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Brasil Portugal Angola Moçambique São Tomé 
e Príncipe

Guiné
Equatorial

MacauCabo VerdeGuiné-BissauTimor-Leste

UTILIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Previsão do tempo, Londres

No dia 21 de abril, a rainha Elizabeth II completa 96 
anos de idade. Ela ocupa o trono de rainha do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte desde 6 
de fevereiro de 1952. Em 2015, ela superou Victoria 
ao se tornar a monarca que mais tempo reinou na 
história britânica.

Não há época do ano mais bonita para se estar em um parque londrino do que agora, 
quando há florescer por todos os lados. Esta imagem é do gramado do Regent’s Park, 
mas basta olhar para o lado em qualquer canteiro da cidade para ver flores brotarem.

Reino Unido na 
história
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Sab 16/04 
9° 19° Sol com 
nuvens 

Dom  17/04 Seg 18/04 

Ter 19/04  Qua 20/04 Quin 21/04 Sex 22/04

9° 19° Sol com 
nuvens 

6° 17° Sol com 
nuvens 
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nuvens 

 7° 16° Sol com 
nuvens
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nuvens

Chris Linnett Enciclopédia Britânica
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Você já foi perguntado por um 
médico ou na hora de preencher 
um formulário sobre a sua etnia? 
A questão sobre etnia e raça no 
Reino Unido pode ser confusas 
para pessoas da América do Sul. 
Os questionários não costumam 
ter a opção latino-americano ou 
sul-americano e a maioria dos 
brasileiros acaba usando opções 
como “mestiço” ou “outros” para 
responder à pergunta.

O Doutor Tom Nadarzynski, da 

Universidade de Westminster, tem 
como parte do seu trabalho o estudo 
sobre como a etnia pode afetar a 
saúde e o bem-estar das pessoas. 

O professor sênior de saúde e 
psicologia digital e editor consulto 
do Journal of Sex Research está 
envolvido no desenvolvimento 
e implementação de serviços 
digitais para controlar infecções 
sexualmente transmissíveis e agora 
procura voluntários para participar 
da pesquisa.

O atual programa de pesquisa do 
professor Tom Nadarzynski explora 

a aceitabilidade dos módulos de 
Inteligência Artificial (IA) para 
aconselhamento em saúde sexual e 
reprodutiva em populações étnicas 
de menoridade racial.

Responder ao questionário 
não tomará mais de 15 minutos 
e pode ser feito pelo site www.
digitalsexualhealth.net. Perguntas 
e respostas são em inglês. Os 
participantes podem ganhar £ 
100 em vaucher da Amazon. Para 
aqueles que querem fazer uma 
entrevista de acompanhamento, 
haverá um pagamento de £ 45.

Pesquisador 
procura 

voluntários para 
estudo sobre 
etnia e raça

Da Redação

Divulgação

O Doutor Tom Nadarzynski, da Universidade de Westminster, convoca voluntários para um 
estudo sobre como a etnia pode afetar a saúde e o bem-estar das pessoas 

A embaixada do Brasil está 
promovendo uma leitura encenada 
de Valsa N° 6, obra-prima de Nelson 
Rodrigues. No palco estará a atriz 
brasileira Maia Terra e a direção 
será do neto do autor da obra, 
Sacha Rodrigues, que recentemente 
participou do sarau literário 
organizado pelo Centro Cultural 
Brasileiro em Londres (CCBL).

O texto terá tradução para o 
inglês de Daniel Hahn, mas apenas 
convidados que confirmarem 
presença com antecedência poderão 
testemunhar a leitura.

Será no dia 20/04, às 6h30 pm, 
na sede da Embaixada do Brasil 
em Londres (14-16 Cockspur St 
– SW1Y 5BL). Para participar, é 
preciso confirmar presença antes 
pelo e-mail cultural.london@
itamaraty.gov.br.

Fase psicológica
Drama da fase psicológica de 

Nelson Rodrigues (1912-1980) 
e escrito em 1951, Valsa nº 6 é 
construído sobre um sólido caminho 
de musicalidade textual e imagética, 
tornando-se um belo poema 
dramático e cênico de formalidade 
exemplar na dramaturgia brasileira.

Décima peça teatral de Nelson 

Rodrigues, a peça não teve o 
alcance popular, nem Nelson 
conseguiu sucesso financeiro, 
permanecendo apenas quatro meses 
em cartaz. Apesar de tudo, Valsa nº 
6 foi considerada pelos críticos uma 
grande peça, e colocou novamente o 
autor nas páginas dos jornais.

É um monólogo e tem como 
personagem a solitária Sônia, uma 
menina assassinada aos quinze anos 
de idade, luta para, entre um delírio 
e outro, conseguir montar o quebra-
cabeça de suas memórias. Nelson 
Rodrigues decidiu fazer uma peça 
barata e, ao mesmo tempo, atrativa 
para a estreia de Dulce Rodrigues, a 
sua irmã caçula, como atriz.

Nelson Rodrigues 
dirigido pelo neto 
Sacha Rodrigues

Wikipédia

Da Redação
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O Consulado tem notado um 
aumento significativo no número 
de pedidos de renovação de 
passaporte, que cresce à medida 
que as restrições impostas pela 
pandemia de COVID-19 vão 
sendo relaxadas e as viagens 
retomadas. 

Diariamente são emitidas 
dezenas de documentos de viagem 
para cidadãos brasileiros no 
Reino Unido de maneira simples e 
rápida. O passaporte para maiores 
de 18 anos é feito apenas pelo 
correio e fica pronto em poucos 
dias, desde que o requerente 
providencie a documentação 
corretamente. 

Infelizmente, não são poucos 
os casos das pessoas com planos 
de viajar que, em cima da hora, se 
dão conta que seu passaporte está 
vencido. Importante lembrar que 
é sua responsabilidade verificar 
a validade de seu documento 
antes de comprar passagem. 
Viagem agendada não é motivo 
de emergência, como o são casos 
de morte ou doença na família. 
Você pode renovar o passaporte 
a qualquer tempo, sem precisar 
aguardar seu vencimento. Então, 
antecipe-se e mantenha sua 
documentação em dia.

Vale a pena recordar o 
procedimento para renovar o 
passaporte. Antes de começar, 
reúna os documentos necessários, 
conforme as orientações na 
página do Consulado. Depois, 
siga as instruções das DUAS 
etapas. 

1) Primeiro, você deverá 
preencher um formulário 
online específico para 
passaporte, no seguinte 
link: http://cglondres.
i t amara ty.gov.br /
p t -b r / ins t rucoes_
de_preenchimento_
scedv.xml

Nesse formulário, 
não é obrigatório 
fazer upload de 
foto, documentos ou 
assinatura, pois tudo 
isso será anexado, 
na segunda etapa, no 
sistema e-consular. 
Recomenda-se preencher 
o formulário de uma 
só vez, sem interrupção, 
para finalizar e imprimir (ou 
salvar) o recibo de entrega de 
requerimento (RER).

2) Após ter preenchido 
o formulário RER online, 
você deverá acessar o sistema 
e-consular (https://ec-londres.
itamaraty.gov.br/), realizar 
o cadastro e escolher o 

serviço. Você irá, então, preencher 
os campos necessários e anexar 
foto, imagens dos documentos 
necessários e do recibo de 
entrega de requerimento (RER). 
Após tudo ter sido enviado pelo 

sistema, você enviará o pedido 
para validação. 

A documentação será 
verificada pelo Consulado e você 

receberá uma notificação por 
e-mail. Caso sejam necessários 

novos documentos ou 
atualizações, volte ao 
e-consular para enviar a 

documentação solicitada. 
Somente após a validação 
de seus documentos, 

você poderá enviar os 
documentos originais 
pelo correio ou agendar 
a visita ao Consulado, 
conforme o caso. 

Lembre-se que para 
solicitar/renovar passaporte 
para maiores de 18 anos, 
é preciso ter documento 

militar (no caso dos homens) 
e título de eleitor! Por isso 

é tão importante manter seus 
documentos atualizados.

Você encontrará todas as 
informações sobre como solicitar 
o passaporte no site do Consulado: 
http://cglondres.itamaraty.gov.br/
pt-br/passaporte.xml. Há também 
instruções sobre o e-consular 
(http://cglondres.itamaraty.gov.br/
pt-br/e-consular_.xml). Caso tenha 
mais dúvidas, o Consulado está à 
disposição para prestar informações 
em suas redes sociais (Facebook, 
Twitter, Instagram) e e-mails.

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

DIRETO DO BRASIL PARA LONDRES

Passaporte, não deixe para 
renovar na última hora!

Por Consulado-Geral do 
Brasil em Londres

Comunidade

- O passaporte 
para maiores de 
18 anos é feito 

apenas pelo 
correio e fica 

pronto em poucos 
dias. 

- Importante 
lembrar que é sua 
responsabilidade 

verificar a 
validade de seu 

documento antes 
de comprar 
passagem.

- Para solicitar/
renovar 

passaporte para 
maiores de 18 

anos, é preciso 
ter documento 
militar (no caso 
dos homens) e 
título de eleitor.
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Considerando tantas perturbações 
e a velocidade das informações, 
vamos ponderar e fazer um pouco 
de exercício para abandonar a ideia 
de sermos sempre especialistas em 
todos os assuntos, pois não vamos ter 
a solução para todos os problemas e 
tão pouco seremos senhores de uma 
verdade que não dominamos.

Os grupos de WhatsApp, 
Facebook e o tão adverso e 
controverso “Telegram” são uma 
grande fonte de dados para os 
doutorados em tudo, seguindo um 
mesmo padrão que vai sempre no 
sentido da depuração, até que sobram 
aqueles indivíduos que têm a mesma 
opinião sobre determinados temas, 
se tornando assim os doutores do 
assunto.

Poucas vezes nesses lamaçais de 
notícias existe um respeito razoável 
pela opinião alheia mas, em sua 
maioria, vê-se que os discordantes 
ficam em silêncio, em um voyerismo 
digital que se assemelha a uma 
experiência masoquista.

É nesse terreno que os 
especialistas em todos os assuntos 
proliferam – os mais fanáticos 
se consideram a categoria de 
“professores de Deus”, tamanho 
é do conhecimento aparente e a 
presunção de seus comentários. E 
o maior problema disso tudo é que 

o fenômeno se tornou crescente e 
provavelmente contagioso.

É notável e fácil observar que a 
reação das pessoas é tão tênue, tão 
fraca, tão tímida diante da gravidade 
das “opiniões” desses doutores e 
coisas assim vão acontecendo diante 
dos olhos de todos sem a devida 
observancia.

Tenho certeza de que muitas 
pessoas que estão lendo  este texto 
têm familiares e amigos nesses 
grupos dos que pensam diferente 
e muitas vezes se sentem acoados 
e convocados a uma verdadeira 
guerra por pensar diferente. Até 
deixar muitas vezes de dialogar 
com argumentos fundamentados e 
lógicos.

Temos que abandonar a ideia 
de sermos especialistas em todos os 
assuntos, pois não teremos a solução 
para todos os problemas e nem 
seremos senhores de  verdades que 
não dominamos.

Outro ponto é agir como se 
fôssemos um “ORÁCULO” e, sendo 
assim, desonestos com as pessoas 
que nos rodeiam. Infelizmente, 
muitas vezes comportamentos desta 
natureza se tornam verdadeiras 
ferramentas da tal comunicação 
“moderna”.

Aperfeiçoar nosso diagnóstico 
nos permite entender onde está o 
problema para agir sobre ele de forma 
inteligente e coerente. Tais questões, 
muitas vezes complexas, podem 
não se transformar em verdadeiros 
problemas e serem ridicularizadas e 

alimentadas de opiniões e suposições 
retiradas de verdadeiros pântanos 
de informações como o polêmico 
“Telegram” e outras redes sociais, 
que descaradamente e sem nenhum 
filtro se maqueiam por trás de 
falsas notícias, pesquisas e tais 
especialistas.

E quanto às críticas?
Quando fazemos uma crítica, 

temos que ter o cuidado de criticar 
no momento certo e com uma boa 
pitada de simpatia e empatia, para 
que assim nossa crítica tenha eco. 
Tem que ter coerência, senão não 
chega aos ouvidos certos e do jeito 
que tem que chegar. 

Esse cuidado na crítica é essencial 
para termos credibilidade. Se não for 
assim, vira torcida cheia de lados 
e defesas desnecessárias, criando 
verdadeiros estados de frustações.

Quando colocamos na conta de 
alguém que não gostamos críticas 
que não deveriam estar nessa conta, 
damos subsidio a quem nos critica. 
E aí o discurso de “perseguido se 
fortalece”.

Sabe o que dá para fazer? Dá 
para trabalharmos para entender 
as questões com pouco mais de 
complexidade. Fácil não é. Se fosse, 
a maioria das questões seria resolvida 
sem criação de conflito. Acho muito 
importante isso, até mesmo para não 
sermos enganados mais para frente.

Podemos nos informar e construir 
nossa posição e, no final, podemos 
até divergir, mas quando alimentados 
com informações verdadeiras, 
dados reais, estudos e pesquisas de 
peso, estaremos seguros em bases 
mais sólidas e prontos para exigir 
dos líderes mais do que o conforto 
proporcionado por um grande pai. 
Mais do que o discurso vazio que 
nos ilude com promessas de soluções 
simples para questões complexas.

Não sejamos nós os doutores 
de verdades, professores de Deus 
e críticos indiscutíveis. Vamos 
divergir sim. É impossível evitar, 
mas vamos nos respeitar e nos basear 
em verdades sem adivinhação e sem 

oráculos.
* Gilson Guimarães é 

coordenador do Fraternidade 

Sem Fronteiras no Reino Unido; 
ex-coordenador do Conselho de 
Cidadania do Reino Unido (CCRU).

A pluralidade é importante 
na democracia

Unsplash

Os grupos de WhatsApp, Facebook e o tão adverso e controverso Telegram são uma grande 
fonte de dados para os “doutorados” em tudo

Artigo

Por Gilson 
Guimarães*
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O ano era 1996. Gigi Jones 
desembarcou em Londres com 26 
anos, pouco dinheiro e vontade de 
aventurar-se. No Brasil, trabalhou 
como professora e secretária, mas 
aqui na Inglaterra logo percebeu que 
precisaria descobrir novas formas 
de geração de renda. 

“Decidi por Londres porque 
conhecia um primo distante que 
estava morando na cidade e pensei 
que ele poderia me ajudar, mas a 
realidade foi diferente”, conta a 
autora do livro A Stripper (Chiado 
Editora, leia o capítulo 1 no box), 
o primeiro de uma série de quatro 
que estão por vir. “Aqui conheci 
uma pessoa que fazia strip-tease e 
perguntou se eu queria tentar.”

O livro é uma auto ficção. “O que 
fiz foi adaptar a minha história, de 
quando cheguei à Londres”, explica 
a escritora na seguinte entrevista.

Notícias em Português – A 
Stripper é uma auto ficção?

Gigi Jones - Algumas pessoas 
perguntam se meu livro é um guia 
ou uma biografia. Não é nenhum 
dos dois. O que fiz foi adaptar a 
minha história, de quando cheguei 
à Londres, em 1996. Em certos 
pontos, trata-se da minha vida, 
principalmente porque fui mesmo 
stripper nos primeiros anos na 
cidade.

Por que Londres?
Venho de uma família super 

tradicional, fui professora, depois 
trabalhei como secretária em uma 

agência de carros, mas eu queria 
me aventurar. Decidi por Londres 
porque conhecia um primo distante 
que estava morando na cidade e 
pensei que ele poderia me ajudar, 
mas a realidade foi diferente. Aqui 
conheci uma pessoa que fazia strip-
tease e perguntou se eu queria tentar.

Como era ser stripper em 
Londres nos anos 1990?

É preciso contextualizar que 
aqui na Inglaterra performance de 
strip-tease é algo muito tradicional 
em, por exemplo, despedidas de 
solteiro. Hoje isso mudou muito, 
mas na época podíamos nos 
apresentar em muitos pubs e clubes. 
Sei de meninas que continuam 
atuando na área e as coisas ficaram 
mais difíceis. Eu trabalhava 
diariamente, do meio-dia às 2am, 
para uma agência que me mandava 
para pubs, clubes e restaurantes que 
tinham “function rooms”. Na época, 
a plateia era proibida de nos tocar. O 
risco que corríamos era de transitar 
muito tarde da noite, entre um clube 
e outro. Lembro que, naquele tempo, 
os clubes pagavam para as bailarinas 
se apresentarem. Hoje, ouvi casos 
de garotas que descontam de seus 
cachês uma taxa para o clube. Na 
época não havia muitas brasileiras, 
mas sei que agora há muitas. 

