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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 1º de maio de 1769 nasceu Arthur Wellesley, 
1º Duque de Wellington, em Dublin, Irlanda. Ele 
foi comandante do exército britânico durante as 
Guerras Napoleônicas e depois primeiro-ministro 
da Grã-Bretanha (1828-30). Ele subiu pela primeira 
vez à proeminência militar na Índia, obteve êxitos 
na Guerra Peninsular na Espanha (1808-14) e 
compartilhou a vitória sobre Napoleão na Batalha 
de Waterloo (1815). Morreu em 14 de setembro de 
1852 no Castelo Walmer, em Kent.

Dia 20/04, a embaixada do Brasil promoveu uma leitura encenada de Valsa N° 6, obra-
prima de Nelson Rodrigues. No palco, a atriz brasileira Maia Terra foi dirigida pelo neto 
do autor da obra, Sacha Rodrigues. O texto ainda teve tradução para o inglês de Daniel 
Hahn.

Reino Unido na 
história

Imagem do mês
Valsa N° 6 em Londres
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A combinação de verão se 
aproximando e menos restrições 
pela pandemia tem causado um 
aumento na procura por renovação 
de passaporte no consulado 
do Brasil em Londres, onde 
diariamente dezenas de documentos 
são emitidos. 

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. 

Há muitos casos de pessoas 
que apenas se atentam sobre a 
validade do passaporte na véspera 
da viagem. O prazo de dias para 
emissão é preciso ser considerado. 

“Viagem agendada não é motivo 
de emergência, como o são casos 
de morte ou doença na família”, 

explica o consulado. 
O passaporte não precisa 

estar vencido para que seja 
renovado, assim que a atenção com 
prazos e datas de viagem é todo 
responsabilidade dos viajantes.

Antes de começar o processo 
para renovação do passaporte, 
reúna os documentos necessários, 
conforme as orientações na página 
do consulado na internet. Você 
deverá preencher um formulário 
online e, depois de preenchido e 
enviado, de posse do recibo de 
entrega de requerimento, você 
deve 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 

Comunidade

Menos de 15 dias antes do fim 
do prazo para transferência de título 
de eleitor, 27 mil brasileiros estão 
inscritos para votar no consulado 
de Londres, dois mil a mais que nas 
últimas eleições. O número ainda é 
pequeno se considerarmos que há 
mais de 200 mil brasileiros a residir 
no Reino Unido.

Termina dia 04/05 o prazo para 
resolver pendências eleitorais, 
em tempo para votar nas eleições 
para presidente do Brasil este ano. 
A data é estipulada pela Lei das 
Eleições, que prevê o fechamento 
do cadastro eleitoral 150 dias antes 
do pleito.

Após esta data, aqueles que 
estiverem com a situação eleitoral 
irregular não poderão votar e 
somente poderão regularizar a 
situação após as eleições.

Dentro do prazo, porém, 
transferir o título é um processo 
fácil e rápido, além de conveniente 
já que pode ser feito totalmente 
pela internet. Desde o início da 
pandemia de COVID-19, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) autorizou, 
em caráter extraordinário, a 
solicitação dos serviços eleitorais 
exclusivamente online.

Não é preciso comparecer ao 
consulado para dar entrada nos 
serviços eleitorais. O processo todo 
é feito diretamente pelo Cartório 
Eleitoral do Exterior – CEE.

Importante lembrar que o TSE 
determinou o fim da emissão de 
títulos físicos para o exterior. Assim, 
não é mais necessário ir ao consulado 
para coletar o documento. Você 
pode obter seus dados eleitorais, 
consultar sua situação eleitoral, 
comprovar quitação e saber em qual 
domicílio eleitoral está inscrito no 
site do Tribunal e no app e-Título, 

disponível para iOs e Android.
A votação em primeiro turno 

das eleições brasileiras ocorrerá no 
dia 2 de outubro, e o segundo turno, 
se houver, em 30 de outubro. Os 
brasileiros residentes no Reino Unido 
– independentemente da situação 
migratória – terão a oportunidade de 
votar para presidente da República. 
Para estarem aptos a votar, precisam 
solicitar a transferência do título 
para Londres, ou fazer o alistamento 
eleitoral pela primeira vez no 
exterior. 

Prazo para brasileiros 
transferir título de 

eleitor vai até 04/05
Da Redação

O primeiro turno 
das eleições 

presidenciais do 
Brasil será dia 

02/10. Se houver 
segundo turno, será 

dia 30/10.

O passaporte não precisa estar vencido 
para que seja renovado

NeP

27 mil brasileiros estão inscritos para votar no consulado de Londres, dois mil a mais que 
nas últimas eleições

Aumenta demanda por renovação 
de passaporte

Da Redação

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”, explica o 
consulado.

O prazo de dias para emissão do 
passaporte é preciso ser considerado. 

Viagem agendada não é motivo de 
emergência, como o são casos de morte 

ou doença na família.
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Comunidade

A polícia da cidade de Londres 
lançou uma nova campanha para 
recrutar até 100 novos policiais 
como parte do Police Uplift 
Programme (PUP).

A campanha de recrutamento 
terá oficiais na cidade de Londres 
e arredores, engajando-se com o 
público para encorajar pessoas a 
se candidatarem para se tornarem 
um policial da polícia da cidade de 
Londres. 

A polícia está particularmente 
interessada em encorajar candidatos 
de minorias étnicas, mulheres e 
aqueles da comunidade LGBT. O 
salário básico de um oficial da City 
of London Police, dependendo da 
rota de entrada, é a partir de £24.780 
+ £2.568 London Weighting + 

£4.338 London Allowance plus 
Benefits.

Para se candidatar, é preciso ter 
17 anos de idade ou mais. Não há 
limite de idade. Você pode iniciar 
o processo de candidatura se tiver 
17 anos de idade, mas deve ter 
completado 18 anos para iniciar o 
treinamento.

Não há critérios específicos de 
residência em Londres e aceita-se 
inscrições de candidatos elegíveis 
em todo o Reino Unido. No entanto, 
você deve ter residido no Reino 
Unido por um mínimo de três anos 
antes de se inscrever.

Sobre nacionalidade, se você 
for de fora da EEA, é essencial que 
tenha permissão para permanecer 
no Reino Unido por um período 
indefinido. Se você for de dentro 
da EEA e não for de nacionalidade 
britânica, você ainda exigirá prova 
de uma licença indefinida para 
permanecer no Reino Unido.

Não são aceitos candidatos com 
condenações penais.

O superintendente chefe Rob 
Atkin MBE, da City of London 
Police, que está liderando a 
campanha, disse: “A Polícia 
da Cidade de Londres é um 
ótimo lugar para se trabalhar e 
queremos encorajar as pessoas 
que estão ansiosas para fazer a 
diferença a pensar em se juntar a 
nós para começar sua carreira no 
policiamento.

“O policiamento é uma carreira 
incrível que você pode realmente se 
moldar. Ser um policial vem com 
seus riscos - mas é um papel único 
e vocês se encontrarão em situações 
com as quais não teriam sonhado.

“Procuramos pessoas que 
possam viver e incorporar os 
valores que são mais importantes 
para nós na cidade de Londres: 
profissionalismo, integridade e 
compaixão. Se você reconhecer 
essas qualidades em si mesmo, então 
você será um bom candidato para 
nós e aguardamos ansiosamente a 
sua candidatura”.

Para saber mais detalhes das 
vagas, envie um e-mail em inglês 
para studentofficer@cityoflondon.
police.uk com quaisquer dúvidas 
que possam ter. Para se inscrever, 
visite o site cityoflondon.police.uk.

City of London Police recruta 
até 100 novos oficiais

A polícia está 
particularmente 

interessada 
em encorajar 
candidatos de 

minorias étnicas, 
mulheres e aqueles 

da comunidade 
LGBT. 

O salário básico de 
um oficial da City 
of London Police, 

dependendo da rota 
de entrada, é a partir 
de £24.780 + £2.568 
London Weighting 
+ £4.338 London 
Allowance plus 

Benefits.

Para candidatos 
não britânicos, 
é essencial ter 
permissão para 
permanecer no 

Reino Unido por 
período indefinido.

Unsplash

Da Redação

Para mostrar que a polícia de Londres é cada vez um lugar mais aberto à diversidade, a 
instituição divulgou alguns relatos de oficiais:
Katie começou sua carreira no policiamento depois de se formar na universidade em 2007. 
Ela passou vários anos trabalhando em investigações de abuso infantil e homicídios antes de 
se transferir para a Polícia da Cidade de Londres.
Em Londres, ela ingressou na Diretoria de Crimes Econômicos, pois queria manter um papel 
interessante e desafiador. “Não há dois dias de trabalho igual no serviço de polícia. Você 
conhece pessoas que normalmente nunca teria a chance de conhecer e suas ações podem 
realmente fazer a diferença”, diz Katie.
Paul entrou na Polícia da Cidade de Londres em 2020, aos 44 anos de idade. Ele sempre 
quis ser policial e decidiu dar o mergulho depois que seus filhos cresceram. Ele tinha a 
preocupação de que sua idade fosse uma barreira para entrar, mas disse que “estava 
enganado”.
Paul disse que suas experiências de vida anteriores o ajudaram em situações que ele enfrentou 
nas ruas desde que entrou para a força e espera poder apoiar e orientar os recrutas ao longo 
do processo e iniciar sua carreira “que é realmente o melhor emprego do mundo”.
Mitch começou sua carreira no policiamento aos 18 anos de idade e reconhece como é 
“uma perspectiva assustadora, mas ao mesmo tempo excitante”, mas também disse que é 
“incrivelmente gratificante com experiências que nenhuma outra carreira pode oferecer”.
Mitch disse: “Tendo me transferido para a Polícia da Cidade de Londres três anos atrás, 
eu recomendaria completamente a aplicação - policiando a cidade histórica e mais além, 
com todos os desafios e complexidades que ela apresenta. Tive a sorte de ter algumas 
oportunidades fantásticas até agora em minha carreira e estou ansioso para ajudar outros a 
alcançar seus objetivos e ambições”.

