desde o ano 
do Jubileu de Ouro de 2002 e o 
Jubileu de Diamante de 2012. 
Fraser McKevitt, chefe de varejo 
e percepção do consumidor da 
Kantar, disse: “Olhando para o 
Jubileu de Diamante em 2012, 
vimos um aumento de 10% 

nas vendas dos supermercados 
durante a semana que antecedeu 
as festividades. Nunca devemos 
subestimar o apetite por uma festa, 
especialmente uma real.” 

O Jubileu de Platina da Rainha 
supera o casamento real de Kate 
e William em 2011 em 23.000 
garrafas, aumentando em 21% - e o 
casamento de Harry e Meghan em 
2018 em 43.000 garrafas, com um 
aumento de 39% ”.

Já é notório nos últimos anos 
que o movimento de consumo 
de bebidas vem diminuindo 
e aumentando a qualidade, o 
consumidor se tornou mais exigente 
e busca por melhores produtos, 
valorizando mais seus produtores. 
De acordo com o IWSR (a principal 
fonte de dados e análises sobre 
o mercado de bebidas alcoólicas 
no mundo, sediada em Londres), 
os consumidores do Reino Unido 
bebem muito menos álcool agora 
do que durante as comemorações 
de 2012 e consideravelmente 
menos do que 2002. A cerveja 
que era aproximadamente 70% 
do consumo de álcool do Reino 
Unido passou para 60%, abrindo 
espaço para o vinho, que aumentou 
de menos de 15% em 2002 para 

quase 20% vinte anos depois. Os 
destilados também cresceram de 
forma constante de 3% em 2002 
para 5% agora. E a sidra, que 
dobrou de 7% para 14% na década 
entre o Jubileu de Ouro e o de 
Diamante e voltou a cair para 12% 
agora. “Isso se deve principalmente 
a uma mudança gradual na atitude 
em relação ao álcool e a um desejo 
crescente de beber produtos de 
melhor qualidade, combinados 
com o aumento da moderação e a 
tendência de estilo de vida ‘melhor 
para mim’”, concluiu o relatório do 
IWSR.

Leia na próxima edição do jornal 
a parte 2 deste texto, ou na íntegra 
em www.noticiasemportugues.
co.uk

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

Unsplash

O destaque foi o 
espumante inglês 

que liderou as 
comemorações. 

Durante os 4 dias 
de festa, mais de 

110.000 garrafas de 
borbulhas locais 

foram consumidas. 

Com o que se brindou o 
Jubileu de Platina – parte 1

Bebidas

Por Mikaela Paim*
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Classificados

Serviços

Emprego

Em dúvida sobre qual direção 
tomar na vida? Problemas com 
a ansiedade? Dificuldades para 
dormir? Pensamentos que “invadem” 
seu sossego, como se fosse uma 
obsessão? Brigas e cobranças 
no relacionamento? Sensação 
de inadequação, incapacidade e 
impotência, sentindo como se a 
vida fosse um fardo? Sentimentos 
de raiva e medo? Está se sentindo 
frustrado, decepcionado ou magoado? 
Percebendo-se injustiçado, humilhado 
ou desnecessário? Dificuldade em 
descobrir e seguir uma profissão? 
Incertezas com relação a lidar 
com perdas e luto? Precisando 
de reconhecimento e acolhimento 
amoroso?  Como posso te ajudar? 
Vamos bater um papo relaxante e 
descontraído? Procura-me em DM Procura-me em DM 
no Instagram @janice_mansur ou no Instagram @janice_mansur ou 
escreve para janicemansur@yahoo.escreve para janicemansur@yahoo.
com.br − Escritora, professora e com.br − Escritora, professora e 
psicanalista.psicanalista.

Psicanálise Psicanálise do do 
acolhimento. Como acolhimento. Como 
posso te ajudar?posso te ajudar?

Vagas para trabalhar em Hotel 
em Kensington Londres ,estamos 
contratando: 
Recepcionista Falar inglês, Assistante 
para Restaurante falar inglês, 
Housekeeping  nao precisa falar inglês.  
Interessados   entrar em contato via Interessados   entrar em contato via 
WhatsApp 07927680573 ( somente WhatsApp 07927680573 ( somente 
resposta por WhatsApp)resposta por WhatsApp) 

Procuro recepcionista para trabalhar no 
Brazilian Hairdresser at Queen Parks, 
W9 3AF. Deve falar inglês e português. 
Horário das 10h às 19h30, £9,50 por 
hora. Não precisa de experiência. Envie Envie 
mensagem para 07738 293024mensagem para 07738 293024

Preciso de 2 pessoas para trabalhar 
3 horas de madrugada limpando 
escritórios na EC3A 8AF, trabalho 
temporário por 6 meses, de segunda 
a sexta das 4h30 às 7h30. £ 11,30 por 
hora. Relatórios em 07787758232Relatórios em 07787758232

Procuro pessoa para trabalhar na zona de 
King Cross de segunda a sexta 12h-14h 
/ 19h-22h. £ 11,05 Por hora. Inglês 
básico. Interessados   entrar em contato Interessados   entrar em contato 
somente WhatsApp 07766043519. Com somente WhatsApp 07766043519. Com 
todos os documentos em ordemtodos os documentos em ordem

Preciso de 2 pessoas para trabalhar 
2 horas na madrugada limpando 
escritórios na NW10 7NU, de segunda 
a sexta das 5h30 às 7h30. £ 10,70 ph. 
Você deve ter documentos. Relatórios Relatórios 
em 07481779722em 07481779722

À procura de uma governanta para 
uma loja de alimentos orgânicos em 
Hampstead, NW3 1PR. 3 horas diárias 
de segunda a domingo das 20h30 às 
23h30 £10,25 ph. Interessados   entrar Interessados   entrar 
em contato somente pelo WhatsApp em contato somente pelo WhatsApp 
0776604351907766043519

Procuro ajudante de construção. Ligue Ligue 
0754285024507542850245

Vagas para trabalhar em Hotel 
em Kensington Londres ,estamos 
contratando: 
Recepcionista Falar inglês, Assistante 
para Restaurante falar inglês, 
Housekeeping  nao precisa falar inglês.  
Interessados   entrar em contato via Interessados   entrar em contato via 
WhatsApp 07927680573 ( somente WhatsApp 07927680573 ( somente 
resposta por WhatsApp) resposta por WhatsApp) 