Por quanto tempo seguiu na 
profissão?

Fiz strip-tease por cinco anos, 
até 2001 quando conheci meu atual 
marido no bar de um dos lugares 
onde eu dançava. Fomos morar 
juntos e ele preferiu que eu parasse. 
Também senti que era o momento, 
porque sempre quis ter filhos.

E como surgiu a ideia do livro?
Comecei a escrever o primeiro 

livro há dez anos. Sempre quis 
escrever um livro, mas não sabia 
que história contar, até que pensei 
em romancear a minha própria 
história. Durante a pandemia, decidi 
trabalhar mais o texto e o tornei mais 
picante e profundo. Quando me dei 
conta, tinha quatro livros escritos. A 
Stripper é o primeiro de quatro e o 
escrevi em um mês. Agora o estou 
traduzindo para inglês, com a ajuda 
do meu marido, inclusive.

Há histórias verdadeiras no 
livro?

O romance da personagem 
principal do livro é fictício. 
Algumas das histórias paralelas 
são verdadeiras. Precisei pedir 
autorização a três mulheres cujas 
histórias são citadas no texto. Os 
outros livros trarão uma continuação 
da mesma história de A Stripper. 
Sei que o título é dramático, mas a 
história é um romance.

O que mudou em você como 
pessoa depois de trabalhar como 
stripper?

Antes de chegar a Londres, eu 
estava inserida em uma família 
muito religiosa e julgaria uma 
profissão como essa. Aprendi a não 
julgar as pessoas, ou a julgar de 
maneira diferente. O que você faz 
para conseguir pagar as suas contas 
não o define enquanto pessoa.

E como sua família reagiu?
Minha família não gostou 

quando soube da minha 
profissão em Londres, mas 
é um assunto superado do 
qual não falamos a respeito. 
Toda família pensa que 
sua filha vai para europa 
trabalhar de 
babá ou 

cleaner. Meus parentes ficaram 
decepcionados, mas me entenderam. 
Quando o livro foi publicado 
remexeu tudo, mas ninguém toca 
nesse assunto do passado e eu prefiro 
assim. Dei um exemplar para minha 
mãe, mas ela preferiu não ler.

Foi, de certa forma, libertador 
escrever esse livro?

Escrever esse livro foi um ato de 
liberdade. É a história de uma mulher, 
mas que abrange muitas, todas. Tive 
muito cuidado ao escrevê-lo para não 
afetar ou magoar ninguém. Mas não 
se preocupem que este não é um livro 
de sexo masoquista como 50 Shades 
of Grey (livro de E. L. James).

Comunidade

Gigi Jones lança o livro de 
auto ficção “A Stripper”

Por Marta Stephens

Divulgação

Eu nunca, em possibilidade alguma, pensei que um dia 
chegaria até onde eu cheguei. Londres era apenas um sonho 
até agora. E ali eu estava, quem diria, que uma menina 
interiorana, ambiciosa e cheia de sonhos, conseguiria com a 
ajuda de um anjo, pisar na terra onde tudo podia acontecer.
A jornada tinha sido fatigante, eu estava muito nervosa, e 
como foi a minha primeira viagem de avião, eu não sabia 
exatamente como me proceder, ou se existia alguma etiqueta 
que eu deveria cumprir. Sem falar das turbulências durante 
a noite, que me deixaram mais apavorada ainda. A tal da 
ansiedade também não me permitia ficar tranquila. Eu não 
parava de pensar se o amigo de uma pessoa que eu mal 
conhecia, estaria no aeroporto me aguardando.
Eu não o conhecia, apenas vi uma fotografia dele que o meu 
amigo me mostrou uma vez. Na foto ele estava com um grupo 
de pessoas, e pela imagem, ele era de uma estatura baixa, 
magro, cabelos curtos e meio caracolados. E também me 
disseram que ele era gay, eu nunca tive problemas nenhum 
com a sexualidade de ninguém, e ele sendo homossexual não 
mudaria nada a minha opinião sobre a pessoa dele.
O nome do tal cara era Elmos. Um prenome meio peculiar, 
eu nunca tinha visto em minha vida ou conhecia ninguém com 
um antenome igual aquele. E a história dele era meio triste 
por sinal.
Ele foi criado numa família grande, mas numa religião muito 
estrita, o pronunciamento da palavra gay, era proibida entre 
os membros daquela doutrina. E para a família de Elmos, ele 
foi criado para se casar e ter filhos. Um ano atrás ele decidiu 
que a única maneira dele ser o que ele queria ser, era sair 
de casa, e assim ele fez. Todos sabiam sobre a sexualidade 
dele, inclusive os seus pais, mas ninguém se atrevia a discutir 
o assunto por medo, sei lá, de como a sociedade o julgaria. 
Infelizmente, era a realidade no mundo em que vivíamos. 
E claro, a sua família, no fundo não acreditavam que ele 
preferia o mesmo sexo.

Trecho de A Stripper. Gigi Jones, Chiado Editora

A Stripper – Capítulo 1

“O romance da personagem principal do livro é fictício. Algumas das histórias paralelas são 
verdadeiras”, explica Gigi
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Comunidade

Por Rodrigo Correa

O fotógrafo Robson Denian e Thiaguinho

Destaques 
sociais do Tio Rô

SHOW DE THIAGUINHO

O artista da noite e Nagyla Wadey, produtora do camarim do evento

Pessoas (eventos e lugares) que acontecem na comunidade brasileira

Foi no dia 27/03 o show do pagodeiro Thiaguinho. Aconteceu 
no Boxpark Wembley, e foi realizado pela CG Productions UK. 
Apresentação do evento foi feita por Neto Brazil, da Rádio Mais 
Brazil UK. Antes do show, que, abriu a pista foi a DJ Oopsdaisy.

As passistas Nayara Ribeiro e Karin Cassiano com a cabelereira e maquiadora Dayane Sena

Tony Xodó, do  Xodó Brasil, e os craques do time Watford Football Club João Pedro e Samir Caetano
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A designer gráfica Val Marques, o cantor e músico Jack 
Lizard, locutor e comediante Marcelo Bicudo e sua mulher 
Claudia

O fotógrafo Luiz Pereira, a produtora do evento Odila Giunta, Cris 
Guimarães, da BackStage Productions, e Rodrigo Corrêa

Comunidade

A festa Samba de Bamba UK, que acontece 
todos os meses no Maxilla Social Club (St 
Mark’s Road, W10 6RT), teve uma edição em 
homenagem às mulheres. Veja quem passou 
por lá.

No dia 27/03, a comunidade brasileira teve a oportunidade de 
participar de uma palestra com Amanda Oliveira, fundadora e CEO 
do Valquírias Word, e Edu Lyra, fundador da associação Gerando 
Falcões. Juntamente com a equipe do CCRU, representada pelo 
coordenador-geral Sandro Vita, a coordenadora da mesa de esportes 
Mara de Ros e a coordenadora da mesa de associativismo Rosa 
Gonçalves. O evento também contou a presença de representantes 
do Grupo Mulheres do Brasil e do cônsul-geral Tarcísio Costa.

LANÇAMENTO DO LIVRO “SOMOS F*DAS”

No sábado (26/03) aconteceu o lançamento dos livros da escritora e 
poeta Flavia Temponi. O evento ocorreu em um hotel em Hammermith, com 
a produção de Vanderli Bello, do Connected Women Club.

LANÇAMENTOS DE FLAVIA TEMPONI

Flávia Temponi e Rodrigo Corrêa com as obras infantis baseadas no universo da filha de Flávia: Play 
nice, Play fair e Menina Bella e seu cavalo amizade

Personalidades lotaram a palestra de Edu Lira como Kátia Fernandes e Bacchiegga do @
entrebrasucas, Marcelo Bicudo, roqueiro e radialista, Cleyde Vieira, do núcleo cultura do 
grupo Mulheres do Brasil Londres, Vera Jus, coordenadora da iniciativa Afro ID UK, entre 
outros.

A nutricionista e entrevistadora Elizete Reis e Vanderli Bello, 
fundadora do Connected Women Club 

Algumas das dezenas de mulheres do Connected Women 
Club que prestigiaram o lançamento da colega de clube Flávia 
Temponi

GERANDO FALCÕES

A produtora carioca residente em Portugal Catarina Coelho e Rodrigo
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O coletivo de artistas Mapas 
do Confinamento, surgido durante 
a pandemia e que reúne dezenas 
de escritores lusófonos e outros 
artistas, acaba de lançar Contágio 
(Visgarolho Editora), o primeiro 
livro com uma coletânea de crônicas 
e contos produzidos durante 
o confinamento e publicados 
originalmente no site do projeto.

“Esta é a primeira coletânea 
de textos do coletivo Mapas do 
Confinamento. Estamos a pensar 
em publicar uma coletânea de 
poesia também”, explica a escritora 
portuguesa Gabriela Ruivo 

Trindade, uma das idealizadoras do 
coletivo. 

Como explica Gabriela, Mapas 
do Confinamento é um projeto 
que pretende reunir através da 
cultura, da arte e da literatura as 
diferentes comunidades de língua 
portuguesa não só dos países de 
língua portuguesa, mas também 
da diáspora. “Temos os autores 
de quase todos os territórios que 
falam português - do Brasil, Angola, 
Moçambique, Guiné, Portugal e das 
diásporas – Reino Unido, França, 
Suíça, Alemanha. Estados Unidos, 
Bélgica.”

O livro reúne 64 autores, 
mesclando vencedores e finalistas 
de prémios literários importantes 

(Leya, Jabuti, Agustina Bessa-
Luís, entre outros), com estreantes 
na publicação. “Literariamente 
falando, há para todos os gostos, é 
como uma longa mesa em dia de 
festa, repleta de doces e salgados”, 
explicam os organizadores.

“O tema unitário de todos os 
textos é a pandemia nestes dois 
últimos anos e o confinamento a que 
ela nos obrigou a todos, remexendo 
as nossas vidas de alto a baixo.”

A primeira apresentação do 
livro foi no Fantasporto, um 
festival de cinema que acontece 
no Porto. “Também teremos uma 
apresentação do livro no Reino 
Unido. Temos três autoras aqui, 
ainda não tem data, mas será em 

breve”, anuncia Gabriela.
Quando perguntada sobre a 

importância da atuação conjunta 
de escritores de língua portuguesa 
de diferentes países, Gabriela 
respondeu: “Tem uma grande 
importância porque os países de 
língua portuguesa não fazem muita 
coisa em conjunto. Não existem 
muitos projetos como o nosso. 
Há quem diga que o português é a 
quarta língua mais falada do mundo. 
Sei que no fim deste século vamos 
ser mais ou menos 500 milhões de 
falantes de língua portuguesa.”

Para comprar um exemplar, visite 
o site da editora www.visgarolho.
com ou procure nas livrarias lá 
indicadas.

Livro/Comunidade

Coletivo de artistas publica livro de 
contos e crônicas sobre a pandemia

Da Redação

No dia 25 de dezembro de 2021, 
foi lançado ao espaço o Telescópio 
Espacial James Webb, planejado 
e desenvolvido pela Nasa, pela 
Agência Espacial Europeia e pela 
Agência Espacial Canadense. O 
principal objetivo é o de contar com 
um observatório no espaço com 
a capacidade de captar a radiação 
infravermelha e “aposentar” o velho 
telescópio Hubble lançado pela Nasa 
em 1990. 

O James Webb promete captar 
imagens mais profundas do universo 
e acelerar os nossos conhecimentos a 
respeito das estrelas, galáxias, origem 
do universo e de possibilidades 
de registros de condições de vida 
biológica em outras regiões fora da 
Terra. 

Devemos lembrar que o olhar 
humano para o céu em busca de 
respostas para explicar a existência 
do universo e da existência de 
nós mesmos é bastante antiga e já 
consumiu milhares de anos em nossa 
civilização humana. 

Esse caminho, além de envolver 
observações astronômicas e cálculos 

matemáticos, envolveria o envio 
de foguetes e de máquinas para o 
espaço a partir de meados do século 
XX através da corrida espacial 
travada entre EUA e URSS, sendo 
aprofundado nas primeiras décadas 
do século XXI com a entrada de 
investidores privados como a SpaceX 
e a Blue Origin no processo de 
desenvolvimento de novos foguetes 
mais baratos e do turismo espacial.

Mas, devemos ressaltar a 
presença das artes como propulsora 
do amadurecimento do pensamento 
humano em relação ao universo. 
Antes do sucesso do filme Interestelar 
de 2014, um dos grandes marcos do 
cinema em relação a essa temática 
foi o filme “2001 : Uma Odisseia no 
Espaço” de Stanley Kubrick e Arthur 
C. Clarke. 

Para apresentar uma espécie 
de “biografia” do filme do diretor 
Stanley Kubrick, o escritor Michael 
Benson lançou um livro com título 
homônimo ao do filme para detalhar 
os principais caminhos e histórias 
curiosas sobre a criação da obra 
cinematográfica, no prólogo o autor 
elucida da seguinte forma: 

“O século XX produziu duas 
grandes versões modernas da 
Odisseia de Homero. A primeira 
foi o Ulysses de James Joyce (…) . 
A segunda foi 2001 : Uma odisseia 

no espaço, de Stanley Kubrick e 
Arthur C.Clarke, filme no qual as 
ilhas do sudeste do Mediterrâneo se 
transformaram nos planetas e luas do 
sistema solar, e o mar cor de vinho 
se transformou no vácuo do espaço 
interplanetário(…). Filmado em 65 
milímetros, em formato panorâmico e 
inicialmente exibido em gigantescas 
telas curvas de Cinerama em salas 
especialmente adaptadas, “2001” 
estreou em Washington em 2 de abril 
de 1968 e na cidade de Nova York no 
dia seguinte.”

O livro “2001 : Uma Odisseia 
no Espaço e a criação de uma obra-
prima” escrito por Michael Benson 
é publicado no Brasil pela editora 
Todavia e pode ser adquirido no site 
da editora e na Amazon em língua 
portuguesa, o link oficial é : https://
todavialivros.com.br/livros/2001-
uma-odisseia-no-espaco |

Portanto, o nosso olhar em 
relação ao universo sempre carrega a 
nossa curiosidade científica, artística 
e literária e, sobretudo, humana, 
na busca de muitas respostas para 
grandes questões. 

* Fernando Rebouças é 
desenhista, publicitário e editor. 
Autor dos quadrinhos do Oi! O 
Tucano Ecologista (www.oiarte.
com) e de Scriptah (www.scriptah.
oiarte.com) 

2001 : Uma Odisseia no espaço
Por Fernando 
Rebouças*
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Seven Sister Indoor Market, 
mais conhecido como o mercado 
Pueblito Paisa ou também como 
Latin Village, poderia reativar suas 
operações a partir de outubro, sob 
novo planejamento da Transport for 
London (TfL), após mais de dois 
anos desde o fechamento. 

Isto foi declarado por Marta 
Hinestroza, representante de um 
grupo de comerciantes, que advertiu 
que isto dependeria da não existência 
de futuras obstruções ao plano da 
TfL.

O mercado, que abriga mais 
de 40 comerciantes e dá emprego 
a cerca de 100 famílias de língua 
espanhola e portuguesa, está fechado 
desde março de 2020, depois que 
a TfL determinou que o local 

tinha problemas estruturais que 
colocavam em risco a segurança dos 
comerciantes e clientes. 

“Estes dois anos têm sido difíceis 
e hoje mais do que nunca é necessário 
trabalhar e reativar este lugar que tem 
sido emblemático para a comunidade 
latino-americana”, disse Hinestroza, 

que trabalha há mais de 14 anos 
com a comunidade para garantir o 
funcionamento do mercado. 

A possibilidade de reabertura 
do mercado em outubro vem depois 
que a TfL reuniu comerciantes e o 
Haringey Borough Council no norte 
de Londres para planejar o trabalho 

necessário para tornar o local apto 
para uso. 