Staff diverso
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A LAWRS - Latin American 
Women’s Rights Service convida 
profissionais que atuam no trabalho 
doméstico para uma pesquisa. A 
entidade, que atua em Londres com 
atendimentos em inglês, espanhol e 
português, está desenvolvendo um 
estudo sobre abuso e exploração 
contra empregadas domésticas no 
Reino Unido.

As interessadas precisam 
se dispor a participar de uma 
entrevista que pode durar entre uma 
e duas horas. Todas as informações 
serão mantidas em sigilo. As 
participantes receberão um voucher 
no valor de £ 20.

Comunidade

Limpadores imigrantes, carregadores, funcionários de pós-escola e de segurança da School of 
Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) protestaram na segunda-feira (25/04) para exigir o 
fim de uma estrutura salarial discriminatória. A prestigiosa universidade, recentemente reportada 
por exibir racismo estrutural para o pessoal acadêmico e estudantes, ainda paga seus faxineiros 
migrantes abaixo do menor salário da estrutura salarial.
As faxineiras, carregadores, funcionários de pós-escola e segurança são atualmente 
terceirizados, com remuneração desigual para funcionários diretos e anteriormente em piores 
termos e condições. Depois de se organizar com o IWGB, a Universidade concordou em iniciar 
o processo de alojamento em agosto passado, com o pessoal ganhando melhores termos e 
condições, tais como melhor remuneração por doença, férias e licença parental. Entretanto, 
o LSHTM não conseguiu dar aos trabalhadores plena igualdade com o pessoal diretamente 
empregado, negando-lhes até mesmo o degrau mais baixo da estrutura salarial da Universidade. 
A Universidade também se recusou a se comprometer a prestar contas pelo tempo de serviço nos 
cálculos salariais, como faz com o pessoal empregado diretamente.
Em um momento em que o custo de vida está disparando, esses trabalhadores foram informados 
de que ainda receberão £11,05/hr, abaixo até mesmo do degrau mais baixo da estrutura 
salarial da universidade, listado como £11,30/hr (com base em uma semana de 35 horas). Os 
limpadores, carregadores, funcionários de pós-escola e de segurança estão exigindo que eles 
sejam colocados em um nível mínimo de pagamento 3 (a partir de £14,38/hr), o mesmo nível 
que alguns funcionários de manutenção.
No protesto, aproximadamente 30 trabalhadores e apoiadores se manifestaram fora da 
universidade. Foram proferidos discursos pelos trabalhadores sobre o impacto da estrutura salarial 
discriminatória e o aumento do custo de vida em suas famílias e uma animada marcha com 
bandeiras, estandartes, tambores e música.

Salários mais baixos para imigrantes

Procura-se voluntárias 
para pesquisa sobre 
trabalho doméstico

Campanha 
arrecada fundos 
para funeral de 

brasileira em 
Bournemouth

A comunidade brasileira no 
Reino Unido está em campanha 
para arrecadar £ 5 mil para os 
custos de funeral e enterro de 
Débora dos Santos Silva, que 
morava em Bournemouth, Dorset, 
Inglaterra. Ela morreu no dia 
17/04, em decorrência de um AVC. 

Como explica o texto de 
apresentação da campanha de 
crowdfunding criada por Gustavo 
Andrade e Luzia Silva, Débora 
“havia realizado há mais ou menos 
trinta dias a retirada de um nódulo 
do seio e iria iniciar sessões de 
rádio terapia nesta semana”. 

Gustavo confirmou por e-mail 
à reportagem que o funeral de 
Débora será realizado aqui mesmo 
na Inglaterra. 

A brasileira deixa o marido 
Egídio e o filho Uirá, também 
diagnosticado com câncer e que 
tem cirurgia marcada para retirada 
de um nódulo na garganta. 

“Devido ao momento e as 
dificuldades enfrentadas pela 
situação, eu que pertencia a Igreja 
Luso Brasileira no período de 
agosto de 2002 a novembro de 
2007 na cidade de Bournemouth, 
venho solicitar a ajuda de quem 
puder, com qualquer valor possível 
para o funeral de minha amada 
irmã”, diz Luiza Silva no texto 
publicado na página da campanha.

Até a publicação desta 
reportagem, 28% da meta havia 
sido alcançada, com 46 doadores.

Para doar, acesse procure 
Crowfunding to Debora`s funeral 
no site JusGiving.

Reprodução

Da Redação

Objetivo é arrecadar £ 5 mil para os custos do enterro na Inglaterra

Da Redação

Para participar, é preciso enviar 
um e-mail (pode ser escrito em 

português) para dolores@lawrs.
org.uk.
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Comunidade
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A cantora cabo-verdiana 
Miriam Monteiro se prepara para 
um grande dia. Em 18/06, ela 
representará a comunidade do 
Reino Unido no concurso “Cabo 
Verde num só voz”, que acontecerá 
em Rotterdam. 

O festival é um tradicional 
concurso de canto, que reúne 
intérpretes de crioulo de várias 
partes do mundo. Miriam vai 
competir com outros nove 
participantes.

“Estava um pouco nervosa, mas 
tivemos um encontro pelo Zoom 
com os organizadores e outros 
participantes, falamos sobre tudo, 
tiramos dúvidas e isso ajudou 
muito”, explica Miriam, que mora 
em Londres.

A noite será uma homenagem 
a Bana, músico cabo-verdiano que 
morreu em 2013 e era considerado 
o rei da morna, o lamento melódico 
que é um dos principais estilos 
musicais do país.

Miriam já sabe o que vai cantar. 
A música não foi escolha sua. A 
organização do concurso decide 
a canção de cada concorrente. 
“Eu gostei da minha escolha, é 
uma música que conheço embora 
nunca a tenha cantado em público”, 
explica Miriam, sem poder revelar 
o nome ou o compositor da canção. 
“É de um cantor que eu admiro 
muito.”

Outra grande inspiração para 
Miriam é Mayra Andrade, cantora 
cabo-verdiana que vive em 
Portugal.

Cantora desde pequena
Miriam, que tem 27 anos, canta 

desde muito pequena. “A minha 
primeira memória da infância é de 
subir no terraço da casa da minha 
família em Cabo Verde, muito 
pequena, para cantar para Deus”, 
diz.

O primeiro concurso 
internacional que venceu foi 
em 2013, o Voz da Diáspora. 
A competição aconteceu em 
Luxemburgo e ela ganhou o 
primeiro lugar. 

Nascida na Ilha de São Vicente, 

foi aos 18 anos que ela deixou o 
país de nascimento e seguiu para 
Portugal, onde viveu quatro anos 
em Coimbra e três anos em Lisboa.

“Quando venci o concurso de 
canto em 2013, o prêmio era uma 
bolsa para estudar em Portugal, 
mas não havia a opção de estudar 
canto, então estudei biotecnologia”, 
conta. “Só neste ano de 2022 é que 
a música passou a ser prioridade 
na minha vida. Deixei o emprego 
e hoje tenho mais tempo e paz de 
espírito para me dedicar a cantar.”

“Porque cantar não é só subir 
no palco. Há muita coisa antes e 
depois de uma apresentação que 
exige dedicação”, explica.

Miriam tem feito exercícios 
vocais e vai começar aulas de 
canto. No dia do concurso, ela será 
acompanhada por uma banda de 
músicos experientes. Eles terão a 
chance de ensaiar juntos nos três 
dias que antecedem a competição.

Moradora de Londres há apenas 
um ano, ela conta que a mudança 
de Portugal pela capital inglesa 
foi influenciada pelo marido, que 
é indiano e gosta muito de viajar. 
“Não me arrependo, estou gostando 
muito de morar aqui, embora ainda 
não me acostumei com o frio”, diz.

Comunidade

Miriam Monteiro, a bela 
voz de Cabo Verde

Por Marta Stephens

Além de Miriam, o grupo juvenil Cultura Cabo Verde/UK  
também se prepara para se apresentar em Rotterdam, durante 
o festival internacional “Cabo Verde num só voz”.
O grupo de dança, formado por sete adolescentes e jovens, 
será uma das atrações da ocasião. Com a orientação 
da jovem coreógrafa Jaci da Silva, de apenas 17 anos, 
apresentará uma dança tradicional do Dia da Independência 
no que será a primeira apresentação em público desta 
coreografia.
Todos os custos das viagens de cantora e do grupo de dança 
serão financiados pela organização do evento, formada por 
empresários locais de Cabo Verde. Mas a comunidade aqui 
na Inglaterra está se organizando para ir também e fazer 
torcida. “Vamos em um grande grupo daqui”, conta Alda 
Lopes, fundadora da Casa Cabo Verde. “Será um grande 
momento para nossa comunidade.”