Procuro recepcionista para trabalhar no 
Brazilian Hairdresser at Queen Parks, 
W9 3AF. Deve falar inglês e português. 
Horário das 10h às 19h30, £9,50 por 
hora. Não precisa de experiência. Envie Envie 
mensagem para 07738 293024mensagem para 07738 293024

Preciso de 2 pessoas para trabalhar 
3 horas de madrugada limpando 
escritórios na EC3A 8AF, trabalho 
temporário por 6 meses, de segunda 
a sexta das 4h30 às 7h30. £ 11,30 por 
hora. Relatórios em 07787758232Relatórios em 07787758232

Procuro pessoa para trabalhar na 
zona de King Cross de segunda a 
sexta 12h-14h / 19h-22h. £ 11,05 Por 
hora. Inglês básico. Interessados   
entrar em contato somente WhatsApp WhatsApp 
07766043519. Com todos os 07766043519. Com todos os 
documentos em ordemdocumentos em ordem

Preciso de 2 pessoas para trabalhar 
2 horas na madrugada limpando 
escritórios na NW10 7NU, de segunda 
a sexta das 5h30 às 7h30. £ 10,70 ph. 
Você deve ter documentos. Relatórios Relatórios 
em 07481779722em 07481779722

À procura de uma governanta para 
uma loja de alimentos orgânicos em 
Hampstead, NW3 1PR. 3 horas diárias 
de segunda a domingo das 20h30 às 
23h30 £ 10,25 ph. Interessados   entrar Interessados   entrar 
em contato somente pelo WhatsApp em contato somente pelo WhatsApp 
0776604351907766043519

Procuro ajudante de construção. Ligue Ligue 
0754285024507542850245

Limpadores de escritório necessários 
das 5h às 7h30 £ 10,85 por hora, área 
de Oxford Circus. Pago mensal. Todos 
os documentos são necessários para 
poder trabalhar. Deixe uma mensagem Deixe uma mensagem 
no 07825915095 - 07826 520942no 07825915095 - 07826 520942

Procuro pessoa para trabalhar na 
limpeza de uma loja de orgânicos em 
NW6 6RG. Sábado 3 horas, Domingo 
das 9h às 12h. O pagamento é de £ 
10,25 por hora. Interessados   entrar em Interessados   entrar em 
contato pelo WhatsApp 07766043519contato pelo WhatsApp 07766043519

Uma pessoa precisava trabalhar 2 horas 
no início da manhã de segunda a sexta-
feira limpando escritórios, £ 10,7 ph. 
Código postal NW10 7NU. Pagamento 
a cada 4 semanas. Interessados   ligar Interessados   ligar 
0748177972207481779722

Uma pessoa necessária para um 
emprego permanente em Selborne 
walthamstow Rd, Londres E17 7JR. 10 
horas por semana, £ 9,65 por hora. 
Relatórios em 07481779722Relatórios em 07481779722

É necessário um homem para trabalhar 
em Trafalgar Square das 5h30 às 8h00, £ 
10,55. Para mais informações contacte Para mais informações contacte 
o número 07535744814o número 07535744814

Requer uma pessoa para trabalhar 
coletando todo o lixo, 3 horas de 
madrugada a partir das 00:00 da 
noite, £ 10,20ph e estamos localizados 
em Charcery Lane. Por favor, envie Por favor, envie 
mensagem de WhatsApp para mensagem de WhatsApp para 
0778071189207780711892

BELEZABELEZA
CabeleireiroCabeleireiro

Para aquelas e aqueles que precisam de um 
bom cabeleireiro, barbeiro brasileiro, deixo a 
disposição meu contato:v+44 07873693989 
EN87JA

Progressiva Progressiva e outros e outros 
serviços de belezaserviços de beleza

Mulheres que gostam de ficar lindas com o 
cabelo bem alinhado estarei em Londres em 
Abril e Maio e vou aproveitar para atender 
com a progressiva brasileira.
+55 31975610341

Curso Gratuito de Inglês e Informática Seven 
Sisters. Cursos totalmente certificados. 
Inscrição: £90, £50 reembolsados   no final 
do curso. Matriculas 14 mayo 9 am. 280 St 
Ann’s Road N15 5BN (por nomeação) 

Comida Comida peruanaperuana
Aos domingos. Arroz chaufa, lombo salgado, 
anticuchos, ceviche, leite de tigre, etc. 
149 New Cross Road, SE14 5DJ. Lourdes Lourdes 
0743890167407438901674

Reparamos e reciclamos todos os tipos de 
bicicletas a preços razoáveis. Estamos a 
cinco minutos da Portobello Road em Munro 
Mews. Augusto 07901743919Augusto 07901743919

Fundación Getúlio Vargas: cursos gratuitos 
online, inscrições inscrições

Vagas para Trabalhar em Hotel: 
Recepcionista e Governanta. oferece 
o poder de crescimento e tem um 
ambiente agradável para trabalhar. 
Mais informações ligue 07927680573 Mais informações ligue 07927680573 
(com documentação).(com documentação).

Precisa-se de pessoal de limpeza para 
um hotel. Não é necessário inglês ou 
experiência. £ 10 por hora, 40 horas 
por semana - 5 dias e 2 dias de folga. 
Relatórios +44 7932 644143Relatórios +44 7932 644143

Um estucador e uma camada de 
tijolos são necessários para trabalhar 
de segunda a sexta-feira das 8h às 
17h e aos sábados das 8h às 14h das 
600 às 700 na semana em que você 
é motorista e mora na zona norte. 
07956 38149007956 381490
 
Preciso de 3 pessoas de emprego 
permanente para trabalhar 2 horas de 
madrugada na limpeza do escritório 
de segunda a sexta das 5h30 às 7h30 
a £10,70, deixe uma mensagem pelo deixe uma mensagem pelo 
WhatsApp no   07481779722 WhatsApp no   07481779722 

Precisa-se de garçons e garçons com 
bom nível de inglês 13,50 por hora 
telefone de contato +447468885649 +447468885649 
SergioSergio

Hotel precisa de Housekeeping 
de £12/hora (perto de Liverpool 
Station) na Shoreditch High Street. 
Informações 07402496502 Você não Informações 07402496502 Você não 
precisa de experiência, você não precisa de experiência, você não 
precisa de inglês.precisa de inglês.