Enquanto isso, um painel de 
partes interessadas, liderado pela 
empresa de transporte de Londres 
e pelo prefeito de Londres, está 
avaliando duas propostas para 
administrar o mercado de Seven 
Sisters.

“Também gostaríamos de 
compartilhar com vocês nosso 
último Memorando de Entendimento 
entre Creative Land Trust e Market 
Traders e Workers Union for Seven 
Sisters, datado de março de 2022”, 
disse Hinestroza, comentando que 
“as duas organizações compartilham 
a aspiração de trabalhar como 
parceiras para concorrer e, 
posteriormente, operar o Wards 
Corner em Seven Sisters. Ambas as 
organizações são instituições sem 
fins lucrativos e têm como objetivo 
beneficiar as comunidades que 
servimos.”

O comerciante salientou que 
“as partes interessadas em Haringey 
são os comerciantes tradicionais e 
os clientes do mercado interno das 
Seven Sisters”.

O Conselho Haringey concordou 
em uma recente revisão com a 
representação no conselho de 
parceria, exigiu ter uma palavra a 
dizer nas decisões sobre quaisquer 
acordos futuros de governança tanto 
a curto como a longo prazo, embora 
a autoridade local seja excluída do 
processo de tomada de decisão em 
torno da concessão do arrendamento 
do edifício de propriedade da TfL.

Comunidade

Mercado de Seven Sisters 
pode reabrir em outubro

- 1901 foi o ano 
em que o edifício 

original Wards 
Corner abriu em 
Seven Sisters, 
inicialmente 
uma loja de 

departamentos, 
chamada Wards 

Department Store, 
que funcionou até 

1972. 

- 1973 foi o 
ano em que os 

predecessores da 
TfL adquiriram o 
local por compra 

compulsória, após 
a abertura da linha 

Victoria. 

- Desde meados 
dos anos 1980, a 

TfL tem arrendado 
as unidades de 

varejo e o terraço 
do mercado, e os 
inquilinos operam 

um mercado 
interno.

María Victoria 
Cristancho

@mavicristancho

Arquivos pessoais

Os planos para a regeneração da região do 
mercado datam de 2002, com permissão de 
planejamento concedida primeiramente em 2008 
e depois, para um pedido revisado, concedido 
em 2012.
Nessa época, o Conselho Haringey emitiu 
um pedido de compra compulsória (CPO), em 
setembro de 2016, para permitir a aquisição 
das propriedades restantes necessárias para que 
Grainger prosseguisse com o reordenamento. As 
objeções ao CPO levaram ao estabelecimento 
de uma Consulta Pública Local ouvida por um 
Inspetor de Planejamento que teve lugar em julho 
de 2017. 
O Inspetor de Planejamento recomendou 
que o CPO fosse adiante e, em janeiro de 
2019, o Secretário de Estado da Habitação, 
Comunidades e Governo Local (MHCLG) 
confirmou a recomendação do Inspetor de 
Planejamento. Em abril de 2019, foi apresentado 
um pedido de revisão estatutária da decisão da 
Secretaria de Estado para confirmar o CPO. O 
caso foi arquivado no tribunal superior.
Em março de 2020, o Seven Sisters Market (SSM) 
fechou devido à desconexão do fornecimento 
principal de energia por ser considerado 
inseguro, isto foi imediatamente seguido pela 
introdução de restrições governamentais pela 
Covid-19 que exigiam o fechamento de todos os 
pontos de venda não essenciais. 

O mercado não reabriu quando as restrições da 
Covid-19 foram levantadas em junho de 2020, 
pois a TfL identificou sérios problemas de saúde 
e segurança e os riscos eram muito altos para 
reabrir o mercado com segurança.
Em julho de 2020, a TfL tomou o controle do 
mercado.
Em 7 de abril de 2021, a construtora Grainger 
notificou Seven Sisters Market traders de que 
estava retirando os planos de reestruturar e abrir 
um mercado temporário da Apex House, citando 
desafios de viabilidade com o grande esquema 
de desenvolvimento da Wards Corner. 
Em 12 de abril de 2021, a TfL informou aos 
comerciantes do mercado que eles estavam 
acompanhando rapidamente uma revisão das 
opções para um mercado temporário, bem como 
avaliando os trabalhos necessários para reformar 
o mercado e edifícios mais amplos.
Em 5 de agosto de 2021, Grainger confirmou 
que, devido a problemas de viabilidade, eles 
não estavam progredindo com o esquema de 
desenvolvimento do Wards Corner, incluindo o 
mercado temporário na Apex House. 
A responsabilidade atual e imediata pelo 
Mercado Seven Sisters permanece com a TfL 
como proprietário e proprietário do site SSM. 
A retirada de Grainger resultou na perda de 
uma receita de capital de 4 milhões de libras 
esterlinas.

Seven Sisters: cronologia do descaso

A TfL realizou reuniões com comerciantes 
e representantes do Haringey Borough 
Council para definir o planejamento das 
obras

Os planos para a regeneração da área do mercado datam de 2002
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Polícia alerta para falsos doces de 
cannabis, após morte em Ilford

Oficiais da Polícia Metropolitana 
alertaram o público sobre os perigos 
de se tomar substâncias ilegais 
na forma de doces de maconha e 
produtos similares, após a morte de 
uma mulher de 23 anos de Ilford, em 
East London.

Em 29 de março, a mulher 
comprou o que ela pensava 
serem doces de cannabis também 
conhecidos como gummies, por um 
aplicativo de mensagens em seu 
telefone. Os itens foram entregues 
em seu endereço residencial.

A mulher e uma amiga de 21 
anos comeram um doce cada uma, 

e ambas se sentiram imediatamente 
indispostas. Oficiais e paramédicos 
foram chamados para um endereço 
em South Park Drive, Ilford, por 
volta das 23h30 do dia 29 de março. 
Ambas as mulheres foram levadas a 
um hospital no leste de Londres.

A mulher de 23 anos morreu 
no hospital no sábado, 2 de abril. 
A identidade da mulher não foi 
liberada até o momento. A segunda 
mulher teve alta do hospital após o 
tratamento.

Um exame especial post-
mortem será providenciado no 
devido tempo. Oficiais aguardam 
os resultados deste exame post-
mortem, e de testes em vários doces 

que foram recuperados pela polícia.
Estão em andamento 

investigações para estabelecer as 
circunstâncias completas e identificar 
quaisquer outros casos em que as 
pessoas tenham ficado seriamente 
indispostas após comerem doces 
de maconha, gummies e produtos 
similares.

Os oficiais estão cientes de um 
caso potencialmente ligado, no qual 
uma mulher passou mal no início 
de março, após comer um doce de 
maconha na Tower Hamlets. Ela 
foi levada ao hospital e mais tarde 
recebeu alta. Estão em andamento 
investigações para estabelecer se 
este doce fazia parte do lote de doces 

associados com a morte em Ilford.
Um homem foi preso pela polícia 

na sexta-feira, 1º de abril. Ele foi 
encontrado em posse de uma grande 
quantidade de dinheiro e do que se 
acreditava ser produtos comestíveis 
de cannabis. O homem foi acusado no 
dia seguinte de posse com intenção 
de fornecer canabinóide sintético 
classe B, canabinóide sintético, e 
posse com intenção de fornecer uma 
substância psicoativa.

O superintendente-chefe Stuart 
Bell da BCU da Área Leste do Met 
disse: “Devo advertir o público 
contra a ingestão de quaisquer 
substâncias ilegais, inclusive 
aquelas embaladas sob a forma de 

doces de maconha”.
“Por favor, não compre ou 

consuma estes produtos. Eles são 
ilegais e, por causa da embalagem 
amigável para crianças, podem 
representar um risco de consumo 
acidental. O lote particular de doces 
estava contido em embalagens com 
a marca ‘Trolli Peachie O’s’. Ainda 
não foi confirmado nesta fase onde 
os doces foram fabricados.”

Qualquer pessoa com 
informações sobre pessoas que 
vendem produtos ilegais como estes 
é solicitada a falar com os agentes 
locais, ligar para a polícia no 101 ou, 
para permanecer anônimo, contatar 
Crimestoppers.

Londres

Da Redação
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Reino Unido

O primeiro-ministro Boris 
Johnson e o chanceler Rishi Sunak 
foram multados pela polícia por 
infringir as leis de lockdown. 
Também Carrie Johnson, mulher do 
PM, recebeu uma multa fixa.

Boris e Sunak, no entanto, 
rejeitaram os pedidos de demissão, 
apesar de terem sido multados pela 
polícia por quebrar as regras de 
bloqueio em Downing Street em 
junho de 2020.

Naquela ocasião, eles 
participaram de uma festa de 
aniversário organizada por Carrie em 
homenagem ao marido.

Como resultado, o Sr. Johnson 
tornou-se o primeiro primeiro-
ministro em serviço no Reino Unido 
a ser sancionado por infringir a lei.

Todos os três pediram desculpas, 
mas os deputados da oposição dizem 
que a PM e o Sr. Sunak deveriam 
deixar os cargos. O líder trabalhista 
Sir Keir Starmer e a primeira-
ministra da Escócia Nicola Sturgeon 
têm pressionado pela saída do PM, o 
que ao que parece não acontecerá.

O conservadores já demonstraram 
que não têm intenção de tirar Boris 
do poder agora, primeiro por causa da 

guerra na Ucrânia e também porque o 
natural substituto do PM não poderia 
ocupar o cargo, ele próprio envolvido 
no mesmo escândalo apelidado 
Partygate.

50 multas em Downing 
Street

A Met Police confirmou que 
emitiu 30 novas multas na terça-
feira (12/04), somando 50 no total 
desde a mudança de comando nas 
investigações.

A Met divulgou a seguinte nota:
“A investigação das alegações 

de violação dos regulamentos 
COVID-19 em Whitehall e Downing 

Street continua a progredir.
Até terça-feira, 12 de abril de 2022, 

fizemos mais de 50 encaminhamentos 
para notificações de penalidades 
fixas (FPN) ao Escritório de Registro 
Criminal ACRO por violações dos 
regulamentos da Covid-19 que, 
após o encaminhamento da FPN ao 
indivíduo.

Estamos fazendo todos 
os esforços para avançar esta 
investigação com rapidez, o que 
inclui continuar a avaliar quantidades 
significativas de material de 
investigação a partir das quais podem 
ser feitas novas referências ao ACRO 
[Escritório de Registro Criminal].”

Boris Johnson e Rishi 
Sunak violaram as 
leis de lockdown

Crianças de cinco a 11 anos já 
podem receber uma dose da vacina 
contra covid na Inglaterra. Pais 
e cuidadores podem reservar um 
horário para vacinação via website.

As crianças podem receber uma 
primeira dose da vacina a partir do 
dia em que fazem 5 anos. A maioria 
pode tomar uma segunda dose a 
partir de 12 semanas depois de ter 

tomado a primeira.
Se o menor tem uma condição 

que significa que está em alto risco 
de contrair a covid-19 ou vive 
com alguém que tem um sistema 
imunológico enfraquecido, ele pode 
receber segunda dose a partir de 8 
semanas após ter tomado a primeira.

As autoridades estimam que um 
recorde de 4,9 milhões de pessoas 
no Reino Unido tem o vírus - acima 
dos 4,3 milhões na semana anterior. 
Os números foram divulgados como 

testes gratuitos terminados para a 
maioria das pessoas na Inglaterra.

Os conselheiros de vacinas 
do Reino Unido disseram que as 
vacinas ajudariam “defesas infantis 
à prova do futuro” contra infecções. 
A Escócia, o País de Gales e a 
Irlanda do Norte já oferecem as 
vacinas.

Em geral, a maioria das crianças 
não correm alto risco de ficar 
gravemente doentes por causa do 
covid.

Enfim, crianças a partir de 
5 anos podem se vacinar na 

Inglaterra
Da Redação

Da Redação
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A investigação das alegações de violação dos regulamentos COVID-19 em Whitehall e 
Downing Street continua a progredir, avisa Met Police

Os resultados do Imperial 
College London e Ipsos MORI, 
abrangendo de 8 a 31 de março 
de 2022 (rodada 19 do estudo), 
mostram que a prevalência de 
covid na Inglaterra durante este 
período foi de 6,37%.

Este é o mais alto registro 
desde o início do estudo em maio 
de 2020 e significativamente 
acima dos 2,88% registrados na 
rodada 18 (8 de fevereiro a 1 de 
março de 2022).

Isto significa que durante o 
período em que os testes foram 
coletados, aproximadamente 
1 em cada 16 pessoas estavam 
infectadas com o vírus.

As principais conclusões do 
relatório são as seguintes:

Houve 6.902 resultados 
positivos de 109.181 testes no 
round 19, dando uma prevalência 
geral ponderada de 6,37%. Este 
é um aumento na prevalência 
ponderada de mais de 2 vezes 
em relação ao round 18, onde o 
número foi de 2,88%.

A prevalência ponderada foi 
muito alta e aumentou entre as 
rodadas 18 e 19 em todas as faixas 
etárias. A prevalência foi mais 
alta na faixa etária de 5 a 11 anos, 
com 8,81%, quase o dobro da taxa 
relatada na mesma faixa etária na 
rodada 18.

Houve uma possível 
diminuição da prevalência dentro 
da faixa etária de 19 anos, na 
de 5 a 17 anos e uma possível 
prevalência na faixa etária de 18 a 
35 anos e na de 35 a 54 anos, mas 
uma tendência de aumento dentro 
da faixa etária de 55 anos ou mais.

De modo geral, as análises 
mostraram um número de 
reprodução (R) entre 18 e 34 anos 
de idade, 1,04 entre 35 e 54 anos 
de idade e 1,12 entre 55 e mais.

Um total de 3.383 linhagens 
virais foi determinado a partir 
das 4.038 amostras positivas 

até 22 de março; 89,7% (3.035) 
dessas linhagens correspondiam 
ao Ômicron (BA.2) ou suas sub-
linhagens, e 10,2% (346) ao BA.1 
e suas sub-linhagens.

Houve apenas um caso da 
sub-linha AY.4 Delta detectado e 
um caso de BA.3, enquanto que 
houve detecção adicional dos 
recombinantes XE e XL.

Os modelos exponenciais 
estimaram uma vantagem de 
crescimento diário para BA.2 de 
0,11 em comparação com todas 
as outras sub-linhas da Omicron. 
Esses modelos estimam que, em 
22 de março de 2022, a proporção 
de BA.2 em todas as infecções 
registradas em todo o país era de 
94,7%.

A prevalência ponderada na 
rodada 19 foi maior em todas as 
regiões do país em comparação 
à rodada 18, variando de 5,28% 
nas West Midlands a 8,13% no 
Sudoeste. A prevalência registrada 
na próxima região mais alta, o 
Leste da Inglaterra, foi de 7,17%.

A um nível inferior de 
autoridade local, das 10 maiores 
estimativas suavizadas de 
prevalência com base no método 
dos vizinhos mais próximos, 7 
estavam no Sudoeste - Plymouth, 
Cornwall, South Hams, Torridge, 
Torbay, West Devon e Exeter. Os 
outros 3 mais altos - Braintree, 
Colchester e Maldon - estavam no 
Leste da Inglaterra.

A taxa de prevalência entre 
aqueles que estiveram em contato 
com um caso positivo foi de 
17,8% em comparação com 4,00% 
naqueles sem tal contato.

Entre aqueles que testaram 
positivo e relataram sintomas, 
26,7% não relataram sintomas na 
19ª rodada, em comparação com 
28,6% na 18ª rodada.

Mais de 109.000 voluntários 
na Inglaterra participaram do 
estudo para examinar os níveis 
de COVID-19 na população geral 
entre 8 de março e 31 de março.

Covid mais 
presente do que 

nunca, aponta 
relatório de 

março
Da Redação
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Com a crise do alto custo de 
vida que se aproxima do primeiro de 
abril, é importante saber um pouco 
sobre como nossa comunidade pode 
agir nos casos em que se encontrar 
em dificuldades para resolver 
coisas tão simples quanto pagar por 
serviços de eletricidade e gás e até 
mesmo aluguéis. 

A este respeito, Rosa Crowley, 
especialista em benefícios da Casa 
Latinoamericana, recomenda que as 
pessoas com problemas busquem o 
apoio de organizações comunitárias.