Grupo de dança também vai para 
Rotterdam

Miriam no palco com Gustavo Roriz, tocando guitarra portuguesa

Eneas Rodrigues/Divulgação

“Mayra Andrade é uma das minhas maiores inspirações na música cabo-verdiana”, diz 
Miriam

Em 2014 em Cabo Verde, quando passou coroa ao novo vencedor

No concurso Vozes da Diáspora em 2013
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Comunidade

Por Rodrigo Correa

Coordenador do Centro Cultural Afrobrasileiro Tulio Aguiar e o escritor Sacha Rodrigues

Destaques 
sociais do Tio Rô

COLETIVO N`CALMA EM BRIXTON

A fotógrafa Kettlin Dagostin e a colaboradora do Samba de Bamba Cintia Andrade

Pessoas (eventos e lugares) que acontecem na comunidade brasileira

O coletivo N’Calma do DJ Tigas promoveu um evento no 
Hootananny Brixton no dia 05/04, com a presença de músicos, 
poetas, sambistas e outros artistas em um mix cultural. O Samba de 
Bamba UK fechou a noite.

Os músicos Sam Alexander, Charlles Júnior, Odila Giunta e Nenê Sambabristol

Equipe do coletivo N’Calma: poeta Chelsea May, produtora Jemma Collins, produtor musical Leandro Pestana e o coordenador e DJ Tiago 
Tigas
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Thiago Costella e o chef Geo BassaniOutro presença no show foi o amigo, também músico, Juliano Jack Lizard

Comunidade

No sábado 02/04 foi a apresentação do músico 
Thiago Costella, que tem feito sucesso quando toca 
sanfona.

SHOW DE THIAGO COSTELLA

Foi no domingo dia 03/04 o encontro da comunidade brasileira interessada em terapias holísticas. 
Aconteceu em Hammersmith e foi produzido por Thais Altgot, Manuella Pestana e Simone Chicarelli.

TERAPIAS HOLÍSTICAS EM HAMMERSMITH

Rodrigo Gaidarj, Marcia McKusker e Claudia Sousa

Thais Altgot, da Unique People Consultant, Manuella Pestana, da Mind UK e Ecoa.uk, e 
Simone Chicarelli, terapeuta e consteladora familiar

Evento de terapias holísticas em Hammersmith reuniu a comunidade brasileira
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Dia 05/05 tem eleição local na 
Inglaterra. Diferente de Escócia e 
País de Gales, por aqui só votam 
os residentes permanentes ou 
nacionalizados. São 13 os candidatos 
de origem latino-americana e apenas 
três falantes de português tentando 
uma vaga de councillor em seus 
Boroughs.

No caso destas votações, 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.

Entre os candidatos em 
campanha, há dois portugueses. 
Tiago Corais é do Partido Trabalhista 

em Littlemore nas eleições locais 
de Oxford e 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.

Se ganhar para conselheira de 
Hounslow, no oeste de Londres, 
Lara Parizotto será a possivelmente 
a primeira brasileira a ocupar 
um cargo político desse tipo na 
Inglaterra. 

A reportagem de Notícias 
em Português procurou os três 
candidatos e os convidou a 
responder cinco perguntas. A seguir, 
as respostas de Diogo Costa e Lara 
Parizotto. As respostas de Tiago 
Corais chegaram após o fechamento 
desta edição e estão disponíveis no 
site noticiasemportugues.co.uk.

Especial

Eleições em UK: o que 
prometem os candidatos 

que falam português
Por Marta Barbosa

Como imigrante e uma pessoa com 
condição financeira não muito boa, 

a política virou algo pessoal muito cedo”, 
diz a brasileira Lara Parizotto

Notícias em Português - Por que resolveu 
candidatar-se?
Lara Parizotto - Quando eu me mudei para o 
Reino Unido, a política se tornou algo muito 
mais pessoal para mim. No dia a dia, eu era 
influenciada pelas questões da imigração. Tenho 
passaporte italiano, felizmente, o que me ajuda 
muito, mas a realidade de ser imigrante te afeta 
no dia a dia, afeta como as pessoas te veem. 
Eu me mudei para o Reino Unido muito nova. 
Com apenas 16 anos, estava morando numa 
casa compartilhada. As outras pessoas da casa 
não eram necessariamente meus amigos, eram 
estranhos, a gente conversava nas áreas em 
comum, mas era uma moradia precária, o aluguel 
era muito caro, o dono da casa não esteva 
comprometido com as nossas necessidades. 
Se a gente reclamasse de algo, ele ameaçava 
nos expulsar da casa. A questão do trabalho 
também me mostrava a necessidade da política. 
Eu estava trabalhando como faxineira em um 
escritório e as condições de trabalho eram muito 
difíceis, os salários eram muito baixos. Essa é 
uma experiência que muitos vivem, então como 
uma imigrante no Reino Unido e uma pessoa com 
condição financeira não muito boa, a política 

virou algo pessoal. Comecei a me interessar, a 
querer saber mais sobre política, hoje estou em 
um lugar da minha vida no qual eu quero causar 
mudanças para melhorar essa situação em que 
muitos ainda vivem.
A nossa voz como imigrante no Reino Unido é 
importante. Pelas minhas próprias pesquisas, não 
posso dizer com 100% de certeza, não sei de 
nenhum brasileiro que já tenha sido ou que seja 
atualmente councillor no Reino Unido. Então, se eu 
for eleita agora no dia 5 de maio como councillor, 
é possível que eu seja a primeira brasileira.

Qual a principal necessidade de sua 
comunidade e que será sua prioridade de 
trabalho?
Quero contribuir na situação de como as pessoas 
moram em Londres e como as pessoas trabalham. 
Como councillor poderei ajudar as pessoas, como 
ao informá-las sobre os direitos que elas têm. 
Muitos imigrantes não sabem que têm direitos. 
Também quero contribuir com o meio-ambiente, a 
encorajar os meios de transporte ativos, cuidando 
de nossos parques, plantando mais árvores, sempre 
com atenção especial à questão da moradia.
Brentford West Ward, no Borough de Hounslow, 

Lara Parizotto, de Hounslow, Londres

Pexels
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Notícias em Português - Por que resolveu candidatar-
se?
Diogo Costa - Eu e Câmara Municipal de Lambeth 
sempre sentimos a falta de representação lusófona na 
gestão do município. No sentido de inverter esta situação 
e devido à minha atividade política no seio da autarquia 
desde jovem, fui encorajado a candidatar-me pela 
própria edilidade, por amigos britânicos e portugueses.

Qual a principal necessidade de sua comunidade e 
que será sua prioridade de trabalho?
Os falantes de português são resilientes, ativos e 
trabalhadores. No entanto existem barreiras que ainda 
isolam muita gente e as impedem de participarem 
plenamente na sociedade britânica. Ainda há muito 
a fazer ao nível do apoio social e encorajamento dos 
pais a aprenderem a língua inglesa. Isso promoverá 
a autoestima, mais confiança neles próprios e mais 
ambição para o futuro das suas crianças.
Realço aqui a grande vontade e desempenho da Câmara 
Municipal ao nível da provisão de professoras bilingues 
para as nossas crianças, nas escolas primárias deste 
município londrino.
Tenho também grande prazer em ter a biblioteca mais 
portuguesa do Reino Unido, a Tate Library em South 
Lambeth Road, na minha área de intervenção, à qual 
darei todo o apoio que puder. Esta biblioteca serve a 
nossa comunidade, onde é bem acolhida, tendo por isso 
sido visitada por elementos dos governos de Portugal 
desde há muito tempo.
A habitação da nossa comunidade é também um setor 
que me preocupa muito. O parque habitacional social 
está em crise e o privado também. As rendas na capital 
são proibitivas. Se for eleito, estas áreas, habituação e 
educação, serão centrais à minha intervenção política.

Como a sua experiência profissional e de vida pode 
influenciar a sua gestão?
Nasci e cresci em Lambeth. Os meus pais são emigrantes 
e bons trabalhadores. Portanto, conheço os problemas 

que a maioria da minha comunidade enfrenta. Tendo 
vivido aqui no seio do Pequeno Portugal de Londres, 
frequentado a escola primária, secundária e a 
universidade, eu próprio passei por esses problemas 
todos.
Em 2015 fui encorajado pelo meu professor de Política 
e Administração Pública a candidatar-me a Mayor 
da Juventude de Lambeth. Uma grande parte do meu 
desempenho consistiu em representar os jovens na 
Câmara Municipal e também em os apoiar na realização 
dos seus sonhos e ambições.
Depois do mandato, ingressei na universidade, segui a 
minha paixão, ciências da computação, e licenciei-me 
em engenheiro de programação. Trabalho há algum 
tempo neste ramo e acredito que esta formação me 

faculta uma visão própria dos desafios que surgem, e 
uma abordagem particular na solução dos mesmos.

Qual será seu grande desafio?
O meu grande desafio será atingir os objetivos acima 
referidos, os quais consistem em agir em prol da nossa 
comunidade e também de todos os cidadãos da área de 
Oval onde sou candidato. Se conseguir estabelecer uma 
plataforma central de apoio à comunidade, isso seria 
um ótimo legado para o futuro. Tenho também de fazer 
frente ao Partido Tory no governo em Westminster, o qual 
muito tem denigrido e injustiçado de modo explícito as 
comunidades migrantes.