URGENTE mulher precisava trabalhar 
de segunda a sexta limpando
7pm a 10pm.  £9.50p/h.  16 Berkeley 
St, London W1J 8DZ. Deixe mensajem Deixe mensajem 
a07540 622676a07540 622676

São necessárias 2 meninas para 
limpar uma Academia, contrato de 
15 horas semanais diretamente com 
a Academia. Interessados   entrar Interessados   entrar 
em contato no seguinte número pelo em contato no seguinte número pelo 
WhatsApp 07743613975WhatsApp 07743613975

Procuro pessoa com experiência para 
creche. O trabalho é de segunda a 
quinta-feira (8h às 17h) perto de 
New Cross. É essencial falar inglês. 
Interessados   entrar em contato Interessados   entrar em contato 
com Hermin Whyte (Proprietário/com Hermin Whyte (Proprietário/
administrador) 07961 056890administrador) 07961 056890

Limpador permanente necessário em 
Walthamstow Selborne Rd, Londres 
E17 7JR. 10 horas por semana, £ 9,65 
por hora. Ligue 07481779722Ligue 07481779722

Cara experiente precisava trabalhar 
na limpeza. £ 11,05 ph. na área de 
Oxford Circus. De segunda a sexta 
das 4h às 8h. Interessados   ligar para Interessados   ligar para 
os números 07825 915095 - 07826 os números 07825 915095 - 07826 
520942520942

O supervisor necessário de segunda a 
sexta-feira na London Bridge das 16h 
às 23h deve falar inglês. Interessados   Interessados   
ligar para +447385490865 Marcin ligar para +447385490865 Marcin 
ManagerManager

Precisa-se de pessoal de limpeza para 
um hotel. Não é necessário inglês ou 
experiência.
£ 10 por hora. Mais relatórios em Mais relatórios em 
07932 64414307932 644143

2 faxineiros são necessários para um 
contrato permanente de limpeza de 
escritório, entre as 5 e as 7 da manhã 
para trabalhar na Bond Street. £ 11,05 
por hora de segunda a sexta-feira. 
Interessados   enviar mensagem para Interessados   enviar mensagem para 
0793902549907939025499

É necessário um homem para 
trabalhar na Trafalgar Square das 
5h30 às 8h. Para mais informações Para mais informações 
contacte o número 07535744814contacte o número 07535744814

São necessárias 2 pessoas para o 
trabalho de limpeza das 5h às 7h30. 
A £ 11,50 por hora. Perto da Estação 
Vitória. Envie mensagem para Envie mensagem para 
0736799339707367993397

Pessoal necessário para a área 
de Kensington. Sábado e domingo 
das 13h30 às 15h30 por 10h. Mais Mais 
informações em 07904687013informações em 07904687013

Uma pessoa pra trabalhar na limpeza 
da loja de River Island, Brent Cross. 5 
dias por semana, 2 horas. £ 9,20 ph. 
Mais relatórios em 07481779722Mais relatórios em 07481779722

Procurando uma pessoa para trabalhar 
na limpeza de uma loja de comida 
italiana em W2 4UL, Westbourne 
Grove. 2 horas por dia de segunda a 
domingo. £ 10,25 ph. Interessados   Interessados   
entrar em contato somente pelo entrar em contato somente pelo 
WhatsApp 07766043519WhatsApp 07766043519

Uma pessoa  para trabalhar 6 horas 
limpando escritórios de segunda 
a sexta-feira. £ 10,70 ph. Mais Mais 
informações em 07481779722informações em 07481779722

Precisa-se de pessoal de limpeza de 
escritório em 30 Cleveland Street, 
Londres, W1T 4JD. £ 11,05 por hora, 
pagamento semanal. De segunda a 
sexta das 19h às 22h. Relatórios em Relatórios em 
0736637775307366377753

Vagas para Trabalhar em Hotel: 
Recepcionista e Governanta. oferece 
o poder de crescimento e tem um 
ambiente agradável para trabalhar. 
Mais informações ligue 07927680573 Mais informações ligue 07927680573 
(somente com documentação).(somente com documentação).

É necessária uma faxineira no 
escritório central de Joseph, SW6 
3HH. De segunda a sexta 2,5 horas. 
£ 9,50 por hora. Relatórios em Relatórios em 
07455930993 Gema07455930993 Gema

Precisa-se de limpador de vidros 
na zona sul. Envie mensagem para Envie mensagem para 
0755340803407553408034

Pessoa necessária para trabalhar 
em uma creche. Tempo integral de 
segunda a quinta-feira, das 8h às 17h. 
Você deve ter um nível médio de inglês 
e experiência com crianças. Relatórios Relatórios 
em 07897932667em 07897932667

https://www.empregabilidadegeral.https://www.empregabilidadegeral.
com/2022/05/fundacao-getulio-vargas-com/2022/05/fundacao-getulio-vargas-
cursos.htmlcursos.html

Romero Removans, Man& Van 24h/7 dias 
de remoções em Londres e arredores 
Ligar 07445681606 -07445683461Ligar 07445681606 -07445683461

Handyman: canalização, electricidade, 
jardinagem, pintura, mudanças, serviços 
de manutenção  ligar ligar 07446360450 07446360450 
AndrésAndrés
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Acomodação

Classificados

APARTAMENTOAPARTAMENTO
Apartamento de dois quartos para 
alugar com um jardim novo, cada quarto 
com banheiro privativo, localizado em 
NW9 5HD. Para mais informações deixe Para mais informações deixe 
sua mensagem para 07731518937sua mensagem para 07731518937

Apartamento de três quartos para 
alugar com sala de estar separada 
localizado em E5 8HL sem. Depósito. 
Pode ser aplicado aos benefícios. Para Para 
mais informações deixe sua mensagem mais informações deixe sua mensagem 
para 07731518937para 07731518937

Alugo um apartamento de 4 quartos 
em Framlingham Close, E5 9PR, posso 
solicitar benefícios, ideal para uma 
família. Zona residencial e muito 
sossegada, autocarros 24 horas. Mais Mais 
informações 07440367902informações 07440367902

Apartamento de dois quartos para 
alugar com sala de estar separada, 
perto da estação de trem de Forest Hill. 
Pode ser aplicado a benefícios, sem 
depósito. Para mais informações deixe Para mais informações deixe 
sua mensagem para 07731518937sua mensagem para 07731518937

Flat com um quarto mais sala, você 
pode fazer 2 quartos. Localizado na 
Lorship Lane 1300, N17 6TA. Para mais Para mais 
informações ligue 07402496502informações ligue 07402496502