Notícias em Português - Como é 
esta crise de alto custo de vida para 
a comunidade latino-americana?

Rosa Crowley - Tem sido um 
período bastante difícil. Penso não 
apenas para a comunidade latino-
americana, mas para todos nós que 
vivemos no Reino Unido. Os preços 
subiram de uma forma incrível. Acho 
que, de certa forma, isso estava vindo, 
após o fechamento ou a pandemia. E 
bem, o governo e as organizações 
estão tentando recuperar os custos. 

O que a Casa Latinoamericana 
está fazendo para apoiar a 
comunidade? 

O que estamos fazendo é 
oferecer aconselhamento individual. 
A maioria deles fazemos em contato 
presencial, mas também o fazemos 
por telefone. Estas são sessões 
de aconselhamento nas quais as 
pessoas procuram e nós lhes damos 
o apoio necessário. 

Que recomendações você faz 
para a comunidade?

Enviamos a eles uma lista de 
organizações para onde podem ir, 
verificamos se eles têm direito a 
algum benefício com base naquilo 
para o qual trabalham.  

Há alguns pontos especiais 
que a comunidade deve levar em 
conta? 

É importante observar que 
uma pessoa que recebe benefícios 
estatais como o Crédito Universal 
não pode enviar remessas para 
membros da família na América 

Latina. Sabemos que muitos de nós 
temos responsabilidades para com 
nossos parentes, mas neste caso o 
governo britânico não leva em conta 
esses tipos de responsabilidades 
que eles não têm para com os pais, 
filhos e assim por diante. Só são 
reconhecidos os compromissos 
daqueles que vivem no Reino Unido. 

Por outro lado, asseguramos 
que as pessoas recebam as quantias 
certas para os benefícios a que têm 
direito. Por exemplo, verificamos 
quais benefícios eles podem receber, 
se estão recebendo a quantia certa 
ou não e como podem ser ajudados. 
Existem diferentes agências, 
como as próprias companhias 
de água e eletricidade, que têm 
benefícios para aqueles que estão 
tendo dificuldades para pagar suas 
contas, e nós ajudamos as pessoas 

a reivindicarem esses benefícios. 
Também ajudamos nos casos em 
que eles têm uma dívida para ver 
se podem pagá-la em partes ou 
renunciar ao custo dessa dívida.

E a uma pessoa que não 
tem emprego e não pode pagar 
o custo de vida básico? O que 
recomendaria?

Antes de mais nada, teríamos 
que olhar para seu status imigratório, 
o que é muito importante. Com base 
em seu status imigratório, você 
pode ou não receber benefícios. Se 
eles são elegíveis para benefícios 
e têm todos os direitos de receber 
benefícios, por exemplo, viver aqui 
por pelo menos três meses, ou ter 
trabalhado anteriormente, além 
de uma renda mínima de £170 por 
semana, essa pessoa pode solicitar 

o Crédito Universal para ajudar 
com seu aluguel. Podemos orientá-
los a ir aos serviços de emprego, 
por exemplo. A pessoa que está 
trabalhando também pode vir e, se o 
dinheiro não for suficiente, podemos 
ver como ajudá-la neste caso.

O que você recomenda nos 
casos em que eles têm problemas 
com o aluguel? 

Se tiverem problemas com seu 
aluguel, geralmente podem solicitar 
o benefício de moradia. Se forem 
pessoas que estão em acomodações 
temporárias com a Câmara 
Municipal, elas são ajudadas a 
fazer essa aplicação se estiverem 
em um emprego temporário ou se 
não estiverem se candidatando ao 
Crédito Universal. Uma ressalva 
é que este benefício não paga o 
aluguel completo, ele simplesmente 
paga o valor que eles consideram 
que deveria ser pago em aluguel. 
Portanto, sugerimos que você não 
alugue acomodações acima do que 
o conselho pode pagar em benefício 
da moradia, caso contrário, você 
terá problemas. 

O que fazer se você tem filhos 
pequenos e não se sente afetado 
com os aumentos para o cuidado 
das crianças? 

A partir dos 2 anos de idade, as 
crianças recebem 15 horas de creche 
grátis. Isto deve ser verificado, pois 
o Crédito Universal não paga por 

mais de 6 meses, a menos que os 
pais trabalhem mais de 10 horas por 
semana.

Que apoio pode ser dado 
nos casos em que as pessoas não 
estão trabalhando ou não têm um 
salário fixo? 

Você pode solicitar “Grants”, 
que é dinheiro que você solicita e 
tem que pagar de volta à autoridade 
local ou outras organizações. 
Além disso, você pode solicitar 
empréstimos e, em alguns casos 
extremos, pode solicitar o que é 
chamado de “discretionary housing 
payment (pagamento de moradia 
discricionária)”, que é solicitado 
ao conselho local. Neste caso, o 
município paga 100% do aluguel 
por três meses. 

Reino Unido

Por María Victoria Cristancho
@mavicristancho

Como pedir ajuda se as contas 
do mês não fecham

Para ser elegível a 
benefícios, a pessoa 
precisa viver em UK 

por pelo menos 3 
meses.

Quem tem renda 
mínima de £170 

por semana pode 
solicitar o Crédito 

Universal para 
ajudar com aluguel.

15 horas de creche 
gratuita para 

crianças a partir dos 
2 anos de idade.

As projeções do Banco da Inglaterra nos últimos dois meses têm 
sido de uma inflação de mais de 8% até o final de 2022, bem 
acima da meta de 2%. Em comunicado, Andrew Bailey, diretor 
da instituição financeira, adverte que “a invasão da Ucrânia 
pela Rússia levou a grandes aumentos nos preços da energia e 
de outras commodities, incluindo os preços dos alimentos”. 
De acordo com Bailey, as pressões inflacionárias globais se 
fortalecerão consideravelmente nos próximos meses, enquanto 
o crescimento nas economias que são importadores líquidos 
de energia, incluindo o Reino Unido, é provável que lidere. A 
inflação do IPC do Reino Unido deve aumentar mais de 6% em 
fevereiro e março, antes de subir para cerca de 8% em 2022.

Inflação pode chegar a 8%

Unsplash

Rosa Crowley, da Casa Latinoamericana, 
adverte: o status de imigração é 
considerado ao verificar se uma pessoa é 
elegível a benefícios 
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13 candidatos de origem latino-
americana e apenas três falantes de 
português competirão nas eleições 
locais do Reino Unido, a serem 
realizadas em 5 de maio de 2022. 
A participação de representantes da 
comunidade na política britânica 
é muito importante. Além de 
servir às áreas onde vivem, esses 
políticos dão maior visibilidade aos 
expatriados.

No caso destas votações de maio, 
a maioria dos assentos na Inglaterra, 
eleitos pela última vez em 2018 e na 
Escócia e no País de Gales em 2017, 
estará livre para eleição. 

As eleições locais na Inglaterra 
coincidirão com as eleições da 
Assembleia da Irlanda do Norte de 
2022.

Existem 36 municípios 
metropolitanos, que são autoridades 
locais de um único nível. “Esta 
presença de políticos de origem 
latino-americana é fundamental. O 

próximo passo é tentar levar alguém 
de nossa comunidade ao Parlamento 
no Palácio de Westminster, algo 
que ainda não aconteceu”, explicou 
Marcela Benedetti, uma argentina 
candidata à Conselheira por 
Kingston upon Thames, no sudoeste 
de Londres. 

Marcela também é coordenadora 
do grupo de pressão Migrants for 
Labour, que procura apoiar os 
setores de migrantes na capital 
britânica.

Rostos familiares
Entre os candidatos em 

campanha, há dois portugueses. 
Tiago Corais é do Partido Trabalhista 
em Littlemore nas eleições locais de 
Oxford. Ele é conselheiro municipal 
de Littlemore desde 2018, onde vive 
com esposa e filha. 

Tiago Corais nasceu em 
Portugal, é engenheiro que trabalha 
na indústria automobilística local 
e faz campanhas pelos direitos dos 
cidadãos da União Europeia que 
vivem em Oxford.

O outro candidato que fala 
português em campanha pública 
é Diogo Costa, um engenheiro de 

software que tenta uma vaga no 
council de Oval. Ele também está no 
Labour Party. Diogo já foi Mayor da 
juventude de Lambeth.

A única brasileira na disputa 
é Lara Parizotto para Hounslow, 
no oeste de Londres. Graduada 
em política, ela é co-manager do 
the3million’s Young Europeans 
Network e defende os direitos dos 
imigrantes.

Entre os candidatos de 
origem latino-americana para as 
eleições locais, espera-se que os 
Conselheiros já no cargo desde 
2018 se repitam, incluindo a 
trabalhista Rosa Gómez (nascida 
na Colômbia) para o Conselho de 
Redbridge, no nordeste de Londres; 
Bélgica Guañas (nascida no 
Equador) para Newham, no leste da 
capital; Natalia Pérez (Colômbia) 
para Hammersmith & Fulham, no 
sudoeste de Londres. 

Há também Martin Tiedemann 
(de ascendência argentina), que 
aspira repetir para o populoso bairro 
de Brixton; e Maria Linforth-Hall 
(equatoriana), do Partido Liberal 
Democrata, para o bairro de 
Southwark. 

Para o City Council, conselho 
do centro financeiro de Londres, são 
candidatos Natasha Cabrera Lloyd-
Owen, de ascendência boliviana; 
e Bert Jones, de origem mexicana, 
que está em Redbridge.

Mas também haverá outras caras 
novas nas eleições deste mês de maio, 
com a esperança dos Trabalhistas de 
obter assentos em conselhos locais de 
origem latino-americana. Entre eles 
estão Marcela Benedetti (nascida na 
Argentina), candidata ao bairro de 

Kingston upon Thames, no sudoeste 
de Londres; a boliviana Claudia 
Turbet para Hackney, no leste da 
capital; a brasileira Lara Parizzotto 
para Hounslow, no oeste de Londres; 
e Giulia Monasterio, de ascendência 
venezuelana, para o bairro de Barnet.

Gabriela Salva Malcallan, cujo 
pai é chileno, é vereadora da Torre 
Hamlets, e Carlos Toranzos, de 
origem boliviana, está concorrendo 
para Cambridge.

* Com colaboração da redação.

quem são os candidatos 
da comunidade

Especial

Por María Victoria Cristancho
@mavicristancho

Eleições em UK: 

Divulgação

Tiago Corais é conselheiro de Littlemore, Oxford, desde 2018, e tenta a reeleiçãoDiogo Costa é engenheiro de software e tenta uma vaga no council de Oval

A brasileira Lara Parizotto concorre para conselheira por Hounslow, no oeste de Londres

Rosa Gomez (Colômbia) tenta reeleição por 
Redbridge, no nordeste de Londres
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Existem 10.000 Câmaras Municipais 
na Inglaterra e 100.000 conselheiros.

2018 foi o último ano em que a 
maioria dos conselheiros foi eleita na 

Inglaterra.

Um conselho local é um termo universal para 
conselhos comunitários, de bairro, paroquiais 
e municipais. Eles são a primeira camada 
do governo local e são órgãos estatutários. 
Eles servem ao eleitorado e são eleitos 
independentemente e estabelecem seu próprio 
preceito (uma forma de imposto do conselho). 
Existem 10.000 conselhos locais na Inglaterra 
com mais de 30% do país paroquial e 
100.000 conselheiros servindo nesses órgãos 
locais. Em muitas partes da Inglaterra existem 
níveis de governo local: County Councils.
Em algumas partes do país, há apenas um 
nível de governo local que presta todos os 
serviços locais. Os três principais tipos são: 
Autoridades unidas nas áreas do Condado 
de Londres - Boroughs, Metropolitan Boroughs 
e County Councils.
Estes são responsáveis por serviços em todo 

o município tais como: educação, transporte, 
planejamento, incêndio e segurança pública, 
assistência social, bibliotecas, gerenciamento 
de resíduos e padrões comerciais. 
Os conselhos, distritos e municípios cobrem 
uma área menor do que os Conselhos 
Municipais. Eles são geralmente responsáveis 
por serviços tais como: coleta de resíduos, 
reciclagem, cobrança do Imposto Municipal, 
habitação, aplicações de planejamento.
No caso de autoridades unitárias e 
municípios metropolitanos e londrinos, 
todos os serviços locais listados acima são 
fornecidos.
Em Londres e áreas metropolitanas, alguns 
serviços, tais como incêndio, polícia e 
transporte público, são prestados através de 
“autoridades conjuntas” (em Londres, pela 
Greater London Authority).

O que são os conselhos locais?

Especial

Giulia Monasterio, de ascendência venezuelana, é candidata à conselheira 
no bairro londrino de Barnet

Bert Jones, de origem mexicana, que está em Redbridge

Marcela Benedetti (nascida na Argentina) é a candidata pelo bairro londrino 
de Kingston upon Thames, no sudoeste de Londres

Carlos Toranzos, de origem boliviana, almeja a reeleição em Cambridge

Natasha Cabrera Lloyd-Owen, de ascendência boliviana Gabriela Salva Malcallan, de ascendência chilena

Bélgica Guaña (no Equador) está buscando a reeleição em Newham, no 
leste da capital

Natalia Perez (Colômbia) está buscando a reeleição em Hammersmith & 
Fulham, no sudoeste de Londres

Martin Tiedemann (de ascendência argentina) tenta a reeleição no bairro 
populoso de Brixton Maria Linforth-Hall (equatoriana) tenta um assento pelo Partido Liberal 

Democrata no bairro de Southwark

A boliviana Claudia Turbet tenta ser conselheira em Hackney, no leste da 
capital
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Grandes mudanças na legislação 
sobre divórcio entraram em vigor 
em 6 de abril deste ano. 

A Lei do Divórcio, Dissolução 
e Separação 2020 reforma os 
requisitos legais e o processo de 
divórcio. A lei visa reduzir o conflito 
entre casais divorciados, eliminando 
a necessidade de um dos cônjuges 
fazer alegações sobre a conduta do 
outro cônjuge.

Antes da atual reforma, a fim de 
obter o divórcio, a parte que inicia 
o processo necessário para colocar 
em seu pedido de divórcio um dos 
motivos de divórcio estipulados 
na lei, tais como adultério ou 
comportamento irracional, entre 
outros. 

Em várias ocasiões, a outra parte 
não concordou com os fundamentos 
e se opôs ao divórcio. Isto criou 
ainda mais conflitos entre as partes, 
atrasou o processo de divórcio e, em 
alguns casos, impediu que as partes 
se divorciassem. 

O que esta nova legislação faz é 
permitir que as partes se divorciem 
sem a necessidade de que uma 

parte culpe a outra, ou seja, se 
divorciem por consentimento 
mútuo. 

Também as formas pelas quais 
a lei impede a contestação de um 
divórcio, exceto por motivos muito 
limitados, tais como onde se alega 
que a Inglaterra ou o País de Gales 
não é a jurisdição correta para que o 
processo ocorra. 

Apanhados
Em princípio, estas mudanças 

são obviamente positivas, pois 
permitem que as pessoas não fiquem 
“presas” em um casamento no qual 
não desejam estar. Infelizmente para 
outros, o divórcio tem implicações 
para seu status imigratório, pois está 
ligado à pessoa de quem estão se 
divorciando.  

Daí surge a pergunta: o que 
acontece quando uma pessoa que 
tem um visto baseado em sua relação 
com seu cônjuge se divorcia? Para 
responder a esta pergunta, devemos 
primeiro nos fazer a seguinte 
pergunta: esta pessoa recebeu um 
visto sob as regras de imigração do 
Reino Unido ou sob o Esquema de 
Acordo da UE?

No primeiro caso, estamos 
falando de alguém a quem foi 
concedida licença para permanecer 
no Reino Unido porque é casado 
com um cidadão britânico ou 
alguém que tem licença indefinida 
para permanecer. Neste caso, 
se o relacionamento terminar, a 
pessoa não se qualificará para 
uma prorrogação do visto ou 
licença por tempo indeterminado 
para permanecer. Somente se a 
pessoa for vítima de violência 
doméstica ou se o cônjuge morrer 
é que a pessoa poderá permanecer 
no Reino Unido com base em seu 
relacionamento. 

Nesses casos, pode haver outras 
alternativas para que a pessoa 
continue a residir no Reino Unido, 
tais como com base em seus filhos, 
residência de longo prazo no Reino 
Unido etc.