Qual a importância de representatividade da 
comunidade falante de português na política inglesa?
A Câmara Municipal de Lambeth tem o mérito de 
promover a representação lusófona. Querem-nos lá dentro 
a representar os nossos compatriotas, a expor os nossos 
desejos e decidir em conjunto, no lugar certo, as melhores 
soluções aos nossos problemas específicos.
Seja, sem voz no município, não somos ouvidos, 
desconhecem os nossos problemas e, por conseguinte, 
será difícil de os resolver.
Isto é o que se chama democracia em ação, os cidadãos 
dentro do governo local a gerir os assuntos que dizem 
respeito à coletividade. Mais direi, não terei salário por 
esta posição, tenho a minha profissão e o meu emprego 
na sociedade civil.

Especial

Os falantes de português 
são resilientes, ativos e 

trabalhadores. No entanto existem 
barreiras que ainda isolam muita 

gente”, diz o português Diogo 
Costa

é uma comunidade diversa, com muitos imigrantes, 
mas no geral todos têm sofrido com preços de aluguel, 
custo de vida muito alto. A geração mais nova não 
consegue mudar para uma casa sua e construir 
família. Há muitas famílias numerosas morando em 
pequenos apartamentos. A questão da moradia é uma 
necessidade comum, principalmente em Londres. Outra 
necessidade é melhorar nosso transporte público. Se a 
gente quer contribuir com o meio-ambiente é preciso dar 
a chance para que as pessoas escolham o transporte 
público. Precisamos de ônibus com maior frequência, 
trens com maior frequência, mas também que a gente 
possa pagar. O ticket do trem é muito caro.
Como a sua experiência profissional e de vida pode 
influenciar a sua gestão?

Passei por muitas dificuldades aqui e ainda vejo muita 
gente passar pelas mesmas dificuldades, e eu quero 
poder ajuda-las.
Em 2014, quando eu me mudei para o Reino Unido, 
trabalhei como faxineira de um escritório por três anos 
à noite, enquanto fazia meus A Levels durante o dia. 
Aprendi muito com essa experiência. Era um trabalho 
pesado, para uma remuneração muito baixa - uma 
situação que muitos ainda vivem.
Quando terminei meus A Levels, fui para a Universidade 

de Cambridge, estudei política durante três anos, 
estudei muito sobre teoria política, sobre sistemas 
políticos, sociologia, antropologia.
Trabalho para The3Million, campanha de apoio 
aos imigrantes. Tenho conversado com membros do 
parlamento para criar emendas em torno de legislações 
para beneficiar os imigrantes. Tenho trabalhado agora 
na campanha de direito de voto baseado na residência, 
pedindo para que todos os residentes do Reino Unido, 
independente de onde nasceram, tenham direito de 
votar nas eleições locais. Isso já acontece na Escócia e 
no País de Gales. Na Inglaterra e na Irlanda do Norte, 
a situação é diferente. Faço campanha para que isso 
mude.
Também ajudei bastante e continuo ajudando as 
pessoas que aplicaram para a EU Scheme. Continuo 
ajudando os que ainda não tiveram a situação 
resolvida. Infelizmente, é o caso de muitos.

Qual será seu grande desafio?
O desafio é que a gente como imigrante saiba que pode 
participar da política. Na minha comunidade brasileira, 
muita gente tem receio em participar da política britânica 
porque teme que não ser aceita. Sente que, como estão 
aqui “como hóspedes”, não devem reclamar, devem 
aceitar tudo como é. Um desafio então é mudar essa 

perspectiva e falar não você é um residente, você paga 
Council Tax, você paga National Insurance, você tem o 
direito como qualquer outro de ter sua voz ouvida.
Outra dificuldade no geral da política é balancear 
as diferentes necessidades. Nós temos, por exemplo, 
a necessidade de salvar o meio-ambiente, mas as 
medidas que podemos pôr em prática no momento 
dificultam a vida de alguns, como por exemplo não 
andar de carro e usar transporte público. Na questão 
da moradia também: temos a necessidade de construir 
mais casas, mas precisa também pensar como vamos 
providenciar saúde pública para essas pessoas, se 
teremos espaço suficiente nas escolas.

Qual a importância de representatividade da 
comunidade falante de português na política inglesa?
Todas as comunidades, não importa a brasileira, 
portuguesa, romena, todo mundo tem que participar 
da política. Se temos 10% da população de 
imigrantes, precisamos de 10% dos nossos políticos da 
comunidade. Porque nós entendemos o que passamos 
como imigrantes, especialmente com o sistema de 
imigração, que é cada vez mais difícil de entender 
e excludente. Então, precisamos ter voz na política. 
Democracia é isso. É questão de todo mundo participar 
para que todos se beneficiem.

Diogo Costa, Oval, Londres

Divulgação
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4 pessoas são assassinadas dentro 
de uma casa em Bermondsey

Oficiais do Comando de Crimes 
Especializados (Homicídios) do 
Met continuam a investigar a morte 
de quatro pessoas em Southwark. 
Nesta terça (26/04), a polícia 
nomeou as vítimas:

Denton Burke, 58 anos, e seu 
parceiro Dolet Hill, 64 anos, que 
moravam juntos na Delaford Road 
em Southwark; Tanysha (aka 
Rachquel) Ofori-Akuffo, 45 anos, 
que é filha de Dolet Hill e vivia em 
Kennington, Southwark, SE17; e 
Samantha Drummonds, 27, filha de 
Tanysha e morava em Forest Hill, 
Lewisham, SE23.

A polícia foi chamada à 01:42h 

de segunda-feira, 25 de abril, com 
relatos de um distúrbio em um 
endereço residencial na Delaford 
Road, SE16.

Os policiais chegaram e, quando 
não obtiveram resposta, ficaram 
preocupados com a segurança dos 
que estavam dentro e com a entrada 
forçada.

Dentro eles encontraram quatro 
pessoas, três mulheres e um homem, 
que pareciam ter sido esfaqueados. 
Apesar dos esforços de oficiais e 
paramédicos, todos os quatro foram 
tristemente pronunciados como 
mortos no local.

Quando os oficiais entraram 
na casa também encontraram um 
homem e os oficiais colocaram um 

Taser a fim de detê-lo, ele foi então 
preso por suspeita de assassinato.

Este homem de 28 anos de 
Lewisham está atualmente sendo 
tratado no hospital - ele está em 
condições estáveis e permanece 
preso.

A família de todos os falecidos 
está sendo apoiada por oficiais 
especializados.

A inspetora-chefe Linda Bradley, 
que lidera a investigação, disse: “Este 
foi um incidente verdadeiramente 
horrível e reconheço plenamente 
que a angústia para a família e para 
a comunidade será esmagadora. 
Estamos conduzindo uma 
investigação completa e detalhada 
dos fatos e estamos apelando para 

qualquer pessoa que possa ajudar 
com qualquer informação a se 
apresentar”. 

“Se você souber de alguma 
coisa ou vir alguma coisa que 
você acha que possa nos ajudar a 
juntar os eventos que levaram a 
isto, então não hesite em chamar a 
polícia. Você também pode chamar 
a Crimestoppers se não quiser dar 
seu nome”.

“Agradecemos profundamente 
toda a ajuda que já recebemos 
da população local e gostaria de 
agradecer-lhes por sua paciência 
e apoio no que provavelmente 
será um inquérito prolongado”. 
Estamos nos movendo o mais 
rápido que podemos no local, mas 

precisamos garantir a descoberta 
de todos os fatos e assegurar cada 
pedaço de evidência necessária e 
isto pode, compreensivelmente, 
levar algum tempo. Estamos cientes 
de que temos família, amigos e 
uma comunidade que está fazendo 
perguntas, estamos determinados a 
dar-lhes as respostas que merecem o 
mais rápido possível”.

Qualquer testemunha ou 
pessoa com qualquer informação é 
solicitada a chamar a polícia no 101 
ou a contatar via Twitter @MetCC. 
Favor citar CAD 406/25APR.

Para dar informações 
anonimamente entre em contato 
com Crimestoppers pelo 0800 555 
111.

Londres

Da Redação
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O Festival of Latin American 
Women in the Arts (Flawa), retorna 
a Londres em um evento presencial, 
após um hiato de dois anos devido à 
pandemia. O festival, que acontecerá 
entre os dias 5 e 14/05, mostra 
as percepções da mulher latino-
americana no cinema, na música, 
na literatura e nas artes através de 
múltiplos eventos em diversos locais 
de Londres.

A diretora e fundadora Teresa 
Guanique explicou ao Notícias em 
Português a importância do festival, 
que contará com mais de 50 artistas da 
diáspora latino-americana, incluindo 
a visionária colombiana Lido 
Pimienta, nomeada pelo Grammy, e a 
internacionalmente reconhecida “voz 
dos Andes” Luzmila Carpio. 

“Flawa oferece um espaço para 
celebrar e honrar o que as mulheres 
latino-americanas, cisgêneros, 
transgêneros e pessoas não binárias 
estão fazendo. Há conteúdo para 
qualquer pessoa interessada nos 
muitos ângulos e trajetórias da cultura 
latino-americana”, acrescentou 
Guanique, comentando que é um 
espaço onde todos são convidados 
a celebrar a arte, a diversidade e o 
empoderamento feminino.