Apartamento de um quarto para 
alugar, no piso térreo e com jardim. £ 
1.150 por mês e inclui eletricidade. 50 
Sydenham Road, Croydon, CR0 2EF.  
Mais informações ligue 07950816386Mais informações ligue 07950816386

Apartamento de dois quartos para 
alugar mais sala de estar em Holloway, 
N19 4NN, £1.650, localizado a 9 minutos 
de ônibus de Finsbury Park. Para mais Para mais 
informações ligue 07402496502informações ligue 07402496502

Casa de 3 quartos com jardim para 
alugar, em Dulwich SE22 9PL. É 
entregue renovado e em muito bom 
estado. Os quartos são duplos. Para Para 
mais informações ligue 07466933537 - mais informações ligue 07466933537 - 
0794441513207944415132

QUARTOQUARTO
Alugo um quarto duplo super grande 
com banheiro privativo, jardim e pátio. 
Casa de família, apenas 2 pessoas 
vivem. Internet e todos os serviços 
incluídos. Localizado em White Hart 
Lane, N17 8JP. ônibus 24 horas. 
Relatórios em 07440367902Relatórios em 07440367902

Alugo um quarto duplo no E5 9NQ em 
uma casa de família. Internet e todos 
os serviços incluídos. Área residencial, 
ônibus 24 horas. Ideal para um 
casal ou dois rapazes. Relatórios em Relatórios em 
0744036790207440367902

Quarto individual para alugar £ 400 
por mês, casa de família na zona 
3, N17 8BT. Para mais informações Para mais informações 
ligue 07729280428 - 07783693523 ou ligue 07729280428 - 07783693523 ou 

deixe uma mensagem no WhatsApp. deixe uma mensagem no WhatsApp. 
Disponível a partir de 30 de junhoDisponível a partir de 30 de junho

Quarto duplo para alugar em Hackney 
Central. Relatórios em 07548207581Relatórios em 07548207581

Um quarto duplo para alugar para 
duas pessoas tem duas camas. 
Contas incluidas. 10 minutos 
de Brixton. Disponível agora. 
Interessados   ligar 07476446646Interessados   ligar 07476446646

Quarto duplo para alugar para uma 
pessoa £ 575 + contas, sem depósito 
localizado em N16 7NJ. Disponível 
agora. Para mais informações deixe Para mais informações deixe 
sua mensagem para 07731518937sua mensagem para 07731518937

Alugo quarto duplo, mês de julho, 
com jardim. £ 700 libras, contas 
incluídas. Para mais informações Para mais informações 
ligue 07387449788ligue 07387449788

Quarto pronto para cavalheiro 
independente, que trabalha, não 
fumante. 15 minutos de Elephant 
and Castle ou London Bridge. WC de 
duche separado. Para compartilhar 
com 3 senhores muito calmos. Tudo 
incluso. Para mais informações ligue Para mais informações ligue 
para Alfonso 07775624728para Alfonso 07775624728

STUDIO STUDIO FLAT FLAT 
Alugo um estúdio em Stamford Hill 
perto de Barclays, ônibus 24 horas, 
ideal para um casal ou uma pessoa. 
Relatórios em 07440367902Relatórios em 07440367902

Grande estúdio com cozinha separada 
£ 350, localizado em Lamberth SE27 
0UG
Mais Mais informações ligue 07467693144informações ligue 07467693144

Novo apartamento estúdio para 
alugar em IG4 5RP, máximo 2 pessoas. 
Interessados   ligar 07557522933

Eu alugo um estúdio em Tupark Lane, 
ônibus 24 horas, você pode solicitar 
benefícios. Zona residencial e muito 
sossegada. Relatórios 07440367902Relatórios 07440367902

Alugo um lindo estúdio de jardim em 
Finsbury Park por £ 1.050. Para maisPara mais  
informações ligue 07402496502informações ligue 07402496502

APARTAMENTOAPARTAMENTO
Alugo um apartamento de 4 quartos 
em Framlingham Close, E5 9PR, 
posso solicitar benefícios, ideal para 
uma família. Zona residencial e muito 
sossegada, autocarros 24 horas. 
Mais informações 07440367902Mais informações 07440367902

Alugo uma casa de 5 quartos na 
Cornwall Road, N15 5AQ com 2 
banheiros completos, perto da 
estação Seven Sister. ônibus 24 
horas. Você pode solicitar benefícios. 
Relatórios em 07440367902Relatórios em 07440367902

Alugo uma linda casa com 4 
assoalhadas na E5 9NQ, numa zona 
residencial e muito tranquila. Pode 
ser aplicado aos benefícios. Tem um 
jardim, pátio, cozinha, sala de jantar 

extra grande, duas casas de banho, 
jacuzzi. Está reformado. Relatórios em Relatórios em 
0744036790207440367902

Apartamento de dois quartos para 
alugar com sala de estar separada, 
perto da estação de trem de Forest Hill. 
Pode ser aplicado a benefícios, sem 
depósito. Para mais informações deixe Para mais informações deixe 
sua mensagem para 07731518937sua mensagem para 07731518937

Flat com um quarto mais sala, você 
pode fazer 2 quartos. Localizado na 
Lorship Lane 1300, N17 6TA. Para mais Para mais 
informações ligue 07402496502informações ligue 07402496502

Apartamento de um quarto para 
alugar, no piso térreo e com jardim. 
£ 1.150 por mês e inclui eletricidade. 
50 Sydenham Road, Croydon, CR0 2EF. 
Mais informações ligue 07950816386Mais informações ligue 07950816386

Apartamento de dois quartos para 
alugar mais sala de estar em Holloway, 
N19 4NN, £1.650, localizado a 9 minutos 
de ônibus de Finsbury Park. Para mais Para mais 
informações ligue 07402496502informações ligue 07402496502

Casa de 3 quartos com jardim para 
alugar, em Dulwich SE22 9PL. É 
entregue renovado e em muito bom 
estado. Os quartos são duplos. Para Para 
mais informações ligue 07466933537 mais informações ligue 07466933537 
- 07944415132- 07944415132

QUARTOQUARTO
Alugo um quarto duplo em Finsbury’s 
Park, N4 2QR para uma pessoa. £ 
580. Para mais informações ligue Para mais informações ligue 
0740249659207402496592