No segundo cenário, as regras 
do Esquema de Acordo Europeu 

permitem que uma pessoa 
divorciada mantenha seu direito 
de residência no Reino Unido 
se as seguintes condições forem 
cumpridas: 1. Os cônjuges são 
residentes no Reino Unido há pelo 
menos um ano, 2. Pelo menos três 
anos devem ter decorrido entre 
a data do casamento e a data em 
que o processo de divórcio foi 
iniciado, 3. No momento em que o 
processo de divórcio foi iniciado, 
o europeu deve ter trabalhado 
ou ter residência indefinida; e 4. 
A partir do momento em que a 
certidão final de divórcio é emitida, 
a pessoa detentora do visto deve 
estar trabalhando no Reino Unido. 

Em termos gerais, estas são as 
exigências que uma pessoa precisa 
satisfazer para manter seu direito 
de residir no Reino Unido ao se 
divorciar de um europeu.

* Manuel Padilla Behar é um 
advogado especializado em leis 
de imigração e é o proprietário de 
MPB Solicitors. Você pode entrar 
em contato com ele aqui: manuel@
mpbsolicitors.co.uk

Por Manuel Padilla*

O golpe imigratório ao 
divorciar-se

O que acontece 
quando uma 

pessoa que tem 
um visto baseado 

em relacionamento 
com um cônjuge se 

divorcia?

Esta pessoa 
recebeu um visto 
sob as regras de 

imigração do Reino 
Unido ou sob o 

Esquema de Acordo 
da UE?

As regras do 
Esquema de Acordo 
da UE permitem que 
uma pessoa que se 
divorciou mantenha 
seu direito de residir 

no Reino Unido.

Reino Unido

Pixabay 

Grandes mudanças na legislação sobre divórcio entraram em vigor em 6 de abril deste ano 
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Diáspora

Numa época em que o número 
de imigrantes brasileiros em 
Portugal bate recordes, dados 
divulgados no início deste ano 
pelo Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF) apontam para 
um aumento de 13,6% em relação 
a 2020, ou seja, neste momento a 
comunidade brasileira em terras 
lusitanas é composta por mais de 
200 mil pessoas, números que 
a elevam a maior comunidade 
imigrante em Portugal, a Fundação 
Alexandre de Gusmão (FUNAG) 
analisou há pouco tempo este 
fenómeno no livro Brasileiros 
em Portugal – de volta às raízes 

lusitanas.
Escrito pelos investigadores 

Alanni Barbosa e Álvaro Lima, a 
obra com a chancela da FUNAG, 
um dos principais centros 
brasileiros de estudos e divulgação 
de documentos e notícias sobre 
relações internacionais, divulga 
dados importantes sobre o 
fenómeno migratório entre o 
Brasil e Portugal.

O livro analisa a relação 
interdependente entre as nações 
irmãs, permeada pela migração 
dos seus povos ao longo do 
decurso histórico. No caso 
concreto do fluxo migratório 
do Brasil para Portugal, a partir 
de 2010, a publicação destaca a 
“emigração brasileira em grande 
escala”, impulsionada por aspetos 
de atração de Portugal e de fatores 
de repulsão do Brasil, que vivencia 
“severos problemas econômicos e 

sociais”.
Segundo os autores, a 

“população migrante brasileira, 
diferentemente de outros grupos, 
não é expulsa de sua terra natal 
por tragédias climáticas, conflitos 
humanitários, pobreza absoluta ou 
guerras”, os emigrantes brasileiros 
“buscam, em grande maioria, 
melhores condições de vida para 
si e para seus familiares”.

Malgrado as causas da 
imigração brasileira, Portugal, 
tradicionalmente país de 
emigração, encontra por via da 
dinâmica migratória brasileira das 
últimas décadas, uma oportunidade 
singular de desenvolvimento, 
de inversão do paradigma da 
balança migratória e do processo 
acentuado de envelhecimento da 
população.

Um desses melhores exemplos 
de oportunidades e potencialidades 

encontra-se plasmado na cidade de 
Braga, no norte de Portugal, que 
em contraciclo com a tendência 
nacional, tem vindo a crescer em 
termos populacionais. Atualmente 
com mais de 193 mil habitantes, 
segundo dados preliminares dos 
Censos 2021, a também conhecida 
como “cidade dos arcebispos”, 
assistiu na última década a um 
crescimento de 137% da população 
brasileira, passando a comunidade 
brasileira local de 2596 para 6168 
pessoas. 

Conhecida como o “novo 
eldorado dos brasileiros”, a capital 
do Baixo Minho, fruto do fluxo 
migratório canarinho, não obstante 
o mesmo ter contribuído para uma 
crescente inflação da procura de 
imóveis e do preço das rendas, tem 
assistido ao incremento de vários 
negócios de brasileiros e a um 
reforço da mão obra que escasseia 

no mercado.
Como sustenta, Ana Sofia 

Santos Quintino, na tese Efeitos 
demográficos e económicos 
das migrações em Portugal: o 
caso da Segurança Social, os 
efeitos da dinâmica migratória 
no território nacional, como é 
o caso do fenómeno brasileiro 
em Braga, são do ponto de 
vista demográficos “positivos, 
contribuindo para atenuar os 
efeitos do envelhecimento e do 
declínio populacional. Em relação 
à evolução futura do subsistema de 
pensões de velhice conclui-se que os 
saldos financeiros em percentagem 
do Valor Acrescentado Bruto da 
economia são menos negativos 
quando se considera o contributo 
das migrações do que na ausência 
da dinâmica migratória”.

* Daniel Bastos é historiador e 
estuda a diáspora.

Por Daniel Bastos

Brasileiros em Portugal – de volta às raízes lusitanas
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Agenda

A agenda cultural da comunidade 

falante de português no Reino Unido

PROGRAME-SE

Por Osvaldo Lélis

Mais novo membro da Academia Brasileira de Letras, Gilberto Gil apresenta seu 
último projeto da família Nos Á Gente, ao lado de músicos, cantores e artistas de seu círculo 
de família e amigos próximos. O repertório traz clássicos intemporais ao lado de material 
mais recente de seu último álbum vencedor do Grammy Latino de 2018, Ok Ok Ok. O 
álbum é uma homenagem à vida e se reuniu durante uma época em que Gilberto Gil estava 
se recuperando de uma grave doença que o levou à beira da morte. Ele apresenta suas 
primeiras canções inéditas após um hiato de oito anos, e é seu 60º álbum de estúdio até hoje.

A carreira de Gil começou dentro do gênero bossa nova antes de ele expandir sua escrita 
de canções para refletir sua consciência política e ativismo social. Com uma discografia que 
abrange mais de 50 anos, Gil se inspirou em uma rica piscina, incluindo o reggae ao qual 
ele foi exposto durante seu tempo em Londres como exilado. Em tempos mais recentes, 
Gil levou suas atividades políticas e sociais a um papel oficial, servindo como Ministro da 
Cultura do Brasil (2003-2008).

Acontece no Barbican Hall, Londres, Ingressos entre £ 25 e £ 40; https://www.barbican.
org.uk/

YN Music e Backstage Productions trazem de volta à Londres o padrinho do samba, 
Martinho da Vila!

O sambista cantará diversos sucessos de sua incrível carreira de mais de 50 anos, além 
de músicas de seu 50º álbum recém-lançado intitulado “Juntos e Misturados”.

O show acontece no O2 Academy Islington, 16 Parkfield St, London N1 0PS as 19h e os 
ingressos custam £43 no site https://www.academymusicgroup.com/o2academyislington/.

Gilberto Gil – 30 de julho (sábado)

MARTINHO DA VILA – 24 de maio 
(terça-feira)

O La Linea – London Latin Music Festival está de volta em abril/maio de 2022 com 
shows espalhados por diversas casas de espetáculos no centro de Londres.

Alguns dos shows que não puderam acontecer em 2020 estarão na programação da 
edição de 2022, juntamente com novos artistas. Todos os bilhetes emitidos permanecem 
válidos e novos bilhetes estão disponíveis.

O festival é realizado pela Como No, que ao longo dos anos tem promovido a música 
latina no Reino Unido.

Essa edição tem na programação nomes como o da fadista portuguesa Sara Correia, 
que faz sua estreia no Reino Unido. Com ingressos custando £20, Sara se apresenta no dia 
28 de abril às 19h no Union Chapel, Compton Terrace, N1 2UN. 

Além de Sara, grandes nomes da música latina também vão passar pelo festival como 
o pianista cubano Roberto Fonseca, a cantora chilena Ana Tijoux, o grupo de cumbia 
Malphino e muito mais. Para conferir toda a programação e outras informações acesse o 
site https://www.comono.co.uk/la-linea/.

LA LINEA – LONDON LATIN MUSIC 
FESTIVAL – 21 de abril a 2 de maio

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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REVEILLON TROPICAL

Semana Santa

Páscoa e cristianismo no Reino Unido

Nos tempos medievais, comer ovos era proibido durante a Quaresma (os 40 dias antes da 
Páscoa)

As tradições e símbolos da 
Páscoa evoluíram ao longo do 
tempo, embora alguns já existam há 
séculos. Enquanto para os cristãos a 
Páscoa é a celebração da ressurreição 
de Cristo, muitas tradições pascais 
não são encontradas na Bíblia. 

O símbolo secular mais 
proeminente do feriado cristão, o 
coelho da Páscoa, foi introduzido 
nos Estados Unidos por imigrantes 
alemães que trouxeram suas 
histórias de uma lebre poedeira. 
Acredita-se que a decoração de ovos 
remonta pelo menos ao século XIII, 
enquanto o rito do desfile da Páscoa 
tem raízes ainda mais antigas. 

Outras tradições, tais como 
o consumo de doces de Páscoa, 
estão entre as modernas adições à 
celebração deste festival do início 
da primavera.

Hoje, a Páscoa é uma época 
importante do ano para os cristãos 
em todo o mundo e no Reino Unido 
ela é celebrada indo à igreja, dando 
ovos de chocolate, decorando com 
coelhinhos de Páscoa. 

No Reino Unido
A celebração moderna da Páscoa 

no Reino Unido é uma mistura de 
tradições pagãs e cristãs com uma 
pitada de comercialismo. A Páscoa 
foi originalmente uma celebração 
pagã e recebeu o nome da deusa 
anglo-saxônica da primavera, 
Eostre. Mais tarde, foi adotado 
pelos cristãos para comemorar a 
crucificação e o renascimento de 
Jesus.

Na Grã-Bretanha, a Páscoa 
ocorre a cada ano em uma época 
diferente. É observado no primeiro 
domingo após a primeira lua cheia 
após o primeiro dia de primavera no 
hemisfério norte. Isto significa que 
o festival pode ocorrer em qualquer 
domingo entre 22 de março e 25 de 
abril.

A Ressurreição de Jesus ocorreu 
três dias após sua morte por 
crucificação. Para muitas igrejas 
cristãs, a Páscoa é o final feliz da 
época de jejum e penitência da 
Quaresma.

Os ovos representam nova vida 
e renascimento, e acredita-se que 

este costume antigo se tornou parte 
das celebrações da Páscoa. Nos 
tempos medievais, comer ovos era 
proibido durante a Quaresma (os 40 
dias antes da Páscoa), portanto, no 
domingo de Páscoa, comer um ovo 
era um verdadeiro deleite.

Quando a Páscoa cai na 
primavera, a carne favorita na 
Inglaterra, Escócia, País de Gales 
e Irlanda é o cordeiro, e o melhor 
cordeiro de todos é o cordeiro do 
início da primavera. Uma simples 
perna assada de cordeiro recheada, 
ou uma perna sem osso recheada 
com ervas frescas, é sempre uma 
das favoritas.

Na Sexta-feira Santa e em todas 
as sextas-feiras da Quaresma, os 
católicos adultos maiores de 14 anos 
se abstêm de comer carne. Durante 
esses dias, não é aceitável comer 
cordeiro, frango, carne bovina, 
carne de porco, presunto, carne de 
veado e a maioria das outras carnes.

* Com colaboração de Amalén 
Rojas e Estefany Ochoa.

A celebração 
moderna da Páscoa 

no Reino Unido é 
uma mistura de 
tradições pagãs 

e cristãs com 
uma pitada de 

comercialismo.

Quando a Páscoa 
cai na primavera, 

a carne favorita na 
Inglaterra, Escócia, 

País de Gales e 
Irlanda é o cordeiro. 

A Páscoa é a 
semana mais 
importante do 

calendário religioso 
das Igrejas Católica 

e Anglicana.

Da Redação*

Este ano, Páscoa e carnaval coincidem 
no Brasil, com a festa mais popular do 
país acontecendo tardiamente por causa 
da pandemia. A Quaresma, período que 
antecede a Páscoa, é sempre muito agitado. 
Decorações, alimentos e procissões religiosas 
são preparadas em todo o país. 
Os rituais da “Semana Santa” começam com 
a bênção das palmeiras na Missa de Ramos, 

no domingo que antecede a Páscoa, seguida 
de caminhadas em procissão nas quais os fiéis 
levam estátuas de Maria e Cristo pelas ruas 
das cidades e vilas. Iguarias típicas da Páscoa 
são os ovos de chocolate e o bolo de Páscoa.
As famílias católicas brasileiras não comem 
carne da Sexta-feira Santa. Neste dia, peixes 
preparados das mais diferentes formas ocupam 
o centro da mesa de almoço.

Páscoa com carnaval no Brasil

A Páscoa foi originalmente uma celebração pagã e recebeu o nome da deusa anglo-saxônica da primavera, Eostre 

Pixabay
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Gastronomia

REVEILLON TROPICAL

Torta Ganache

Mousse de chocolate belga

Massa
• 2 2/3 xícaras de aveia em 

flocos finos 
• 1 xícara de cacau em pó
• 1 xícara de farinha de trigo 
• 1 tablete de 200 gr de 

manteiga derretida 
• 2 ovos
• 400 ml de água 

Recheio
• 2 ovos
• 1 xícara (chá) de açúcar 
• 5 xícaras (chá) de chocolates 

em gotas 60% cacau
• 2 tabletes de manteiga 

derretida

• 225 g de chocolate meio 
amargo

• 120 g de chocolate ao leite
• 20 g de manteiga
• 4 ovos

Ingredientes

Ingredientes

A Páscoa é originalmente uma 
celebração religiosa para lembrar 
a morte e a ressurreição de Cristo. 
É a festa mais importante do ano 
cristão. Entretanto, junto com o 
sentimento religioso, a data também 
se caracteriza por levar crianças 
e adultos numa aventura doce e 
achocolatada cheia de ovos de 
Páscoa. Para quem quer celebrar 
a data com ainda mais chocolate, 
sugerimos a seguir duas receitas. 

Quem resiste a uma mousse de 
chocolate, cremosa e aerada, ainda 

mais se preparada com chocolate 
de qualidade como o belga? Esse 
doce servido frio é feito com claras 
de ovo em neve e pode ter variados 
sabores. Chocolate é o clássico, mas 
há também versões de maracujá, 
limão, café e até atum – neste caso, 
o preparo é salgado, claro. Fácil, 
prático, o segredo aqui está no ponto 
da cremosidade. Tem que ser quase 
como uma espuma. Um afago ao 
paladar. A receita desta edição é de 
Carina Manzoli, chef do restaurante 
brasileiro Famiglia Manzoli. Só 
uma observação: essa não é uma 
sobremesa de última hora. A mousse 
exige tempo de preparo. Calcule ao 

menos 4h30, incluindo o tempo para 
resfriar antes de servi-lo.

Quer uma sobremesa para fazer 
as batidas do coração acelerar? 
Parece difícil, mas é simples e exige 
poucos ingredientes. A receita é 
de Carol Scarpa, do Botanikafé, 
uma casa que virou moda em São 
Paulo. Você não precisa de mais 
de 40 minutos para fazê-la, mas 
antes de servir recomenda-se ao 
menos quatro horas no freezer. A 
quantidade de ingredientes desta 
receita é suficiente para uma torta 
com até 16 fatias. Para comer e 
seguir comendo mais.

A massa leva aveia e cacau em pó. 