Esta edição contará com 
oficinas criativas com os artistas, 
abrangendo aprendizagem, prática 
e performance. Estes encontros 
diversos e multiculturais irão lançar 
luz sobre as perspectivas urbanas e 
as raízes culturais dos artistas latino-
americanos que vivem em Londres.

A voz da Cordilheira dos 
Andes

Apelidada de ‘a voz dos Andes’, 
a cantora boliviana Luzmila Carpio 
nasceu em uma das cidades mais 
altas do mundo, Potosí, e canta em 
quíchua e espanhol. Carpio promove 
a cultura e o patrimônio indígenas 
em todo o mundo, colaborando 
com importantes artistas eletrônicos 
como Chancha Via Circuito e Nicola 
Cruz e foi nomeado embaixador da 

Bolívia na França de 2006 a 2010 e 
homenageado pelo governo francês 
em 2011 como Grande Oficial 
da Ordem. National du Mérite. 
Misturando ritmos contemporâneos 
e indígenas dos Andes, Luzmila 
Carpio irá se apresentar no Barbican 
Centre. A data é 6 de maio, às 20h.

Colectiva + Desta French
Esta é uma nota dupla poderosa 

que mistura novas batidas, letras 
e sons explosivos para mantê-lo 
dançando a noite toda nos palcos 
Rich Mix.

De um lado, os vencedores 
do Prêmio Latin UK de Melhor 
Performance Alternativa em 2019 e 
do Prêmio Yolanda Drake em 2021, 
os arranjos da Colectiva criam uma 
interseção de música afro-latina e 
jazz. O coletivo chama seu gênero 
de “tropicaliente jazz” (hot-tropical-
jazz). Enquanto isso, Desta French 
também representa uma nova geração 
de artistas latinos em Londres. 
Suas muitas inspirações incluem 
R&B, salsa, cumbia, jazz latino, 
hip hop, lowfi, grime e pop, que 
podem ser ouvidos em suas canções, 
acrescentando à sua discografia 
diversificada e estilo distinto.

Miss Colômbia, Lido 
Pimienta

No programa de 12/05, Lido 
Pimienta, duas vezes premiado com 
o Grammy e o Polaris, se apresentará 

no King Place. Esta artista visionária 
retorna a Londres, após o lançamento 
de seu enfático álbum de 2020, Miss 
Colômbia, que leva seu exultante 
híbrido a um novo patamar, 
desenhando na interseção “nu” de 
eletrônica e cumbia. 

Noite da Candela
A pista de dança permanecerá 

quente a noite toda, com perreo 
powerhouse e rainha do reggaeton 
feminista, Sra. Nina, oferecendo o 
lançamento para a pista de dança, 
seguida pela produtora londrina, DJ e 
astróloga Manuka Honey, que estará 

no palco ao lado da portadora padrão 
da cena musical latinx de Londres 
BushBB, tocando os sons do Caribe 
latino. 

Salsa y Control
Dirigida pela premiada atriz 

venezuelana, Gledys Ibarra, a 
estreia do musical Salsa y Control 
será apresentada no Rich Mix no 
dia 13/05 às 20h. Uma comédia 
musical em espanhol, que fará o 
público dançar ao ritmo da clave e do 
bongo. As ícones da salsa dos anos 
60, 70 e 80 são o pano de fundo de 
uma divertida história de amor com 

histórias inesperadas.

Oficina sobre Bullerengue 
No dia 7/05, entre 14h e 18h, 

dois workshops serão realizados na 
Gnome House, onde os ritmos afro-
colombianos da Bullerengue serão 
explorados através da dança e dos 
tambores. O dia terminará com uma 
jam session, onde o público poderá 
compartilhar com o coletivo Mbilla 
Arts, que funde os ritmos africanos e 
latino-americanos.

Para mais informações, acesse 
https://flawafestival.co.uk/.

destaca a mulher latino-americana
Haverá espaços 

abertos para 
discutir como 
encontrar um 

caminho dentro da 
indústria literária 
com escritores 

premiados. 

O festival será 
encerrado com uma 
noite de poesia que 
engloba diferentes 
expressões como 
dança, música e 

recital.

Divulgação

Festival de arte
Londres

María Victoria 
Cristancho

@mavicristancho

Lido Pimienta apresenta seu álbum Miss Colômbia (2020) no dia 12/05 no King Place

Destacando o trabalho de escritores latino-
americanos aqui no Reino Unido, a FLAWA e 
o Instituto Cervantes promovem uma conversa 
entre a romancista caribenha Cristina Bendek, 
a editora e tradutora Carolina Orloff e a 
ativista literária Nathalie Teitler enquanto 
discutem seu trabalho, projetos atuais e 
a importância de fazer latino-americano. 
Literatura Americana Visível para Audiências 
Globais. Este evento será realizado na Rich 
Mix HQ no dia 13/05 às 19h.

Latinx Poetics in Motion 
O palco Rich Mix verá uma formação de 
poetas latinxs no dia 14/05 às 19 horas, 
no que será uma noite multidisciplinar de 
arte quando a poesia encontra a música e 
a dança. No palco estarão as poetas Maia 
Elsner, Janel Pineda, Yvette Siegert e Sofia 

Vaisman. Além disso, o coletivo musical 
Witchas! apresentará poemas musicais.
Na mesma noite, o grupo de dança Somos 
Chibchas, colocará em movimento algumas 
letras poderosas de poesia. Haverá um 
microfone aberto, onde 6 slots, 3 minutos 
cada um, serão desenhados para que outros 
poetas possam ler seus trabalhos.
Oficina de poesia com Gaël le Cornec
Os participantes receberão dicas e truques 
práticos para ler/perfazer seu trabalho do 
facilitador Gaël le Cornec. Esta oficina é 
destinada a escritores de ficção e poesia, o 
objetivo é aprender: ritmo, ritmo, entoação, 
respiração e alguns elementos-chave para 
compartilhar seu trabalho diante de um 
público. Esta sessão acontecerá no dia 
14/05, entre 15h e 17h, na sede da Rich 
Mix.

Sobre Literatura
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Diz-se frequentemente 
que Elizabeth II é a rainha dos 
britânicos, mas ela é, na verdade, 
uma rainha americana. Nenhum 
chefe de estado do século 21 jamais 
governou mais de 10 milhões 
de quilômetros quadrados nas 
Américas, um continente onde ela é 
rainha de territórios 20 vezes maior 
do que o tamanho da Grã-Bretanha. 
Na verdade, a maioria de seus 
territórios está no “novo mundo”.   

Elizabeth II não é apenas a 
rainha dos britânicos, ela é a chefe 
de Estado com o maior número de 
territórios nas Américas. 

O Reino Unido celebrará em 
grande estilo o 96º aniversário de 
sua atual Majestade Elizabeth II. Ela 
herdou o cargo na morte de seu pai, 
o Rei George VI, em 6 de fevereiro 
de 1952, e ultrapassou Victoria 
como a monarca britânica reinante 
por mais tempo. 

Hoje, bandeiras britânicas e 
decorações patrióticas podem ser 
vistas em todo o Reino Unido. 
Elizabeth II e tudo que tem a ver 
com ela (inclusive seus cães) são 
tratados como símbolo nacional.

A identificação de uma nação 
inteira com uma pessoa ou uma 
família é inédita em uma república 
democrática, mas é uma das chaves 
para a estabilidade britânica.

O Reino Unido é o único poder 

em seus três séculos de existência 
que nunca conheceu uma guerra 
civil ou ocupação estrangeira, 
e também que manteve um 
Parlamento ininterrupto. Isto, em 
parte, se deve à sua capacidade de 
moldar o tradicionalismo feudalista 
com a modernização tecnológica, 
econômica e política.

Privilégios como nenhum 
outro

Enquanto no resto da Europa a 
nobreza foi depositada temporária 
ou permanentemente por revoluções, 
a nobreza britânica manteve muitos 
de seus privilégios e controle da 
Câmara Alta não eleita.

Na Inglaterra e no País de Gales, 
a justiça não se baseia em um Código 
ou em uma Constituição com regras, 
mas em cortes reais subordinadas à 
monarquia. As forças aéreas de seu 
país não são chamadas “Nacionais” 
ou “Britânicas”, mas “Reais”.

Apesar de sua posição e vasta 
fortuna decorrente de um passado 
feudal e totalitário, a monarquia 
britânica é muito popular em casa (e 
no mundo), graças a sua distância do 
exercício direto do poder, permitindo 
que até mesmo os socialistas 
governassem Londres, enquanto foi 
o esteio da revolução industrial e se 
esforça por uma renovação constante.

Elizabeth II e seu pai presidiram 
o processo de descolonização mais 
afetuoso para o ser humano, evitando 
uma ruptura violenta como a que 
ocorreu entre a Espanha e a América 
espanhola, e agora ela preside a 
maior comunidade de nações (a 
Commonwealth, que reúne 54 dos 
193 membros das Nações Unidas e 
um quarto da população mundial).

Elizabeth II é a mulher mais 
poderosa do planeta. Ela é a monarca 
dos quatro países do Reino Unido 
(Inglaterra, País de Gales, Escócia 
e Irlanda do Norte), dois territórios 
insulares próximos à Inglaterra, 14 

outros países (incluindo 9 dos 35 
que compõem as Américas) e 14 
territórios adicionais em todos os 
7 continentes. Tudo isso somado a 
um território maior que o do maior 
estado existente (Rússia).