Um quarto individual para alugar, £ 
390 por mês, com tudo incluído, na 
área de Old Kent Road. Relatórios em  Relatórios em 
0742725310207427253102

Grande quarto para alugar por dia, 
£30 uma pessoa, 2 pessoas £50 30 
minutos da London Bridge. Relatórios  Relatórios 
em 07366364336em 07366364336

Quarto para alugar entre Lewisham 
e Greenwich a partir de 1 de junho. 
Depósito de £ 550 + £ 250. Ligue para igue para 
07496841311 entre as 16:00 e as 22:0007496841311 entre as 16:00 e as 22:00

Alugo 2 quartos, um individual e um 
duplo apenas para meninas, perto de 
Elephant. O duplo £ 700 e o único £ 500. 
Relatórios em 07402496502Relatórios em 07402496502

Alugo um quarto duplo na Manor 
House em uma casa de família, apenas 
3 pessoas moram com internet e 
tudo, serviço incluso. Autocarros 24 
horas, não fumadores. Relatórios para Relatórios para 
0744036790207440367902

STUDIO STUDIO FLATFLAT 

Novo apartamento estúdio para alugar 
em IG4 5RP, máximo 2 pessoas. 
Interessados   ligar 07557522933Interessados   ligar 07557522933

Eu alugo um estúdio em Tupark Lane, 
ônibus 24 horas, você pode solicitar 

benefícios. Zona residencial e muito 
sossegada. Relatórios 07440367902 Relatórios 07440367902

Alugo um lindo estúdio de jardim em 
Finsbury Park por £ 1.050. Para mais Para mais 

informações ligue 07402496502informações ligue 07402496502

APARTAMENTOAPARTAMENTO
Alugo uma casa de 4 quartos 
em Tottenham Hampden Road, 
Tottenham, N17 0AY. A casa é 
grande, tem jardim e um grande 
pátio. Você pode solicitar benefícios, 
área residencial e muito tranquila. 
Relatórios em 07440367902Relatórios em 07440367902

Apartamento de dois quartos para 
alugar com sala de estar separada, 
perto da estação de trem de Forest 
Hill. Pode ser aplicado a benefícios, 
sem depósito. Para mais informações Para mais informações 
deixe sua mensagem para deixe sua mensagem para 
0773151893707731518937

Flat com um quarto mais sala, você 
pode fazer 2 quartos. Localizado na 
Lorship Lane 1300, N17 6TA. Para Para 
mais informações ligue 07402496502mais informações ligue 07402496502

Apartamento de um quarto para 
alugar, no piso térreo e com jardim. 
£ 1.150 por mês e inclui eletricidade. 
50 Sydenham Road, Croydon, CR0 2EF. 
Mais informações ligue 07950816386Mais informações ligue 07950816386

Apartamento de dois quartos 
para alugar mais sala de estar 
em Holloway, N19 4NN, £ 1.650, 
localizado a 9 minutos de ônibus de 
Finsbury Park. Para mais informações Para mais informações 
ligue 07402496502ligue 07402496502

Casa de 3 quartos com jardim para 
alugar, em Dulwich SE22 9PL. É 
entregue renovado e em muito bom 
estado.Os quartos são duplos. Para Para 
mais informações ligue 07466933537 mais informações ligue 07466933537 
- 07944415132- 07944415132

QUARTOQUARTO
Alugo um quarto individual no Seven 
Sister perto do metrô, ônibus 24 
horas. A casa tem internet e todos os 
serviços inclusos, ambiente familiar 
com amplo jardim. Mais informações Mais informações 
0744036790207440367902
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Áries 21/3 a 20/4
O otimismo que você 
demonstra será sua 
força motriz nestes dias. 
A solução perfeita não existe, 
você tem que fechar certas 
questões. Sua ética e moral será 
posta à prova, será fiel a seus 
princípios e demonstrará sua 
integridade.

Personalidade: David 
Bustamante, cantor
 
Touro 21/04 a 
21/05
Você finalmente 
consegue quebrar 
a rotina e começar a 
ser coisas novas, equilibrar 
os prós e os contras para 

tomar decisões, medindo seus 
esforços, você terá sucesso. Você 
contribuirá para encontrar uma 
solução favorável no trabalho.
Personalidade: Karl Marx, 
Filósofo
 
Gêmeos 22/5 a 
21/6
Você começa a 

sentir um sentimento interior de 
harmonia e serenidade. Você 
terá a necessidade de desfrutar 
os prazeres da vida e de seguir 
seus instintos. Sua força interior 
o moverá para superar grandes 
desafios. 
Personalidade: Ian Fleming, 
escritor

Câncer 22/6 a 
22/7
Se você quer que os 
outros o entendam, 
expresse-se claramente. 
Um evento inesperado pode 
complicar as coisas, mas no 
final tudo ficará bem. Não 
assuma responsabilidades que 
não lhe pertencem, afaste-se 
antes que os erros dos outros o 
prejudiquem.
Personalidade: Mercedes Sosa, 
cantora

Leão 23/7 a 
23/08
Você receberá uma 
proposta que será 
afirmativa para você. Não 
pense em projetos de longo 
prazo, pois a situação atual não 
está completamente definida. 
Você sente a necessidade de 
voltar às suas raízes.
Personalidade: Isabel Allende, 
escritora
 
Virgem 24/8 a 
23/9
Um problema antigo, 
que é preocupante, 
será gradualmente resolvido. 
A notícia de um evento pelo 
qual você está esperando 
chegará; sua alegria o fará ver 
as coisas com mais clareza. 
Sua sociabilidade joga a seu 
favor quando se trata de fazer 
negócios.
Personalidade: Amaia Montero, 
cantora-compositora
 
Libra 24/09 a 
22/10
Não aja sem pensar e 
antes de dar um novo 
passo assegure-se de 
que o terreno está firme. Evite 
falar de fofocas desnecessárias 
e aproveite algumas das 
oportunidades oferecidas a 
você, a variedade de opiniões 
será vantajosa para você.
Personalidade: Danny Boyle, 
diretor de cinema

Escorpião 23/01 a 
22/11
Você coloca muita 

energia para agradar aos outros 
e muitas vezes esquece suas 
próprias necessidades. Sua 
criatividade desfruta de um bom 
momento, aproveite-o e leve 
sua engenhosidade para um 
passeio, comece a trabalhar.
Personalidade: Fernando Vallejo, 
escritor
 