Tempo de chocolate
Da Redação

Divulgação

Modo de Preparo

Massa
1. Adicione na batedeira os 
secos e misture, acrescente 
a manteiga derretida, deixe 

Receita de Carol Scarpa  do 
Botanikafé, em São Paulo, SP; 
botanikafe.com

Modo de Preparo

1. Derreta o chocolate em banho 
maria. Quando estiver bem 
liquido acrescente a manteiga. 
2. Tire do fogo e acrescente as 
gemas. 3. Bata as claras em 
neve e misture ao todo bem 
devagar. Deixe na geladeira por 
4 horas.

Receita de Carina Manzoli, 
chef do restaurante Famiglia 
Manzoli, em São Paulo, SP; https://
famigliamanzoli.com.br/

incorporar, adicione os ovos 
e, por último, a água. 2. 
Abra a massa com um rolo e 
distribua a massa no fundo e na 
lateral de uma forma de fundo 
removível, pressionando com os 
dedos. 3. Leve ao forno médio 
preaquecido e asse por 20 
minutos a 180º graus. 4. Deixe 
esfriar antes de rechear.

Recheio
1. Derreta o chocolate com a 
manteiga no microondas por 3 
minutos. Misture os ovos com o 
açúcar até dissolver o açúcar. 
2. Incorpore o chocolate com 
manteiga com os ovos batidos 
com açúcar, misture bem e 
coloque o recheio na massa 
pré-assada. 3. Ponha no forno 
pré-aquecido por 20 min ou até 
formar uma crostinha por cima. 
4. Retire do forno e leve direto 
para o freezer por pelo menos 4 
horas.
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Nessa edição de abril, comemoro 
meu primeiro ano como colunista 
no Jornal Notícias em Português e 
pude compartilhar por aqui meus 
conhecimentos como especialista 
em bebidas, charutos e registrar um 
marco na minha vida, repleto de 
conquistas, desafios e momentos 
memoráveis.

Relembrando minha primeira 
edição, contei sobre as bebidas 
favoritas da realeza, enaltecendo 
a produção de gin na Inglaterra, 
a produção exclusiva da família 
real e minha conexão com a terra 
da rainha, onde finalizei minha 
universidade em Liverpool e fiz 
minhas especializações em gin. 
Já na segunda edição, trouxe uma 
curiosidade muito peculiar: o maior 
consumo de whisky no mundo está 
no Brasil, na cidade de Recife. 
Apesar da grande referência de 
consumo e produção na Escócia, 
onde me especializei em whisky, é 
em terras brasileiras que as vendas 
são número recorde!

Não poderia deixar de falar da 
minha especialização matriz, o vinho! 
Ao longo de 16 anos de estudo, 
pude conhecer a história do mundo 
pela ótica desta bebida milenar. 
Pude viajar dezenas de países para 
conhecer a fundo a produção e 
ampliar meu conhecimento técnico, 
enobrecendo não apenas minha 
profissão, como minha vida pessoal. 
Através desse mergulho no mundo 
do vinho, pude explorar mais a arte 
da gastronomia, boas experiências, 
conhecer pessoas incríveis e me 
apaixonar ainda mais pelo mundo e 
as pessoas que o fazem. Na 3° e 4° 
edição contei mais sobre os vinhos 
brasileiros e os espumantes que 
fazem sucesso no Reino Unido e no 
Brasil.

No meio do ano de 2021 fui 
surpreendida com um convite 
inédito, para assinar um projeto 
exclusivo no país mais rico do 
mundo. Aceitei e fui trabalhar e 

morar em Doha no Qatar, no golfo 
pérsico do Oriente Médio. Lá 
conheci de perto o futuro no presente, 
com investimentos bilionários e 
a vontade de mostrar ao mundo o 
que a maior riqueza tem a oferecer. 
Pude criar e gerenciar o Cigar 
Lounge mais exclusivo do planeta, 
onde implementei uma riqueza de 
experiências sensoriais, que inclua 
um aroma exclusivo, uma playlist 
feita hora por hora baseada em 
estudo científico de frequência para 
gerar imersão durante a degustação, 
um lugar lindo e impecável rodeado 
de obras de artes de coleção de uma 
das famílias mais ricas do mundo, 
uma seleção exclusiva de charutos 
nunca vista no país, e um riquíssimo 
menu harmonizado, desde os 
vinhos, whiskies, seleção de chás, 
tequilas, cervejas, cognacs, rum, 
arak, coquetéis clássicos e autorais 
e uma página todinha dedicada 
às experiências com café que é a 
bebida favorita dos Cataris. O café 
também tem minha assinatura, 
criei um blend exclusivo com café 
100% brasileiro, torrado no Catar, 

com um embasamento técnico para 
que a bebida criasse uma base nas 
papilas gustativas para potencializar 
as notas do charuto. Era um sucesso 
entre sheiks, diplomatas e visitantes 
de todos os lugares do mundo.

Foi lá que entendi a 
importância do símbolo de mudança 
que minha presença e trabalho 
significou. Uma mulher, jovem, 
brasileira, atuando em um país 
mulçumano, sendo a 1° especialista 
em charutos e bebidas, em um 
posicionamento de liderança, no 
hotel mais requintado de Doha.

Sei que esse exemplo já impactou 
o cenário local e abriu portas para 
novos profissionais e mulheres 
atuarem de forma marcante! 
E falando em mulheres que inspiram, 
foi no Qatar que descobri a Sheika 
Mozah, a esposa do Rei que tem uma 
forte atuação no país, possibilitando 
que as mulheres votem, dirijam, 
divorciem, não precisem usar o hijab 
(lenço que cobre os cabelos), gerando 
cultura e diversidade em seu país e 
investindo em educação mundial. 
Se tornou um símbolo de disrupção 

e é até referência na moda com seus 
looks elegantes e criados sob medida 
pelas grandes marcas do mercado.

Em dezembro, já morando há 4 
meses no país mais rico do planeta, 
compartilhei que o conhecimento é 
ouro e que toda minha trajetória de 
trabalho e dedicação me possibilitou 
esse destaque no meu mercado e 
esse convite inusitado. Servi reis, 
príncipes, ministros e celebridades. 
Fui convidada para palestrar em um 
evento só para diplomatas e V.I.P., 
me tornei referência em experiências 
de alto nível de serviço e tudo 
através do meu conhecimento.

Em janeiro e fevereiro, 
compartilhei curiosidades do país 
que sediará a Copa do Mundo em 
2022, com dicas dos melhores 
passeios, como se portar, e o que 
esperar do país mais descolado do 
Oriente Médio. Em março falei mais 
sobre a magia do atendimento guiado 
e como encantava os sheikes e 
convidados.  

Que ano não é mesmo? Eu 
adorei ter a oportunidade de 
estar mensalmente no jornal, 

compartilhando minha jornada, 
aventuras e conhecimentos. Neste 
próximo ano vamos ter muito mais! 
Vou adorar te encontrar nas minhas 
mídias sociais e saber qual edição 
você mais gostou e quais assuntos 
você vai adorar saber mais. Até a 
próxima edição.

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

Comportamento

Por Mikaela Paim*

Do gin na Inglaterra, 
passando pelo 

uísque escocês até 
o fascinante convite 

para trabalhar no 
Qatar.

de aventuras 
compartilhadas

Acervo pessoal

1 ano
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Este é um ano que promete a 
grande retomada da música brasileira 
no cenário internacional depois da 
pandemia. E Londres é lugar será 
palco de grandes shows a partir da 
metade de maio e no mêsd e junho.  

A festa para os brasileiros e 
amantes da musica brasileira vai 
começar no dia 16 de maio com 
Gabriel O Pensador, que se apresenta 
no Rich Mix London.  O cantor tem 
marcado presença há muitos anos no 
cenário musical londrino.

Depois deu uma longa espera 
por grandes concertos brasileiros em 
Londres, Gabriel abre a temporada  
que, logo na sequência, conta 
também com Martinho Da Vila para 
um show imperdível na O2 Academy 
Islington, no dia 24 de maio.

Martinho, que já é figura bastante 
reconhecida na Europa, deve reunir 

não apenas os falantes da língua 
portuguesa, mas muita gente que 
aprecia a música popular do Brasil 
em Londres. A expectativa dos 
organizadores é de que este seja 
um dos shows mais procurados da 
temporada.

E não para por aí! No dia 28 de 
maio, a balada continua no Rich 
Mix London ao som de Francisco, 
El Hombre, que promete esquentar 
o clima latino na primavera de 
Londres.

A banda formada por brasileiros e 
mexicanos apresenta um verdadeiro 
mix, com direito aos melhores 
sabores do ritmo latino. 

A capital inglesa também vai 
receber um show muito especial 
neste semestre. Em junho será a 
vez da Union Chapel, que é uma 
antiga igreja gótica do século 19, em 
Londres, servir de palco para a turnê 
de despedida de Milton Nascimento. 

Às vésperas de completar 80 

anos, Batuca pretende viajar para 
diversos países para apresentar-se 
em grande estilo e celebrar mais de 
meio século de carreira nacional e 
internacional. 

A Backstage Productions UK  
tem trazido grandes shows brasileiros 
para Londres nos últimos anos, e está 
preparando os melhores eventos para 
a retomada dos grandes concertos em 
Londres e outras capitais europeias. 

Para não perder nada, basta ficar 
ligado nas redes sociais: facebook.
com/BackstageProductionsUK, 
e Instagram e Twitter @
backstageproductionsuk.  

Todos os shows têm a venda 
antecipada de tickets com desconto. 

Não fique de fora da melhor 
temporada de shows dos últimos 
tempos em Londres. 

*DIRETO DE LONDRES - Siga, 
goste e compartilhe

facebook.com/diretodelondresnews

Com shows de Martinho Da Vila, Milton Nascimento, Gabriel O Pensador, e Francisco, El Hombre 
os sons do Brasil voltam aos palcos da capital inglesa

Maio e  junho serão os melhores meses 
para curtir a música brasileira em Londres

Por Direto de Londres*

Música

Gabriel O Pensador

Martinho Da Vila

Fotos:  Divulgação

Data: 16/05/2022
Local: Rich Mix London
Horário:  7 pm
Ingressos: www.seetickets.com
Informações: www.facebook.com/
BackstageProductionsUK

Data: 24/05/2022
Local: O2 Academy Islington
Horário:  7 pm
Ingressos: www.seetickets.com
Informações: www.facebook.com/
BackstageProductionsUK

Data: 28/05/2022
Local: Rich Mix London
Horário:  7 pm
Ingressos: www.seetickets.com
Informações: www.facebook.com/
BackstageProductionsUK

Data: 21/06/2019
Local: Union Chapel London
Horário:  8 pm
Ingressos: www.seetickets.com
Informações: www.facebook.com/
BackstageProductionsUK

Milton Nascimento Francisco, El Hombre 

Música Brasileira Volta com Tudo 
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Classificados

Serviços

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

Ajudante Ajudante de cozinhade cozinha

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

Terapeuta Terapeuta profissional profissional 
de quiromassagemde quiromassagem

Emprego

Leciono aulas individuais online ou em 
pequenos grupos para estrangeiros 
e alunos que vão prestar exame no 
GCSE (general certificate of secondary 
education). Especificidades: Português 
com segunda língua, português como 
língua de herança, português como 
língua não materna. [Trabalho com 
a variação de português de Portugal 
também].
Profa. Profa. Janice Mansur - Falante nativo Janice Mansur - Falante nativo 
de língua portuguesa (português do de língua portuguesa (português do 
BRASIL)BRASIL)
Contatos: Contatos: DM instagram @janice_DM instagram @janice_
mansur /e-mail:  londonmantra1@mansur /e-mail:  londonmantra1@
gmail.comgmail.com

Professora Professora DDee  
PPortuguêsortuguês

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

Vaga Vaga CleanerCleaner

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

Vaga Vaga mulhermulher

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

Vaga Vaga mulher mulher 
liverpool St Stationliverpool St Station

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

CleanerCleaner

Equipe Equipe prapra  limpar limpar 
as cadeirasas cadeiras

A equipe precisava limpar as cadeiras no 
Lord’s Cricket Stadium, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h, pagamento semanal a 
partir de 31 de janeiro. Papéis em ordem. 
Ligue 07929180623Ligue 07929180623

SalteñasSalteñas
 
Temos salteñas bolivianas todos os dias com 
carne, frango, misto, vegetariano. Entrega Entrega 
em domicílio, pedidos pelo 07809149353em domicílio, pedidos pelo 07809149353

Uma pessoa pra trabalhar na limpeza da 
loja de River Island, Brent Cross. 5 dias 
por semana, 2 horas. £ 9,20 ph. Mais Mais 
relatórios em 07481779722relatórios 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   entrar em contato Interessados   entrar em contato 
somente pelo WhatsApp 07766043519somente pelo WhatsApp 07766043519

Uma pessoa  para trabalhar 6 horas 
limpando escritórios de segunda a sexta-
feira. £ 10,70 ph. Mais informações em Mais informações em 
0748177972207481779722

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 07455930993 GemaRelatórios em 07455930993 Gema

Precisa-se de limpador de vidros na zona 
sul. Envie mensagem para 07553408034Envie mensagem para 07553408034

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 em Relatórios em 
0789793266707897932667

São necessárias duas pessoas 
permanentes para trabalhar na limpeza 
de uma escola/faculdade em Fulham Rd, 
SW6 5PA das 16h às 18h20. £ 10,85 ph.
Interessados   Interessados   entrar em contato entrar em contato 
07384541388 – 0738454139207384541388 – 07384541392

Detalhes Detalhes para todas para todas 
as ocasiõesas ocasiões

Detalhes para todas as ocasiões: Cafés 
da Manhã Surpresa, Cestas e Detalhes 
Personalizados,
arranjos florais, cestas de frutas, 
decorações com balões. SERVIÇO A 
DOMICÍLIO (LONDRES). Interessados   Interessados   
0796064327707960643277

Precisa-se de pessoal de limpeza para 
um hotel. Não é necessário inglês ou 
experiência. £ 10 por hora - pagamento 
semanal. 40 horas por semana - 5 dias 
e 2 dias de folga. Relatórios +44 7932 Relatórios +44 7932 
644143644143

Uma pessoa pra trabalhar na limpeza da 
loja de River Island, Brent Cross. 5 dias 
por semana, 2 horas. £ 9,20 ph. Mais Mais 
relatórios em 07481779722relatórios 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   entrar em Interessados   entrar em 
contato somente pelo WhatsApp contato somente pelo WhatsApp 
0776604351907766043519

Uma pessoa  para trabalhar 6 horas 
limpando escritórios de segunda a sexta-
feira. £ 10,70 ph. Mais informações em Mais informações em 
0748177972207481779722

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 07455930993 GemaRelatórios em 07455930993 Gema

Precisa-se de limpador de vidros na zona 
sul. Envie mensagem para 07553408034Envie mensagem para 07553408034

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

São necessárias duas pessoas 
permanentes para trabalhar na limpeza 
de uma escola/faculdade em Fulham 
Rd, SW6 5PA das 16h às 18h20. £ 10,85 
ph.
Interessados   Interessados   entrar em contato entrar em contato 
07384541388 – 0738454139207384541388 – 07384541392

Precisa-se de pessoal de limpeza para 
um hotel. Não é necessário inglês ou 
experiência. £ 10 por hora - pagamento 
semanal. 40 horas por semana - 5 dias 
e 2 dias de folga. Relatórios +44 7932 Relatórios +44 7932 
644143644143

CleanerCleaner
Pessoal de limpeza para uma escola de 
segunda a sexta das 15h30 às 18h30 o 
trabalho está localizado neste endereço 
Código postal N101NE.  Contato:  Contato:  
0730572556407305725564

Salgadinho Salgadinho Brasileirão Brasileirão 
Vontade de comer algo gostoso e diferente?. 
Salgadinho Brasileirão.  Seu pedido 2 dias de 
antecedência contamos com Delivery e pode 
retirar no local. Contato +44 7883 751223Contato +44 7883 751223

Conta Conta UberUber
Alugo uma conta de Uber chamar 07927 chamar 07927 
371983.371983.