Enquanto vários governos 
muçulmanos são acusados de serem 
teocráticos, é bom lembrar que os 
britânicos também têm um país 
sem constituição e uma teocracia. 
Elizabeth II é a governante oficial 
da Igreja da Inglaterra, que é a 
terceira maior igreja do planeta (a 
Igreja Anglicana com 70 milhões de 
adeptos).

Garantia democrática
Seus admiradores dizem que sua 

monarquia constitucional garante 
uma das democracias mais estáveis 
e tolerantes do mundo e que ela, ao 
contrário de outros reis e ditadores, 
só teve primeiros-ministros 
representando seu parlamento. Seus 
críticos argumentam que ela liderou 
uma série de guerras e invasões, que 
ela continua a ter colônias, que ela 
não permite que a Grã-Bretanha 
eleja sua câmara alta ou chefe 
de estado e que ela removeu um 
governo eleito na Austrália (1975).

O casal real procurou dar o 
exemplo de uma família tradicional. 
Seus seguidores ao redor do mundo 
os veem como um modelo de boas 
maneiras e contenção, embora seus 
detratores os questionem por terem 
alienado a modernizadora Diana (o 
pai de seu falecido noivo acusa o 
falecido marido da monarca Philip 
de conspirar para matá-la) e por 
serem racistas.

Embora ela seja frequentemente 
retratada em fotos de família ou com 
um traço de uma boa avó, Elizabeth 
II é a única chefe de estado na 
história mundial a ter herdado 
centenas de ogivas nucleares à sua 
disposição. Ela, por sua vez, pode 
declarar guerra sem passar por seus 
respectivos parlamentos. 

* Isaac Bigio é historiador e 
analista internacional.

Reino Unido

96º aniversário da 
Rainha Elizabeth II

Elizabeth II é 
a mulher mais 
poderosa do 

planeta. Ela é a 
monarca dos 4 

países do Reino 
Unido, 2 territórios 
insulares próximos 

à Inglaterra, 14 
outros países 

(incluindo 9 dos 35 
que compõem as 

Américas) e mais 14 
territórios em todos 

os 7 continentes. 

A rainha com dois anos de idade, em foto 
tirada em 1928.

Por Isaac  Bigio*

Palácio de Buckingham

Para marcar o aniversário da soberana, o Palácio Buckingham divulgou foto de Elizabeth II com seus pôneis brancos Bybeck Nightingale e 
Bybeck Katie. O retrato foi tirado em março de 2022 por Henry Dallal nos terrenos do Castelo de Windsor

Com canhões, o exército britânico celebrou o aniversário da rainha em vários locais ao 
redor do país.
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O Insurance Fraud Enforcement 
Department (IFED) - Departamento 
de Combate à Fraude de Seguros da 
Polícia da Cidade de Londres alerta 
a comunidade para os chamados 
‘ghost broking’, ou corretores 
fantasmas, que continuam fazendo 
vítimas vendendo falsos seguros de 
automóvel.

A “corretagem fantasma” é uma 
tática usada por fraudadores que 
vendem seguros de carros falsos 
através de uma série de métodos. 

A IFED fez sete prisões no ano 
passado, quando foi inaugurada 
uma unidade policial especializada 
dedicada a combater a fraude de 
seguros, hospedada pela Polícia da 
Cidade de Londres.

Os fraudadores se apresentam 
como intermediários de companhias 
de seguros, alegando oferecer 
seguro automóvel legítimo a um 
preço significativamente mais 
barato. Na realidade, as apólices 
ou são inválidas ou fraudulentas 
como resultado da falsificação de 
documentos de seguro por parte de 
fraudadores, falsificando detalhes 

para baixar o preço ou fazendo uma 
apólice genuína, mas cancelando-a 
logo em seguida.

A maioria das vítimas não 
percebe que não tem uma cobertura 
genuína até que seja detida 
pela polícia ou tente fazer uma 
reclamação.

Oficiais apreenderam mais de 
cem provas durante catorze buscas, 
incluindo falsos formulários de 
bônus de não reivindicação, cadernos 
com detalhes escritos à mão das 
vítimas e as apólices fraudulentas 
associadas, e milhares de libras em 
dinheiro. Em uma propriedade em 
Bradford, os agentes descobriram 
uma mala de carro cheia de centenas 
de certificados de seguro em vários 
nomes.

Nos últimos meses, a unidade 
empreendeu uma operação dedicada 
à interrupção online a fim de remover 
entidades online que permitem 
fraudes de seguros, tais como 
contas de mídia social, websites, 
endereços de e-mail e números de 
telefone. Os esforços colaborativos 
dos funcionários do IFED, do IFB 
e das empresas de mídia social 
levaram a quase 80 entidades a serem 

removidas esta semana.
A London Police realiza 

uma campanha de mensagens de 
conscientização através de canais de 
mídia social e outras plataformas, 
educando o público sobre como eles 
podem se proteger contra este tipo 
de fraude.

Polícia alerta população para fraude 
na venda de seguros de carro

Reino Unido

Da Redação

O Reino Unido celebrará o 
70º aniversário de Sua Majestade 
a Rainha como monarca com um 
fim de semana de festa, anunciou 
o Secretário de Cultura Oliver 
Dowden.

O fim de semana do feriado 
bancário de maio será transferido 
para a quinta-feira 2 de junho, com 
um feriado bancário adicional na 
sexta-feira 3 de junho. Será um 
fim de semana de quatro dias para 
celebrar o Jubileu de Platina de Sua 
Majestade a Rainha - a primeira 
vez que qualquer monarca britânico 
atinge este marco histórico.

O evento vai refletir sobre o 
reinado de Sua Majestade e seu 
impacto no Reino Unido e no 
mundo desde 1952. Algumas 
atividades estão sendo 
desenvolvidas ao longo 
de 2022 e no período que 
antecede o fim de semana 
de quatro dias, quando os 
olhos do mundo se voltarão 
para o Reino Unido.

As celebrações de 
quatro dias contarão com um 
amplo programa de eventos 
que misturam o esplendor 
cerimonial britânico com 
exibições artísticas e tecnológicas de 
vanguarda. Estes serão intercalados 
com as tradicionais fanfarras e 

celebrações em todo o país.
Momentos espetaculares em 

Londres e outras grandes cidades 
serão complementados por 

eventos em comunidades 
em todo o Reino Unido 
e na Commonwealth, 
permitindo que as pessoas 
se unam em comemoração 
e agradecimento a nível 
nacional e local.

Os planos para o Jubileu 
Platinum estão sendo 

desenvolvidos em conjunto 
com algumas das principais 

mentes criativas do Reino 
Unido, organizadores de eventos e 
empresas de design digital de classe 
mundial. Utilizando os talentos dos 

setores cultural e criativo do Reino 
Unido, o programa envolverá jovens 
de todo o Commonwealth e utilizará 
novas tecnologias.

De acordo com a tradição, uma 
medalha do Jubileu de Platina será 
concedida às pessoas que trabalham 
no serviço público, incluindo 
representantes das Forças Armadas, 
dos serviços de emergência e dos 
serviços prisionais. Esta tradição 
remonta ao reinado da Rainha 
Vitória, quando uma medalha oficial 
foi projetada para marcar seu 50º 
aniversário no trono.

As comemorações estão sendo 
organizadas em conjunto com a 
Casa Real e o Departamento de 
Digital, Cultura, Mídia e Esporte.

Feriado bancário em junho para marcar o 
Jubileu de Platina

Da Redação

Unsplash

A “corretagem fantasma” é uma tática usada por fraudadores que vendem seguros de 
carros falsos através de uma série de métodos
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O aumento da inflação no Reino 
Unido e o consequente impacto no 
custo de vida diminuem cada vez 
mais a capacidade de poupança das 
pessoas, razão pela qual a compra 
da casa própria é mais difícil e, para 
muitos, um sonho inalcançável. Não 
só devido à dificuldade de cobrança 
do depósito inicial (mínimo de 5% 
do valor do imóvel), mas porque as 
taxas de juros são cada vez mais altas 
e encarecem este tipo de empréstimo.

É por isso que os bancos, com 
seus serviços de equity release, 
têm fornecido grande apoio aos 
interessados em adquirir moradias, 
através dos empréstimos que 
concedem a adultos maiores de 
55 anos, que podem ter acesso a 
uma parte do valor de suas casas, 
dependendo da idade e do valor de 
suas propriedades. 

Este dinheiro pode ser dado 
a seus filhos e/ou netos ou entes 

queridos como presentes financeiros 
para ajudá-los a realizar seu sonho de 
comprar sua primeira casa ou mudar-
se para uma casa maior. 

A forma mais comum de Equity 
Release é conhecida como um 
“empréstimo hipotecário vitalício” 
ou empréstimo reversível. Isso 
proporciona acesso a esses fundos 
sem a exigência de fazer pagamentos 
mensais, pois o empréstimo é 
projetado para ser reembolsado 
quando os proprietários do imóvel 
morrem ou se mudam para casas 
de repouso. Além disso, não são 
exigidos pagamentos de juros sobre 
esses empréstimos, pois eles são 
adicionados à dívida.

Isto é um incentivo para a 
indústria imobiliária, pois facilita 
para muitas pessoas ter os recursos 
necessários para comprar uma 
casa com boas condições de 
financiamento. 