Sagitário 23/11 
a 21/12
Você deve deixar 
de lado sua mente 
emocional e lidar mais 
racionalmente com questões 
que lhe dizem respeito. Você 
verá soluções simples para 
problemas entrincheirados.  
Não permita que pensamentos 
hostis ocupem sua mente.
Personalidade: Miley Cyrus, 
cantora
 
Capricórnio 
22/12 a 20/01
Você se sentirá 
otimista e isto o 
ajudará a tomar decisões. As 
mulheres lhe trarão sorte se você 
seguir o conselho delas. Uma 
situação engraçada fará você se 
desconectar dos problemas. As 
estrelas facilitarão as conversas 
pendentes.
Personalidade: Jim Carrey, ator
 
Aquarius 21/01 
a 18/02
Você vai sentir muita 
tranquilidade interior. 
Você está otimista, mas não 
deve arriscar mais do que o 
necessário, você poderia olhar 
sua situação do ponto de vista 
atual, já que as circunstâncias 
mudam com o tempo, 
permanecer no controle.
Personalidade: Lord Byron, 
escritor
 
Peixes 19/02 a 
20/03
Você está muito 
confiante nas ações 
que toma e isto faz com que 
as pessoas o percebam, 
espalhem os elogios para evitar 
situações de ciúmes e abram 
seu círculo de amigos. Ao fazer 
investimentos, pesquisar com 
bastante antecedência.
Personalidade: John Irving, 
escritor

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

Horóscopo

Horóscopo do mês

Humor

Por Ángeles 
Montelongo*
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Áries: Fogo – Touro: 
Terra – Gêmeos: Ar – 
Câncer: Água – Leão: 
Fogo - Virgem: Terra – 
Libra: Ar – Escorpião: 
Água – Sagitário: Fogo 
– Capricórnio: Terra – 
Aquário: Ar – Peixes: 
Água.

Signos e Elementos

Ah, os relacionamentos! 
Nada mais delicioso e desafiador 
do que viver interações com 
outros serhumanozinhos para 
estimular nossas virtudes e fazer 
vir à tona nossas sombras! 

Recentemente, passei por uma 
situação bastante desgastante e, 
infelizmente, comum de acontecer 
por aí. Sabe quando você começa 
a trabalhar com uma pessoa e 
vocês estão se dando bem e parece 
que está tudo certo e de repente 
(daqueles de repentes que só mais 
tarde a gente se dá conta que já 
vinha sendo anunciado há muito 
tempo!), alguma coisa dispara um 
gatilho e tudo desaba? 

Pois é, estava tudo certo, ou 
pelo menos eu queria acreditar 
que estava certo. E em um drop 
of a hat, a pessoa que te adorava 
passa a te detestar. Foi assim, ela 
sentou na minha frente e soltou 
os cachorros. No começo fiquei 
meio sem entender, demorei uns 
dois minutos para sacar que aquilo 
estava realmente acontecendo. 

A cena foi surreal, parecia 
que estava vivendo um sonho 
(na verdade, um pesadelo). Tanta 
dedicação, tanto esforço, tanto 
trabalho, tudo sendo rasgado junto 
com o verbo na boca alheia. A 
pessoa se descontrolou, falava 
coisas contraditórias, ameaçava 
um choro, demonstrava raiva. E 

eu ali, ouvindo, prestando atenção 
e esperando ela respirar para eu 
poder falar. Tudo com aquele 
sangue frio que quem já trabalhou 
em customer service desenvolveu 
(Zara Stratfod foi uma grande 
escola de anger management!). 

Confesso que fiquei bem 
chateada. Mas como nada 
acontece por acaso, empurrei 
a indignação para o lado e fui 
refletir sobre o que eu tinha 
escutado. Afinal, se alguém teve 
a audácia de me dizer desaforos 
na cara, achei que havia algo a 
ser levado em consideração ali. 
A reflexão me mostrou que em 
alguns pontos ela tinha razão (só 
alguns, ok?!) e também me levou à 
conclusão de que vivi um clássico 
conflito entre os elementos Ar e 
Água! 

Elementos em ênfase
Deixa-me explicar. Todos nós 

temos os quatro elementos (Fogo, 
Terra, Ar e Água) agindo em 
nossa personalidade e quando uma 
pessoa com bastante ênfase em Ar 
convive com outro com ênfase em 
Água, é preciso muita maestria 
para que o relacionamento obtenha 
sucesso.

Para você entender um pouco a 
natureza dos conflitos que podem 
surgir, pense na experiência de sair 
do Brasil para morar na Inglaterra. 

Em nosso país, de maneira 
geral, tendemos a ser mais 
emotivos e subjetivos nas relações 
interpessoais. Temos uma conduta 
mais flexível e considerada até 
mais humana, já que simpatizamos 
mais com problemas pessoais 

e considerarmos muito mais os 
nossos laços com a outra pessoa 
do que as normas propriamente 
ditas. Aposto que você já fez uma 
carinha de dó para amolecer o 
coração de algum oficial ou contou 
uma história triste para descumprir 
um prazo... E deu certo! 

Quando vivemos em 
comunidades nas quais a 
racionalidade é o que rege as 
interações humanas, vemos que 
há mais rigidez e disciplina. 
As coisas são mais objetivas e 
tendem a funcionar mais na base 
das regras e das normas, já que 
as particularidades individuais 
(leia-se dores e problemas alheios) 
não se sobressaem ao que foi 
acordado ou estabelecido como 
acordo geral. Tente convencer o 
motorista do bus a atrasar a saída 
da Victoria Coach Station porque 
a sua amiga já está chegando para 
você ver se consegue! (Eu sei 
disso porque eu era a amiga que 
estava quase chegando e tive que 
pagar outro ticket!). 

O Brasil seria a Água e a 
Inglaterra o Ar, elemento sobre o 

qual conversaremos hoje.
O Ar representa racionalidade 

e objetividade. Ele nos dá muito 
centramento mental, lógica e nos 
permite olhar os fatos sem nos 
envolver com eles.

Como disse, todos nós temos 
os quatro elementos atuando em 
nossas vidas, mas com pesos 
diferentes. Para saber exatamente 
esses pesos, a gente faz um cálculo 
que leva em conta alguns pontos 
e conceitos astrológicos. Mas por 
hora, se você desconhece qual 
é mais forte no seu mapa, saber 
o elemento do seu signo solar 
(aquele relacionado com o dia 
do seu nascimento) já é um bom 
começo. Veja box. 