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

Kitchen Porter na área de Brixton com 
possibilidade contrato permanente, 
início imediato: £ 11,05 / hora  
contato: 07398475177contato: 07398475177

Hotel na zona 1 de Londres £ 10 por 
hora - pagamento semanal - contrato 
permanente Disponibilidade Full time 
Contato: +447932644143Contato: +447932644143

Vaga Mulheres, full time em 
Paddington e Stratford... ligue para ligue para 
0750699526707506995267

Preciso de 2 pessoas para começar 
imediatamente das 5h às 8h. Bank 
Station... é necessário falar inglês   
£11,05 Contato: 07506444362Contato: 07506444362

CafeteriaCafeteria
Cafeteira portuguesa Covent 
Garden, estamos contratando para 
atendimento ao cliente, é necessário 
falar inglês. Entrar em contato com Entrar em contato com 
este número +44 7856920984este número +44 7856920984

HotelHotel
Hotel 2 pessoas para trabalho de 
Housekeeper. Horária das 8am.  as 
2.30pm, 5 dias por semana, £10ph. 
Trabalho é permanente. Contacte Contacte 
07427624141.07427624141.

MecanicoMecanico
Estamos contratando mecânico, na 
área de Canning Town. Segunda a 
sexta : 9:00 às 18:30 
Sábado: 09:00 às 16:30  Salário FIXO 

. Contato: 07491 039473Contato: 07491 039473

2 vagas cleaner2 vagas cleaner
 
Preciso de 2 pessoas para trabalhar 
2 horas e meia de madrugada de 
segunda a sexta limpando escritórios. 
£ 10,70 pph. Código postal NW10 
7NU. Relatórios em 07481779722 Relatórios em 07481779722

CleanerCleaner
Preciso de 1 pessoa para trabalhar 
na limpeza da loja River Island, 
Brent Cross, 3 dias por semana. 
Interessados   ligar 07481779722Interessados   ligar 07481779722

Vagas multiplesVagas multiples
 
Preciso de uma pessoa para trabalhar 
limpando uma loja de roupas em 
Brent Cross, 2 horas 5 dias por 
semana (sábado a quarta). Relatórios Relatórios 
em 07481779722em 07481779722

Limpador necessário para trabalhar 
em Wimbledon, SW19 5BY. £ 10,85 por 
hora, 7 dias por semana. Interessados   Interessados   
ligar ou deixar mensagem no telefone ligar ou deixar mensagem no telefone 
0748177972207481779722

Precisa-se de uma pessoa em 
Feltham, 3 horas por noite. Limpeza 
em um ginásio £ 10,80. De segunda 
a domingo. Entre em contato com Entre em contato com 
Patrick 07506444362Patrick 07506444362

Precisa-se de pessoa para trabalhar 
na limpeza de escritório 9 horas por 
dia, próximo à estação Green Park. 
Das 5h às 8h e das 10h às 16h (total 
de 9 horas por dia) de segunda a 
sexta £9,50 p/h. Interessados   enviar Interessados   enviar 
mensagem para 07540 622676.mensagem para 07540 622676.

Oferta de estagiário para trabalhar 
em uma casa de família espanhola. Na 
área de Chiswick. Casa de 3 andares 
com 2 crianças (2 anos e um bebê de 
6m) e um cachorrinho. Lançamento 
final de semana. Interessados   enviar Interessados   enviar 
WhatsApp +34  671559011- +34 WhatsApp +34  671559011- +34 
671558887671558887
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Acomodação

Classificados

APARTAMENTOAPARTAMENTO
Alugo um apartamento de dois 
quartos com sala de estar, cozinha, 
sala de jantar, banheiro e jardim. 
área de Haringey. Você pode solicitar 
benefícios, área residencial e muito 
tranquila. Relatórios em 07440367902Relatórios em 07440367902

Apartamento de três quartos 
com sala de estar separada para 
alugar na Old Kent Road. Pode ser 
aplicado aos benefícios. Para mais Para mais 
informações deixe sua mensagem para informações deixe sua mensagem para 
0773151893707731518937

Alugo um apartamento de um quarto 
com banheiro completo, garagem 
privativa, segundo andar com grandes 
áreas verdes. Localizado em Haringey. 
Você pode solicitar benefícios. Mais Mais 
informações em 07440367902informações em 07440367902

Casa de 4 quartos para alugar 
no bairro de Hackney. Pode ser 
aplicado aos benefícios. Para mais Para mais 
informações deixe sua mensagem para informações deixe sua mensagem para 
0773151893707731518937

Apartamento de um quarto £ 1.100 
por mês, localizado em 50 Sydenham 
Road, Croydon, CR0 2EF. Relatórios em Relatórios em 
0795081638607950816386

Alugo uma casa em Haney com 4 
quartos mais uma sala e três andares. 
Cada andar com seu banheiro. £ 3.200. 
Ônibus 24 horas, tem um lindo pátio e 
estacionamento privativo. Relatórios Relatórios 
em 07402496502em 07402496502

Apartamento de um quarto para alugar 
em Grange Road, Thornton Heath, 
SE25 6TH. £ 950,00. Mais informações Mais informações 
0795081638607950816386

QUARTOQUARTO
Quarto duplo com banheiro privativo 
ideal para um casal. Localizado perto da 
Estação Brixton e da Estação Clapham 
North. Todas as contas incluídas. Ligar  Ligar  
no 07944415132 Disponível 05 de abrilno 07944415132 Disponível 05 de abril

Quarto individual para alugar em 
N17 6DH. £ 400,00. Contrato é feito. 
Relatórios 07731518937Relatórios 07731518937

Quarto individual para alugar perto de 
Elephant. £ 480 por mês com £ 200 de 
depósito. Para mais informações ligue Para mais informações ligue 
0740249650207402496502

Quarto para alugar localizado na N22 
5BX. £ 450,00. Contrato é feito. Para ara 
mais informações ligue 07731518937mais informações ligue 07731518937

Aluga-se quarto duplo com tudo incluso. 
£ 700 por mês. Em Lime House, E14 
8HZ. Possui linha de trem, DLR e ônibus 
24h. para mais informações ligue para para mais informações ligue para 
07760 37491407760 374914

Quarto duplo com frigobar privativo 

dentro do quarto, ônibus noturno 24 
horas. A 8 minutos do Elefante e do 
Castelo. Todas as contas incluídas. 
Relatórios em 07466933537Relatórios em 07466933537

STUDIO STUDIO FLATFLAT
Alugo um estúdio em Stamford Hill. 
£ 1.000 por mês, crianças bem-
vindas. Para mais informações ligue 

07402496502. Aceitam-se benefícios Aceitam-se benefícios

APARTAMENTOAPARTAMENTO
Alugo um apartamento de dois 
quartos com sala de estar, cozinha, 
sala de jantar, banheiro e jardim. 
área de Haringey. Você pode 
solicitar benefícios, área residencial 
e muito tranquila. Relatórios em Relatórios em 
0744036790207440367902

Apartamento de três quartos 
com sala de estar separada para 
alugar na Old Kent Road. Pode ser 
aplicado aos benefícios. Para mais Para mais 
informações deixe sua mensagem informações deixe sua mensagem 
para 07731518937para 07731518937

Alugo um apartamento de um quarto 
com banheiro completo, garagem 
privativa, segundo andar com 
grandes áreas verdes. Localizado 
em Haringey. Você pode solicitar 
benefícios. Mais informações em Mais informações em 
0744036790207440367902

Casa de 4 quartos para alugar 
no bairro de Hackney. Pode ser 
aplicado aos benefícios. Para mais Para mais 
informações deixe sua mensagem informações deixe sua mensagem 
para 07731518937para 07731518937

Apartamento de um quarto £ 1.100 

por mês, localizado em 50 Sydenham 
Road, Croydon, CR0 2EF. Relatórios em Relatórios em 
0795081638607950816386

Alugo uma casa em Haney com 4 
quartos mais uma sala e três andares. 
Cada andar com seu banheiro. £ 3.200. 
Ônibus 24 horas, tem um lindo pátio e 
estacionamento privativo. Relatórios Relatórios 
em 07402496502em 07402496502

Apartamento de um quarto para alugar 
em Grange Road, Thornton Heath, 
SE25 6TH. £ 950,00. Mais informações Mais informações 
0795081638607950816386

QUARTOQUARTO
Quarto duplo com banheiro privativo 
ideal para um casal. Localizado perto da 
Estação Brixton e da Estação Clapham 
North. Todas as contas incluídas. Ligar  Ligar  
no 07944415132 Disponível 05 de abrilno 07944415132 Disponível 05 de abril

Quarto individual para alugar em 
N17 6DH. £ 400,00. Contrato é feito. 
Relatórios 07731518937Relatórios 07731518937

Quarto individual para alugar perto de 
Elephant. £ 480 por mês com £ 200 de 
depósito. Para mais informações ligue Para mais informações ligue 
0740249650207402496502

Quarto para alugar localizado na N22 
5BX. £ 450,00. Contrato é feito. Para Para 
mais informações ligue 07731518937mais informações ligue 07731518937

Aluga-se quarto duplo com tudo 
incluso. £ 700 por mês. Em Lime House, 
E14 8HZ. Possui linha de trem, DLR e Possui linha de trem, DLR e 
ônibus 24h. para mais informações ônibus 24h. para mais informações 
ligue para 07760 374914ligue para 07760 374914

Quarto duplo com frigobar privativo 

dentro do quarto, ônibus noturno 24 
horas. A 8 minutos do Elefante e do 
Castelo. Todas as contas incluídas. 
Relatórios em 07466933537Relatórios em 07466933537

Quarto solteiro ou casal disponível 
TW32EU Hounslow £130 (solteiro) 
£150 casal 
+44 +44 7956 7620977956 762097

2 quartos duplos para alugar em 
Thornton Heath. CR78RH
INTERESSADOS INTERESSADOS Entrar em contato no Entrar em contato no 
privado. 07842485139privado. 07842485139

Quarto duplo disponível no dia 25/03.  
214 Old Kent Road  SE1 5TY
0756872555807568725558

Um quarto duplo para alugar para 
um casal em Camberwell, disponível 
a partir de 20 de março, ligue ligue 
07533310082.07533310082.

STUDIO STUDIO FLATFLAT
Alugo um estúdio em Stamford Hill. 
£ 1.000 por mês, crianças bem-

vindas. Para mais informações ligue Para mais informações ligue 
07402496502. Aceitam-se benefícios07402496502. Aceitam-se benefícios

Flat com 4 quartos, dois banheiros, 
sala ampla £2.300, benefícios aceitos. 
Ideal para família e amigos. Chamar. 
07402496502
Flat  com 2 quartos em Edmonton mais 
sala £ 1450, para mais informações para mais informações 
0740249650207402496502.

Alugo uma casa de 6 quartos em 
Enfield, totalmente mobiliada. Você 
pode solicitar benefícios. Tem 2 salas 
de jantar, 2 salas de estar, um grande 
jardim. ônibus 24 horas. Relatórios Relatórios 
em 07440367902em 07440367902

Casa de 2 quartos em Lewisham 
Way / New Cross. Preço £ 1.550. 
Disponível em meados de fevereiro. 
Interessados   ligar 07305135695Interessados   ligar 07305135695

Um quarto e sala de estar £ 1.350 em 
Palmers Green, N13 4JJ. Relatórios Relatórios 
em 07402496502em 07402496502
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Horóscopo

Áries 21/3 a 
20/4
Você precisa começar 
a meditar e reordenar 
as coisas em sua vida. Encontre 
um espaço tranquilo para 
recarregar aquela energia tão 
necessária. O que parecia ser um 

problema pode se transformar em 
algo positivo para o seu futuro.
Personalidade: Elton John, cantor
 
Touro 21/04 a 
21/05
O tempo está passando 
rápido demais e você 

tem muitos planos na cabeça. 
Desligue-se um pouco e 
concentre-se mais em si mesmo, 
os outros podem esperar alguns 
dias. Estar em contato com a 
natureza o ajudará.
Personalidade: Penelope Cruz, 
atriz

 

Gêmeos 22/5 a 21/6
Coloque-se no topo 
de suas prioridades. 
Você está de bom 
humor e todos ao seu 
redor gostam de você. O calor 
humano será revitalizante, não 
levantem questões do passado 
que só trarão argumentos.
Personalidade: David Bisbal, 
cantor

Câncer 22/6 a 
22/7
Bom momento para 
planejar projetos 
futuros, como uma viagem ou 
uma mudança de emprego. 
Sua criatividade o fará 
enfrentar tarefas complexas com 
facilidade, não se sinta culpado 
por situações que não estão 
sob seu controle.
Personalidade: Tom Cruise, ator

Leão 23/7 a 23/08
Você deve fortalecer sua 
autoestima, pois o 
tempo está provando 
que você está certo 
em suas convicções. 
A estabilidade emocional é a 
melhor receita para seu bem-
estar físico e mental, procure 
um ambiente tranquilo para 
meditar.
Personalidade: Isabel Pantoja, 
cantora
 
Virgem 24/8 a 
23/9
Não assuma 
compromissos que 
você não pode cumprir por falta 
de tempo. Mostre empatia ao 
ouvir os problemas dos outros 
e não deixe que os nervos 
interfiram com seu otimismo.
Personalidade: Beyoncé, 
cantora
 
Libra 24/09 a 
22/10
A falta de tempo 
para fazer as coisas que 
você ama está começando 
a te sobrecarregar, planejar 
suas atividades e encontrar 
tempo para você mesmo. Seus 
objetivos pessoais estão sendo 
cumpridos, esqueça as críticas 
externas.
Personalidade: Will Smith, ator

Escorpião 23/01 
a 22/11
Evite argumentos que 
não resolverão nada, 
eles acabarão desgastando 

você. É um momento 
apropriado para aprender 
coisas novas. Seu ambiente 
social está mudando para 
melhor, há muita vontade de 
ajudar.
Personalidade: Kris Jenner, 
influenciadora
 
Sagitário 23/11 a 
21/12
Mensagem do Mês: 
Você não deve 
delegar tarefas 
importantes a ninguém mais. 
Emocionalmente, você precisa 
descansar. Mergulhe nas 
atividades que você gosta. Sua 
motivação e vitalidade são suas 
melhores armas.
Personalidade: Britney Spears, 
cantora
 
Capricórnio 
22/12 a 20/01
Atreva-se a entrar no 
desconhecido. Você 
não precisa saber o 
que o espera a cada passo do 
caminho. Com um pouco de 
coragem, você pode realizar 
seus sonhos. O conselho de 
alguém próximo a você o 
ajudará a mudar sua atitude.
Personalidade: Kate Moss, 
modelo
 
Aquarius 21/01 a 
18/02
Não espere mais e 
tome essa decisão 
agora! Você verá o quanto 
mais aliviado você se sentirá. 
Sua grande confiança o levará 
ao sucesso, é recomendável 
estabelecer limites às exigências 
dos outros. 
Personalidade: Jennifer Aniston, 
atriz
 
Peixes 19/02 a 
20/03
Assuntos sem 
importância estão 
fazendo você esquecer as 
coisas que realmente importam. 
Você está em um bom momento 
físico e mental, sua positividade 
está atraindo boa sorte.
Personalidade: Rihanna, cantora

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

Horóscopo do mês

Humor

Por Ángeles 
Montelongo*
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Não sei como foi para você, mas 
quando comecei a me interessar por 
Astrologia uma coisa me intrigava 
muito: como algo lá longe, lá no 
espaço, que a gente nem consegue 
ver era capaz de influenciar a minha 
vida, o meu comportamento e o do 
resto das pessoas?!

Acredito que assim como eu, 
muita gente possa ter esse mesmo 
questionamento, especialmente 
aquelas que vivem em grandes 
centros urbanos. Nas cidades, 
vivemos cercados de casas, asfalto, 
prédios, eletricidade, aparelhos 
eletrônicos, celulares, água encanada.

Há também a oferta abundante 
de alimentos de todos os tipos o ano 
todo. Para quem mora na Inglaterra, 
principalmente em Londres, isso é 
ainda mais evidente e corriqueiro. 
Mesmo que não muito saborosos, 
é possível comer frutas e vegetais 
produzidos em climas frios ou 
quentes em qualquer estação do ano.

Todo esse acesso à tecnologia e 
à variedade gastronômica nos traz 
muito conforto e segurança. É um 
grande privilégio... e também uma 
grande chance de desconexão!

Fica difícil entender como o 
meio ambiente e as coisas exteriores 
podem ter tanta força sobre a gente. 
Afinal, parece que somos nós que os 
controlamos.

Passamos a nos enxergar 
separados, desconectados do mundo 
natural. É como se houvesse a 
Natureza de um lado e o Ser Humano 
do outro. Como se todo o nosso 
entorno fosse algo dissociado de nós 
mesmos.