Presentes financeiros

Deve-se observar que estes 
presentes financeiros devem ser 
entendidos como uma oportunidade 
para aqueles que escolhem 
livremente ajudar seus entes 
queridos. Não se trata de forçar 
as pessoas com mais de 55 anos a 
se endividarem.  Muitos podem 
sentir que, embora estes presentes 
beneficiem seus filhos e netos, não 
é prudente endividar-se durante seus 
anos de aposentadoria. 

A realidade é que muitos idosos 
com mais de 55 anos têm hoje bons 
bens como resultado do aumento 
natural do valor de suas propriedades, 
e outros têm a sorte de não ter 
hipotecas pendentes. Portanto, como 
eles não assumirão pagamentos 
mensais com hipotecas vitalícias, sua 
renda também não será afetada. 

As hipotecas reversíveis 
oferecem flexibilidade, pois têm 
opções para fazer pagamentos 
parciais para aqueles que não querem 
que sua dívida aumente, para acessar 

fundos no futuro. 
Mais importante ainda, eles 

permitem que os maiores de 55 anos, 
se desejarem, redistribuam uma parte 
de seu patrimônio durante a vida, o 
que pode reduzir o custo futuro dos 
impostos sucessórios para seus filhos 
e pode reduzir o custo das hipotecas 
para os netos ou entes queridos.

O sistema financeiro oferece 
produtos diferentes para aqueles 

adultos que se aproximam ou já estão 
na idade da aposentadoria. Estes 
não se limitam à equity release, mas 
também às hipotecas tradicionais, 
que também são projetadas para 
durar o resto da vida dos clientes. 
Tudo depende das circunstâncias 
pessoais de cada um e da razão pela 
qual o empréstimo é necessário.

* Laura Rodriguez é especialista 
em produtos financeiros.

Reino Unido

Bancos oferecem empréstimo hipotecário 
tendo como garantia uma parte da uma outra 

propriedade, sem que os donos precisem 
mudar-se.

A ideia não é que o aposentado se endivide, 
mas que ajude um filho ou neto a comprar a 

sua casa própria.

Há 700 produtos de equity release no 
mercado britânico.

O que é equity release, a hipoteca 
para maiores de 55 anos

Por Laura Rodríguez*

Desde 6 de abril de 2022, o 
cronograma de taxas para pedidos 
de imigração e nacionalidade 
mostra que a maioria dos vistos e 
extensões aumentaram o custo em 
cerca de £15. 

Embora isto não represente um 
aumento significativo, e de fato 
vale a pena notar que as taxas já 
estavam congeladas desde 2020 por 
causa da pandemia, é importante 
lembrar o aumento maciço do custo 
da imigração e dos pedidos de 
nacionalidade nos anos anteriores à 
crise de saúde e a etiqueta de preço 
exorbitante quando comparado com 

a renda das pessoas e o que custa ao 
governo processar os pedidos. 

A NHS Surcharge, que é um 
imposto separado sobre vistos, 
aumentou significativamente de 
£200 por ano em 2018 para £624 
por ano em outubro de 2020. Isto 
representa um aumento de 312% 
em apenas dois anos. Se levarmos 
em conta que a maioria dos vistos 
tem uma duração de dois anos e 
meio, uma pessoa que solicita um 
visto em 2018 pagou £500 pela 
sobretaxa do NHS, quando agora 
paga £1.560.

O custo das aplicações 
permanece exorbitante e não é 
proporcional ao que se estima 
custar ao governo britânico para 
processar uma aplicação. Para 
dar um exemplo, um migrante 
que solicita licença por tempo 
indeterminado para permanecer 

tem que pagar £2.404 em taxas 
quando o custo estimado para o 
Home Office para processar tal 
pedido é de apenas £491. 

O mais ultrajante de tudo pode 
se refletir quando olhamos o que 
custa a uma família estender um 
visto. Imagine o caso muito comum 
de uma família de quatro pessoas 
cuja autorização de residência está 
prestes a expirar. Esta família tem 
que pagar £6.240 de sobretaxa 
do NHS, mais £4.192 de taxas do 
Home Office. 

Quanto o governo espera que os 
pais ganhem para economizar este 
valor a cada dois anos e meio? Qual 
é o verdadeiro propósito de fixar as 
taxas tão altas? Eles querem que 
os migrantes não possam pagar 
por vistos e não possam vir para o 
Reino Unido ou ter que voltar ao 
seu país?    

Os migrantes estão sendo 
pressionados pelas taxas e muitos 
deles simplesmente não têm 
condições de pagar por elas. Para 
algumas pessoas, existe a opção de 
solicitar uma isenção de taxa. 

O Governo foi forçado pela 
Corte a aceitar que para certos 
vistos (rota de 10 anos) aqueles 
que não têm dinheiro para pagar 
o visto não deveriam ter que fazê-
lo. Minha sugestão é que a falta 
de dinheiro não deveria ser um 
impedimento para que os migrantes 
estendam seus vistos: solicite uma 
isenção de taxas.

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

Famílias migrantes devem pagar 
£10.432 para estender a residência

A taxa sanitária 
de imigração, 

conhecida como NHS 
Surcharge, agora é 

de £1.560.

312% foi o aumento 
acumulado da 

NHS Surcharge em 
apenas dois anos.

São cobradas £2.404 
em taxas ao migrante 

por residência 
indefinida, mas o 

procedimento custa 
ao Home Office 
apenas £491.  

Manuel Padilla 
Behar*
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Mais de 260 milhões de pessoas 
poderiam ser empurradas para a 
pobreza extrema até 2022 como 
resultado da pandemia de covid-19, 
do aumento da desigualdade global e 
do aumento dos preços dos alimentos, 
exacerbado pela guerra na Ucrânia, 
disse Oxfam em um relatório. 

O relatório After Crisis, After 
Catastrophe, divulgado por ocasião 
das reuniões de primavera do Banco 
Mundial e do FMI em Washington 
DC, sugere que até o final deste ano, 
um total de 860 milhões de pessoas 
poderiam estar vivendo em extrema 
pobreza (com menos de US$1,9 por 
dia). Isto também se refletiria nos 
níveis globais de fome: o número de 
pessoas que sofrem de desnutrição 
poderia chegar a 827 milhões este 
ano.

O Banco Mundial havia estimado 
que a covid-19 e o agravamento 
das desigualdades poderiam 
empurrar mais 198 milhões de 

pessoas para a pobreza extrema até 
2022, revertendo duas décadas de 
progresso. Com base em estudos 
do Banco Mundial, a Oxfam estima 
agora que só o aumento dos preços 
globais dos alimentos empurraria 
mais 65 milhões de pessoas para a 

pobreza extrema, totalizando mais 
263 milhões de pessoas este ano, o 
equivalente às populações do Reino 
Unido, França, Alemanha e Espanha 
juntas.

“Se não forem tomadas medidas 
radicais e imediatas, poderemos 

estar enfrentando o maior aumento 
de níveis de pobreza extrema e 
sofrimento humano registrado”, 
adverte a diretora da Oxfam 
International, Gabriela Bucher. “Este 
quadro é ainda mais sombrio devido 
aos trilhões de dólares acumulados 
por um punhado de homens 
poderosos sem nenhum interesse em 
deter a escalada.”

Enquanto muitas pessoas estão 
lutando para lidar com o aumento 
drástico do custo de vida - tendo que 
escolher entre comer e pagar contas 
médicas e de gás - a ameaça de fome 
em massa paira sobre milhões de 
pessoas que já sofrem de severos 
níveis de fome e pobreza na região 
da África Oriental, no Sahel, Iêmen 
e Síria. 

O relatório da Oxfam destaca que 
muitos governos estão em risco de 
inadimplência, forçando-os a reduzir 
drasticamente os investimentos 
públicos a fim de pagar os credores 
e importar alimentos e combustível. 
Até 2022, os países mais pobres 
do mundo terão que pagar US$ 43 
bilhões em dívidas, uma quantia 
que poderia cobrir o custo de todas 
as suas importações de alimentos. 
Em fevereiro, os preços globais dos 
alimentos estabeleceram um novo 
recorde, superando o alcançado na 
crise de 2011. Enquanto isso, os 
gigantes do petróleo e gás estão 
registrando lucros recorde, algo que 
também se espera que aconteça no 
setor de alimentos e bebidas. 

As pessoas que vivem na pobreza 
são as mais atingidas por estas crises. 
Os aumentos de preços dos alimentos 
representam 17% dos gastos dos 
consumidores nos países ricos, 
mas isto sobe para 40% na África 
Subsaariana. Mesmo nas economias 
ricas, a inflação está exacerbando 
as desigualdades: nos Estados 
Unidos, os 20% mais pobres das 
famílias gastam 27% de sua renda 
em alimentos, enquanto os 20% mais 
ricos gastam apenas 7%.

Para a maioria dos trabalhadores 
em todo o mundo, a renda real 
continua estagnada ou está até 
mesmo em declínio. A pandemia 
da covid-19 também aumentou as 
desigualdades de gênero. Após sofrer 
um aumento da perda de empregos 
devido à pandemia, as mulheres 
estão encontrando dificuldades 
para reintegrar a força de trabalho. 
Em 2021, havia menos 13 milhões 
de mulheres empregadas em 
comparação com 2019, enquanto 
para os homens, eles já haviam 
recuperado os níveis de 2019.