Quem tem o Ar agindo 
intensamente no mapa, tende a ter 
um pensamento muito rápido, uma 
grande capacidade de abstração, 
raciocínio lógico, objetivo e 
imparcial. Isso porque uma das 
características do Ar é o desapego 
emocional e a habilidade de 
analisar questões e situações sem 
envolver os sentimentos. 

Isto é ótimo para situações de 
emergência e nas quais é preciso 
ter sangue frio e inteligência para 
agir sem drama ou desespero. E 
essa mesma característica pode 
fazer com que a pessoa seja vista 
como fria e sem coração, já que o 
fator humano muitas vezes não é 
levado em conta. 

O Ar também é o elemento da 
comunicação. Quando ele está em 
alta, a interação, troca de ideias, 
conexão entre pessoas e assuntos 
é algo fácil e muito fluído para a 
pessoa.

E quem, ao contrário, tem 
pouco deste elemento pode 
sentir que as questões mentais, 
de raciocínio, objetividade e, 
principalmente, a imparcialidade 
talvez não sejam os pontos mais 
fortes!

Caso esse seja o seu caso, uma 
maneira de trazer este elemento 
para o dia a dia é realmente colocar 
mais ar no seu corpo! Exercícios 
de respiração, incensos, joguinhos 
como sudoku, jogo da memória 
e palavras cruzadas ajudam a 
estimular a mente e o raciocínio.

 
Atributos do Elemento Ar

Agilidade mental; gosto 
pelo aprendizado e estudos; 
independência; curiosidade; 
planejamentos e conexões 
mentais; interpretações; traduções; 
racionalidade; civilidade; análise; 
bom senso; sociabilidade; desapego 
e distanciamento emocional; 
objetividade; imparcialidade.

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

Astrologia

Será que você 
já viveu este 

clássico conflito?

O elemento 
Ar representa 
racionalidade 
e objetividade. 

Ele nos dá muito 
centramento mental, 
lógica e nos permite 
olhar os fatos sem 
nos envolver com 

eles.

Por Cecília Mariano*
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Esporte / Desporto

A 109ª versão do Tour de 
France que vai até 24 de julho, 
com a participação de 218 ciclistas 
reunidos nas 22 equipes, fará história 
em um ano atípico para os latino-
americanos, favoritos no mundo 
do ciclismo. Em 2022 somente os 
veteranos “guerreiros” estão na 
dispita: Nairo Quintana (Equipe 
Arkéa-Samsic), Rigoberto Urán 
(EF Education-EasyPost) e o jovem 
Daniel Martínez (Ineos Grenadiers) 
com a delegação colombiana.

Da casa britânica serão os 
grandes que lutarão pelo pódio 
com os laureados geracionais: 
Geraint Thomas e Chris Froome, 
acompanhados de seus compatriotas 
Thomas Pidcock, Luke Rowe, Adam 
Yates, Owain Doull, Fred Wright e 
Connor Swift, que tenta destronar 
o atual bicampeão consecutivo das 
versões 2020 e 2021, o esloveno 
Tadej Pogacar. 

A outra parte da comunidade 
hispânica está a cargo da 
representação espanhola, que entra 
na batalha pela liderança com oito 
cavaleiros para levantar a taça no 
Champs Elysees em Paris. 

A principal competição entre 

os grandes da União Internacional 
de Ciclismo (UCI) cobrirá 3.353 
quilômetros através do comprimento 
e largura da França, Dinamarca, 
Bélgica e Suíça, entre seções planas 
adequadas para sprinters, provas 
de tempo, terrenos montanhosos 
e algumas subidas de montanha 
punitivas.

Um dos grandes ausentes na 
edição de 2022 é o colombiano 
Egan Bernal (Ineos Grenadiers), 
que em 2019 deu a primeira coroa 
à América Latina no Tour, Bernal 
ainda está em plena recuperação 
após o acidente que sofreu durante 
um treinamento em janeiro passado 
perto da capital colombiana.

Outra lacuna na competição é a 
deixada pelo equatoriano Richard 
Carapaz, que faz parte de uma 
estratégia de sua equipe Ineos, para 
preservá-lo para a Vuelta a España, 
macro competição do circuito que 
será realizada no segundo semestre 
do ano.

Como um voto de confiança 
de alto valor, o líder britânico 
Geraint Thomas reconheceu Daniel 
Martinez, o jovem colombiano, 
como um dos cavaleiros Ineos, que 
poderia dar agradáveis surpresas no 
Tour de France. Assim, o colombiano 

compartilha o favoritismo com 
Nairo Quintana, para ser coroado 
em uma das etapas mais importantes 
da competição francesa.

Thomas, o vencedor de 2018, 
enfrenta a edição de 2022 do 
Tour como um companheiro de 
equipe da equipe inglesa Ineos, 
acompanhando Adam Yates e ‘Dani’ 
Martinez, líderes da equipe. Para 
o galês de 36 anos, que acaba de 
ganhar o Tour da Suíça, vencer o 

Pogacar é um desafio, já que a força 
britânica não vence o Tour desde 
três anos atrás, quando o título foi 
para Egan Bernal.

Por outro lado, e no encerramento 
desta edição da Express News, 
ainda prematura para marcar 
linhas definitivas na competição, o 
líder da Equipe Emirados Árabes 
Unidos e atual campeão do Tour, 
Pogacar, ficou em terceiro lugar na 
classificação, o que ainda deixa em 

aberto as páginas do livro de ouro 
da história dos super-homens para 
escrever nelas, os nomes de alguns 
dos favoritos latino-americanos 
ou britânicos, que poderiam subir 
ao pódio e se coroar com glória no 
meio dos Campos Elíseos.

Já tem time inscrito na terceira 
edição do Torneio de Volleyball 
de Areia do Reino Unido, que 
acontecerá no dia 21/08 em 
Wimbledon Park, sul de Londres, 
e conta com o apoio de cobertura 
do jornal Notícias em Português. 
“Há vários times inscritos, mas 
ainda há vagas”, diz Vanderli Bello, 
organizadora do evento esportivo. 
“Os três primeiros lugares ganharão 
medalhas.”

Vanderli, que já foi 
coordenadora da mesa de esportes 
do Conselho de Cidadania do 
Reino Unido (CCRU), explica que 
este ano, com a chance de viajar 

em agosto sem as restrições da 
pandemia, ela espera que muitos 
atletas deixem a inscrição para a 
última hora.