Uma prova disso é que muitas 
vezes quando pensamos em “salvar 
o planeta” temos a sensação de que 
estamos agindo para que algo lá fora 
e bem longe do nosso dia a dia seja 
preservado e que se caso o plano não 
seja bem-sucedido mais uma espécie 
entrará em extinção. E só isso! É essa 
desconexão com os processos naturais 
da existência que nos impede de 
perceber que nós SOMOS a Natureza. 
Tudo o que existe está conectado, 
interage e se influencia mutuamente.

A Astrologia, sob uma 
perspectiva integrativa e integral, nos 
mostra que somos parte do mundo e 
do universo! Nos mostra que somos, 
sim, seres individualizados, mas 
não estamos isolados. Muito pelo 
contrário, integramos tudo isso e 
somos afetados (e afetamos) pela 
energia de tudo o que o compõem, 
seja pessoas, animais ou planetas.

Uma ótima maneira de 

perceber essa integração cósmica é 
acompanhar as fases da lua, já que 
esse é um dos ciclos que mais nos 
influencia.

A Lua troca de signo de dois 
em dois dias, mais ou menos. 
Muda de fase a cada três dias e 
meio (yes, existem “meias” fases 
entre as já popularizadas quatro que 
conhecemos) e, consequentemente, 
varia incrivelmente a relação que 
estabelece com os outros planetas e 
com a gente.

Seguindo os ritmos lunares 
somos capazes de conseguir 
completar tarefas e alcançar objetivos 
sem precisar “empurrar” o corpo e a 
mente.

Isto porque o movimento 
lunar reflete diretamente na nossa 
disposição. Então, que tal se alinhar 
a ele e parar de remar contra a maré, 
se forçando para iniciar algo quando 
é tempo de se recolher, ou finalizar 
quando era hora de expandir? Quanto 
mais você usar, mais natural estes 
ciclos ficarão.

Ritmos Lunares
Lua nova 

Nesta fase, o Sol e a Lua estão 
juntos no céu. É o início de ciclo e 
o momento perfeito para plantar as 
sementes daquilo que deseja ver 
florescer. Pense mesmo como uma 
plantação, na fase inicial a semente 

ainda está embaixo da terra, oculta, 
como a Lua está agora. Mesmo 
assim, toda a força e o potencial de 
crescimento já está ali. É mais um 
recomeço, a grande oportunidade 
de estabelecer objetivos, estipular 
algo novo para realizar nas próximas 
semanas, elaborar projetos, tomar as 
primeiras providências, mentalizar 
os resultados, planejar como quer 
que os desejos se realizem.

Lua crescente 
Agora a Lua já está em pleno 

movimento ascendente, rumo ao 
seu ápice. Ela está caminhando 
com muita energia e vontade de 
se desenvolver. Este é um período 
para se colocar em ação em prol do 
projeto que foi elaborado na semana 
anterior: falar com alguém, ir a algum 
lugar, organizar algo, por a mão na 
massa. O que for feito durante estes 
dias tende a crescer.

Lua cheia 
Ah, a lua cheia! Não à toa ela 

é a lua dos namorados e também 
quando o lobisomem se transforma! 
Enquanto ela fica muito visível e 
brilhante no céu temos mais vontade 
de também nos mostrar, sair de casa, 
socializar. Os ânimos ficam mais 
quentes e agitados. No ápice do 
ciclo, tudo está iluminado, grandioso 
e exuberante (para o bem e para o 

mal!). Aqui temos uma visão clara 
do que iniciamos, é neste momento 
que vamos ver se o que começamos 
funcionou ou não. É hora de 
definirmos se o projeto ou plano terá 
andamento, decidir se seguimos em 
frente acelerando, nos desapegamos 
do que queríamos ou ajustamos 
a direção. Estes dias também são 
ótimos para festas e lançamentos.

Lua minguante
Na vida há ritmos e depois de 

alcançar um extremo, um ponto 
máximo, tudo tende a retornar ao 
equilíbrio até que chegue novamente 
ao extremo oposto. Agora a lua 
começa o seu movimento de 
recolhimento, de volta ao ponto 
inicial. Durante estes dias é 
aconselhável se recolher e pensar 
no próximo passo, recarregar as 
energias, fazer um balanço do que 
já passou. É o encerramento do 
ciclo, momento para refletir sobre o 
que se alcançou ou não, estabelecer 
novos desafios e descansar. Por 
isso, é bom evitar atividades 
novas ou marcar eventos sociais. 
Espero que aceite o convite e 
entregue-se ao poder da Lua!

Até a próxima!
* Cecilia Mariano é astróloga 

e terapeuta. Instagram: @
ceciliamarianorosa. Site: 
ceciliamariano.com

Entregue-se 
ao poder da 
Lua e alinhe 

sua vida

Divulgação

Astrologia

Por Cecília Mariano*
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A abertura da Copa do Mundo 
FIFA 2022 no Qatar será cheia de 
simbolismo e mistério, mas será 
sem dúvida um evento cheio de 
cores e multiplicidade cultural. 
Esta característica pode ser vista a 
partir da canção oficial do evento, 
um jingle que, pela primeira vez 
na história da Copa do Mundo, 
é o produto de um selo musical: 
‘FIFA Sound’ criado para encontrar, 
promover e relacionar futebol, 
juventude, artistas, jogadores e sua 
sinergia com a música de que mais 
gostam.

Daí veio Hayya Hayya (Better 
Together), a música que é a trilha 
sonora oficial da Copa do Mundo na 
voz de Trinidad Cardona, Davido e 
Aisha, três artistas de origens muito 
diferentes e quase desconhecidos, 
que fizeram de suas carreiras 
espaços particulares para o público 
da mídia.

Mas quem são esses jovens 
músicos que agora são estrelas por 
trás de seu single, a bandeira da 
Copa do Mundo? 

É uma combinação explosiva 
de Trinidad Cardona americana, 
do fenômeno Afrobeat Davido 
(Nigéria) e da sensação do Qatar 
Aisha, que combinam múltiplos 
gêneros e capturam perfeitamente 
o espírito da Copa do Mundo em 
uma canção influenciada por R&B 
e reggae, que encerra em suas 
músicas o ritmo festivo e universal 
do futebol que, como diz o ditado, 
é “o maior espetáculo do mundo”.

Esporte / Desporto

Qatar 2022 em ritmo 
multicultural

Da Redação

Outros 140 jogadores deverão ser 
compensados pelo Fundo da FIFA 
para Jogadores de Futebol após uma 
decisão tomada pelo Comitê Diretivo 
da FIFA-FIFPRO de acordo com o 
protocolo do programa.

Criado em 2020 para fornecer 
assistência financeira aos jogadores 
que não foram pagos nem têm a 
chance de receber devidamente os 
salários acordados com seus clubes, 
mais de 1.000 jogadores já haviam 
recebido pagamentos do fundo no 
ano passado durante a fase inicial de 
inscrição. 

As 140 solicitações aprovadas 
correspondem à fase dois e referem-
se ao período de julho a dezembro 
de 2020, para o qual um total de 
3 milhões de dólares havia sido 
alocado. No total, foram recebidas 

solicitações relativas a 39 clubes 
de 22 associações afiliadas como 
resultado da saída de clubes devido 
a processos de insolvência, da 
desvinculação de suas respectivas 
associações afiliadas ou da cessação 
de sua participação no futebol 
profissional no total. 

Como parte do lançamento do 
esquema, a FIFA destinou US$ 16 
milhões, que foram divididos em 
quatro ciclos de inscrição como 
segue:

- 1 de julho de 2015 - 30 de junho 
de 2020: 5 milhões de dólares

- 1 de julho de 2020 - 31 de 
dezembro de 2020: 3 milhões de 
dólares

- 1 de janeiro de 2021 - 31 de 
dezembro de 2021: US$ 4 milhões

- 1 de janeiro de 2022 - 31 de 
dezembro de 2022: 4 milhões de 
dólares

Com dois dos quatro períodos de 

inscrição concluídos, a FIFA agora 
recebe com satisfação a apresentação 
de candidaturas abrangendo os 
períodos 3 e 4 através da página de 
candidatura.

“O Fundo da FIFA para 
Jogadores de Futebol está causando 
um impacto significativo em 
termos de garantir a proteção dos 
jogadores necessitados. Juntamente 
com a FIFPRO, esperamos entrar 
na segunda metade desta iniciativa 
histórica, que está fornecendo apoio 
essencial aos principais atores do 
futebol”, disse Emilio García Silvero, 
Diretor Jurídico e de Conformidade 
da FIFA.

“Paralelamente a esta iniciativa, 
temos dado passos concretos 
nos últimos anos para melhorar 
ainda mais nossa estrutura legal, 
precisamente para lidar com o 
não pagamento dos salários dos 
jogadores”.

“O Fundo da FIFA para Jogadores 
de Futebol provou mais uma vez 
ser uma salvaguarda importante 
para os jogadores profissionais 
de futebol do mundo inteiro. Na 
segunda fase do fundo, outros 140 
jogadores de 15 ligas verão uma 
parte substancial de seus salários 
não pagos ser recuperada em países 
onde não existem mecanismos de 
proteção salarial suficientes a nível 
doméstico”, comentou Roy Vermeer, 
Diretor Jurídico da FIFPRO.

“É incrivelmente difícil para os 
jogadores lidar com uma situação 
na qual eles sabem que têm direito 
a seus salários, mas são privados de 
seu pagamento”. É ainda mais difícil 
quando isto se deve a uma gestão 
irresponsável do clube”. O acordo 
da FIFA para estabelecer este fundo 
tem sido uma mudança de jogo 
para muitos jogadores e deve servir 
como um plano para outros órgãos 

dirigentes do futebol tanto a nível 
nacional quanto continental”.

* Com reportagem de FIFA.

FIFA Fund for Football Players: 
mais 140 candidaturas aprovadas

Da Redação*
Total de US$ 16 

milhões reservados 
pela FIFA para 

reembolsar 
parcialmente os 

jogadores.

O Fundo apoia 
jogadores que 

não foram pagos 
nem têm a chance 

de receber 
devidamente os 

salários acordados 
com seus clubes.

Hayya Hayya 
(Better Together) é 
a canção oficial da 
Copa do Mundo, 

na voz de Trinidad 
Cardona, Davido e 

Aisha.

Pixabay

A partir de 21 de novembro, a bola vai rolar no Qatar 2022, para dar o pontapé inicial da Copa do Mundo
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A esta altura, os torcedores 
terão feito planos de viagem para a 
grande abertura da Copa do Mundo 
da FIFA em novembro. Será o maior 
show do ano, depois que a equipe 
de Gareth Southgate, agora gerente 
da Inglaterra, descobriu seu destino 
após o sorteio das partidas. 

A Inglaterra foi sorteada no 
Grupo B, com o Irã e os Estados 
Unidos já confirmados e com a 
Escócia, o País de Gales ou a Ucrânia 
esperando ocupar o último lugar no 
grupo, mas isto só será conhecido em 
junho.

O Qatar espera receber fãs de 
todo o mundo em suas terras mágicas 
e evocativas no final deste ano, mas 
qualquer um que planeje viajar para 
o torneio sem ingressos para os jogos 
poderá enfrentar uma decepção cruel, 
de acordo com um novo relatório dos 
organizadores do evento.

“Qualquer pessoa que tente 
reservar voos para o país será afastada 
a menos que tenha ingressos para 
os jogos de abertura, encerramento 
ou Copa do Mundo e identificação 
oficial da FIFA, numa decisão que 
poderia negar a milhares de fãs do 
esporte ‘de todos’ a chance de viajar 
para o torneio para apoiar a equipe da 
Southgate.

O chefe de operações de turismo 
do Qatar 2022, Berhold Trenkel, 
disse: “Foi tomada a decisão de 
que somente os torcedores com 
ingressos para jogos serão 
autorizados a obter vistos. Eles 
precisarão de identificações 
oficiais para entrar no Qatar, 
e aqueles sem elas não terão 
permissão para viajar. As regras são 
rígidas e existem por uma razão.

Organização para evitar 
arrependimentos

Entre outras coisas, os 

organizadores estão preocupados 
com a capacidade do Qatar de 
acomodar todos os torcedores que 
desejam assistir à Copa do Mundo, 
já que se espera que o número de 
torcedores visitando o país seja de 
cerca de um milhão e meio, uma 
queda significativa no volume de 
participantes, uma vez que nos 
últimos quatro torneios, os 
números foram superiores a 
três milhões.

Além das limitações 
de viagem, qualquer fã 
da Inglaterra com a sorte 
de conseguir um bilhete 
cobiçado para os jogos em 
casa enfrenta uma conta 
exorbitante. Foi até mesmo 
afirmado que a hospedagem 
custaria até £9.000 por noite 
para um quarto de hotel e, 
mesmo assim, já existe uma 
briga frenética para garantir a 
hospedagem apenas meses antes 
do início da partida de abertura 
entre o Qatar e o Equador.

E os custos não param por aí 
para os fãs que planejam desfrutar 
de uma bebida no torneio, desde 
água até vinho ou uísque, cujo 
preço no Qatar está entre os mais 
altos do mundo e há limitações 
estritas para beber no país. No 
entanto, essas restrições serão um 
pouco flexibilizadas para a Copa 
do Mundo.

Mas ainda se espera que os fãs 

paguem £10 por uma garrafa de 
Heineken e £11 por uma Stella 
Artois, embora a Budweiser ofereça 
pints por apenas £6 nas Fanfests.

Uma cerimônia repleta de 
estrelas

O sorteio dos grupos para a Copa 
do Mundo da FIFA 2022 no Qatar 
foi um espetáculo deslumbrante. 
Estrelando alguns dos maiores 
nomes do futebol mundial e da 
indústria do entretenimento, foram 
determinados os grupos e partidas de 
abertura para a Copa do Mundo da 
FIFA Qatar de 2022, com 29 equipes 
já confirmadas, já que as oito equipes 

restantes disputarão as últimas três 
vagas para a repescagem em 

junho.
Pela primeira vez, a 

fim de otimizar os detalhes 
específicos do jogo para o 
benefício e conveniência 
dos torcedores, equipes e 
mídia que cobrem o evento, 

a programação dos jogos será 
confirmada oportunamente no 

FIFA.com após os jogos terem 
sido alocados para cada estádio e 
com o horário de pontapé inicial para 
cada dia de jogo.

A cerimônia de sorteio do 
grupo contou com o premiado ator 
Idris Elba e a renomada emissora 
esportiva Reshmin Chowdhury 
como apresentadores em um 
evento que deslumbrou o público 
com referências marcantes à 
cultura árabe e atos que incluíram 
a revelação da mascote oficial 
La’eeb, e a revelação da trilha 
sonora oficial do evento esportivo 
mais esperado nos últimos tempos, 
já que sua data de início teve que ser adiada devido à pandemia em várias 

ocasiões e foi até considerada para 
cancelamento.

O sorteio em si, que contou com 
2.000 convidados e foi conduzido 
por Carli Lloyd, Jermaine Jenas e 
Samantha Johnson, contou com a 
presença de figuras esportivas como 
Cafu (Brasil), Lothar Matthaus 
(Alemanha), Adel Ahmed MalAllah 
(Qatar), Ali Daei (Irã IR), Bora 
Milutinovic (Sérvia/México), Jay-
Jay Okocha (Nigéria), Rabah Madjer 
(Argélia) e Tim Cahill (Austrália).

Esporte / Desporto

- A equipe da 
Inglaterra foi 

sorteada no Grupo 
B, ao lado do Irã e 

dos Estados Unidos 
já confirmados 
e aguardando a 
Escócia, País de 
Gales ou Ucrânia 

para ocupar o 
último lugar no 

grupo.

- Desfrutar de uma 
bebida no torneio, 

desde água até 
vinho ou uísque, 

virá a um preço alto 
no Qatar.

- Preços esperados: 
£10 por uma garrafa 
de Heineken e £11 

por uma Stella 
Artois. Budweiser 
promete pints por 

apenas £6 nas 
Fanfests.

Durante a Copa do 
Mundo, só entra no Qatar 
com tickets para os jogos

Fifa

Da Redação

Organizadores alertam os torcedores para não viajarem para o Qatar a menos que tenham ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 
2022