No ano passado, foram 12 
times competindo, sendo um deles 
formado por ingleses que jogou 
como convidado. Participam 
jogadores de todas as partes 
de Londres e também de fora, 
de lugares como Colchester, 
Oxford, Windsor, Swindon e 
Kent. Muitos dos jogadores já 
participaram da primeira edição, 
em 2020, e outros muitos farão sua 
estreia nas areias de Wimbledon 
Park.

Se você gosta do esporte, 
costumava treinar no passado e 
consegue juntar uma turma com 

a mesma vontade, essa é uma 
boa oportunidade. São muitas as 
histórias de brasileiros londrinos 
que estavam distantes das quadras 
há anos e voltaram a treinar com 
afinco por causa do campeonato.

Se não dá para participar 
jogando, é possível ao menos torcer. 
O dia de campeonato costuma ser 
de festa para toda a família. Não 
será cobrado pelos ingressos para 
assistir os jogos e crianças são 
bem-vindas.

As inscrições dos times 
devem ser feitas neste endereço 
de internet: https://form.jotform.
com/221616442334348. Para 
mais informações basta contatar 
os organizadores por suas mídias 
sociais.

Atípica 109ª edição do Tour de France

Torneio de vôlei de areia em Wimbledon

Da Redação

Por Astrid López Arias
A comunidade 

hispânica de origem 
espanhola entra 
na batalha pela 

liderança com oito 
ciclistas.

Os grandes ausentes 
do Tour de France 
são o colombiano 
Egan Bernal (Ineos 

Grenadiers) e o 
equatoriano Richard 

Carapaz. 

3.353 km serão 
cobertos pelos 

ciclistas por França, 
Dinamarca, Bélgica e 

Suíça.

Express News

A competição terá Nairo Quintana e ‘Rigo’ Urán na lista de favoritos, ao lado dos veteranos 
campeões britânicos Thomas e Froome
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Esporte / Desporto

Wimbledon pagará 
maior prêmio em 

dinheiro da história

A edição de 2022 de Wimbledon, 
que termina domingo (10/07), 
promete um fechamento sem 
precedentes. A competição, realizada 
no templo privado do tênis, o All 
England Club, fundado na segunda 
metade do século XIX, não distribuirá 
pontos aos tenistas participantes, por 
decisão da ATP e da WTA. No torneio 
deste ano portanto, os resultados não 
afetarão o ranking mundial.

A decisão é uma punição ao 
Grand Slam britânico por proibir 
os tenistas russos e bielorussos de 
participar, pelas razões políticas que 
o mundo conhece. 

Os organizadores do evento 
inglês responderam dando uma bolsa 
milionária aos vencedores do torneio 
masculino e feminino, dois milhões 
de libras (2,45 milhões de dólares) 
para cada categoria, de modo que 
o total da competição cobrirá 40,35 
milhões de libras (51 milhões de 
dólares).

E a edição deste ano de 
Wimbledon é realmente marcada 
por um toque diferencial, e outra 
das notas especiais vem de Juan 
Sebastian Cabal e Robert Farah, a 

dupla colombiana vencedora que, 
no encerramento desta edição de 
Notícias em Português, qualificou-se 
para as semifinais do terceiro Grand 
Slam do ano, após a retirada da dupla 
americana de Jack Sock e Denis 
Kudla. 

O que aconteceu foi que na 
partida classificatória, na qual os 
colombianos estavam ganhando dois 
sets a um; quando o quarto set chegou, 
os rivais decidiram abandonar a 
partida após o desconforto intercostal 
que Kudla vinha apresentando, então 
a partida terminou 6-3 e 6-3 para 
Cabal e Farah, e os rivais descontaram 
a vantagem com um 6-7. 

Esta é a segunda vez que os 
medalhistas de ouro sul-americanos 
chegam às semifinais em Wimbledon 
- glória que eles já alcançaram em 
2019, quando levantaram a taça do 
torneio.

A caminho da vitória
Os colombianos se encontrarão 

em sua quinta partida em Wimbledon 
contra os alemães Kevin Krawietz 
e Andreas Mies, o décimo pré-
qualificado do campeonato, e os 
croatas Mate Pavic e Nikola Mektic, 
que chegaram como segundos 
favoritos para o título.

Os outros participantes 
colombianos: Daniel Galan e Camila 
Osorio e o debutante Cristian 
Rodriguez já saíram do jogo, fazendo 
da dupla Farah e Cabal o cartão em 
jogo no torneio britânico de quadra 
de grama que data de 1877. 

Outro grande que estará em 
disputa é Rafael Nadal, que se 
apresenta como favorito em 2022. 
Nadal chega às quartas de final com 
uma chance de completar um ano de 
glória, tendo já vencido o Australian 
Open e Roland Garros. 

Esta é a oitava vez que o tenista 
da Manacor, duas vezes campeão 
do Grand Slam e quarto no 

ranking exclusivo da ATP, joga nas 
quartas-de-final do icônico torneio 
britânico. 

O adversário de Nadal no campo 
é Taylor Fritz, 24 anos, o atual ATP 
número 14, que atualmente ocupa a 
primeira posição no ranking de tênis 
dos EUA. Sua brilhante carreira 
desde a juventude, não raro para 
um filho de profissionais do tênis, 
como sua mãe Kathy May foi uma 
das 10 melhores jogadoras em 1977, 
levou-o a uma contagem de oito 
vitórias consecutivas em 2022.

Rafael Nadal e Taylor Fritz já se 
encontraram duas vezes, com uma 
vitória cada. Ambos estiveram em 

finais. No torneio internacional em 
Acapulco 2020, onde Nadal ganhou 
6-3, 6-2, e em Indian Wells este ano.

As cartas foram distribuídas e 
resta apenas o tempo necessário 
para ver todos esses grandes do 
‘verdadeiro’ duelo esportivo na 
quadra e revelar os vencedores do 
ouro em Wimbledon 2022.

Da Redação

Wimbledon

Os vencedores do 
torneio masculino e 
feminino receberão 

cada um £ 2 milhões.

£ 40,35 milhões 
é a quantia que 
Wimbledon está 
distribuindo em 

dinheiro de prêmio 
este ano.

Por decisão da 
ATP e da WTA, o 
torneio deste ano 

não distribuirá 
pontos aos tenistas 

participantes.

O tenista espanhol Rafael Nadal segue sendo o favorito de 2022