Mundo

Mais de 260 milhões de pessoas 
na pobreza extrema em 2022

Só o aumento dos 
preços globais 
dos alimentos 

empurraria mais 65 
milhões de pessoas 

para a pobreza 
extrema.

Isso significa 
mais 263 milhões 

de pessoas na 
miséria este ano, 

o equivalente 
às populações 

do Reino Unido, 
França, Alemanha e 

Espanha juntas.

O número de 
pessoas que sofrem 

de desnutrição 
poderia chegar a 
827 milhões em 

2022.

Relatório da Oxfam considera em extrema pobreza pessoas que podem gastar menos de US$ 1,9 por dia

Por Tobias Adrian 

Pixabay/Unsplash

A invasão russa da Ucrânia representa riscos 
para a estabilidade financeira global e levanta 
questões sobre o impacto a longo prazo nas 
economias e mercados. A guerra, em meio 
a uma já lenta recuperação da pandemia, 
testará a resiliência dos mercados financeiros 
e representará uma ameaça à estabilidade 
financeira, conforme discutido em nosso último 
Relatório Global de Estabilidade Financeira.
A Ucrânia e a Rússia enfrentam os riscos 
mais urgentes. Entretanto, já está claro que 
a gravidade das rupturas nos mercados de 
commodities e cadeias de fornecimento 
está criando riscos de queda ao afetar 
negativamente a estabilidade macrofinanceira, 
a inflação e a economia global.
Desde o início do ano, as condições financeiras 
se tornaram significativamente mais restritivas na 
maioria das partes do mundo, particularmente 
na Europa Oriental. Em meio ao aumento da 
inflação, a subida esperada das taxas de juros 
levou a um aperto acentuado nas economias 
nas semanas seguintes à invasão russa da 
Ucrânia. Mesmo com esse aperto, as condições 
financeiras estão próximas das médias históricas 
e as taxas reais permanecem acomodatícias na 
maioria dos países.
Condições financeiras mais rígidas ajudam a 
desacelerar a demanda, bem como a evitar o 
desenrolar das expectativas de inflação (isto é, 

quando a antecipação de aumentos contínuos 
de preços no futuro se torna a norma) e a trazer 
a inflação de volta à meta.
Muitos bancos centrais podem ter que ir mais 
longe e mais rápido do que o preço atual nos 
mercados para conter a inflação. Isto poderia 
empurrar as taxas de política acima dos níveis 
neutros (um nível “neutro” é aquele em que a 
política monetária não é acomodatícia nem 
restritiva e é consistente com a economia 
mantendo o pleno emprego e a inflação 
estável). Isto provavelmente levará a condições 
financeiras globais ainda mais rigorosas.
A nova realidade geopolítica complica 
o trabalho dos bancos centrais, que já 
enfrentavam um delicado ato de equilíbrio com 
uma inflação teimosamente alta. Eles devem 
trazer a inflação de volta à meta, conscientes 
de que o aperto excessivo das condições 
financeiras globais prejudica o crescimento 
econômico. Neste contexto, e à luz dos 
maiores riscos para a estabilidade financeira, 
qualquer reavaliação repentina e reavaliação 
de risco resultante de uma escalada da 
guerra na Ucrânia ou uma escalada das 
sanções contra a Rússia pode expor algumas 
das vulnerabilidades acumuladas durante a 
pandemia. (aumento dos preços das casas e 
valorizações esticadas), levando a uma forte 
queda nos preços dos ativos.

Como a guerra afeta a estabilidade financeira 
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40.000 soldados foram enviados para a 
Ucrânia oriental, sob o comando direto da 

Aliança do Atlântico Norte.
Carmen Chamorro, de Madri * 

A Organização do Tratado 
do Atlântico Norte, OTAN, 
desenvolverá um novo conceito 
estratégico diante do conflito com 
as ações militares russas na Ucrânia. 
Esta guerra poderia ser prolongada 
no tempo em maior escala, e da 
qual a China desempenha um papel 
crucial, se une a outros desafios 
menos convencionais, como a ciber-
segurança, as ameaças híbridas e 
as consequências das mudanças 
climáticas. 

Isto foi anunciado por Carmen 
Romero, secretária-geral adjunta da 
OTAN para a diplomacia, durante 
uma conferência organizada pelo 
Real Cuerpo Nobleza del Principado 
de Asturias, em colaboração com 
o Instituto de Estudos Históricos 
Bances y Valdés, no Club Financiero 

Génova. A elaboração do novo 

conceito será apresentada na Cúpula 
da OTAN em Madri, no final de 

junho. 

“A Cúpula da Aliança em Madri 
lançará a nova estratégia política da 

OTAN, uma vez que a estratégia 
de 2010 se tornou obsoleta. Vamos 
nos preparar para um mundo 
imprevisível”, disse Carmen.

A primeira minuta do texto será 
discutida nas próximas semanas e, 
uma vez concluídas as negociações, 
o documento será tornado público e 
apresentado na Cúpula de Madri, no 
final de junho. 

Desta forma, a Aliança Atlântica 
não mudará seu objetivo de controle 
de armas e redução de riscos, mas 
se adaptará aos novos desafios, 
e as três missões da OTAN (o 
novo conceito as manterá) serão 
de defesa coletiva mais intensa, 
segurança cooperativa e gestão de 

crises. Quatro pilares constituirão 
o novo conceito: investir mais em 
segurança e defesa; uma política de 
dissuasão de 360 graus (Iniciativa 
de dissuasão do conceito anterior); 
reforçar a participação de mais 
parceiros; e reforçar as capacidades 
de inteligência diante de ameaças 
híbridas. “A Espanha acelerará o 
cumprimento dos 2 por cento do 
PIB. É um membro muito valioso, 
contribuindo para a segurança 
compartilhada. Os esforços estão 
em andamento; cada país o fará em 
seu próprio ritmo”, disse.

(*) Carmen Chamoro é formada 
em Relações Internacionais e é 
membro da diretoria da CIP/ACPE.

A OTAN se renova diante da crise na Ucrânia
OTAN

Mundo

Secretária-geral adjunta da OTAN para Diplomacia, Carmen Romero: “Vamos nos preparar 
para um mundo imprevisível”
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Diáspora

Um dos mais importantes 
escritores modernistas norte-
americanos, John Dos Passos 
(1896-1970), nunca escondeu ao 
longo da sua renomada carreira 
literária o carinho e orgulho pelas 
suas raízes familiares madeirenses.

As origens lusas do autor 
de Manhattan Transfer e U.S.A. 
Trilogy, livros marcantes da 
América da primeira metade do 
século XX, descendem de Manuel 
Joaquim dos Passos, avô paterno 
do afamado escritor, natural da 
vila madeirense de Ponta do Sol, 
onde nasceu em 1816.

Manuel Joaquim dos Passos 
emigrou aos 14 anos de idade para 
os Estados Unidos da América 
(EUA), tendo-se radicado em 
Filadélfia, cidade da Pensilvânia, 
onde contraiu matrimónio com 
a americana Ann Cattel. Dessa 

união nasceram vários filhos, entre 
eles, um prestigiado advogado, 
John Randolph dos Passos (1844-
1917), pai do escritor americano 
de origem portuguesa que em 
1936, no auge da fama, chegou a 
ser capa da revista Time.

Amigo de Ernest Hemingway 
e de outros grandes nomes da 
literatura mundial, Jonh Dos 
Passos, que acompanhou as tropas 
americanas durante a Primeira 
Guerra Mundial como condutor 
de ambulâncias, e trabalhou como 
correspondente durante a Segunda 
Guerra Mundial, visitou a ilha da 
Madeira em três ocasiões.

A primeira, ainda em criança, 
no ano de 1905, acompanhado 
pelo seu pai, como o mesmo 
refere na introdução do seu livro 
The Portugal Story: “Embora 
eu fosse educado sem qualquer 
conhecimento da língua 
portuguesa, a minha família não 
perdera por completo o contacto 
com os parentes do meu avô, 
na Madeira. O meu pai, embora 
falasse apenas um pouco de 
francês, além do inglês, nunca 

se esqueceu de que era meio 
português. Tinha oito anos quando 
ele me levou ao Funchal. Lembro-
me das visitas de um primo idoso 
que me dava, no jardim do velho 
Reid’s Hotel, uma lição diária de 
latim”. 

A segunda visita de John 
dos Passos à Madeira ocorreu 
em 1921, onde em trânsito a 
caminho de Lisboa, passeou pelo 
Funchal relembrando as raízes 
humildes do seu avó paterno que 
fora sapateiro no torrão natal. 
Mais tarde, em 1960, voltou a 
visitar a pérola do Atlântico, desta 
feita, acompanhado pela mulher, 
Elizabeth Hamlin Dos Passos, e 
a filha Lucy dos Passos Coggin, 
onde foram recebidos pelos 
familiares e autoridades locais.

No então discurso que realizou 
em agradecimento à homenagem 
que recebeu na Ponta do Sol, no 
decurso dessa terceira e última 
visita à região arquipelágica, John 
dos Passos exporia: “Desculpem 
eu não falar a língua dos meus avós. 
Como sabem o meu avô deixou 
a Ponta do Sol há muito mais de 

cem anos. É deveras enternecedor 
para mim ser recebido com tão 
grandeza gentileza e consideração. 
[...]. Mais tarde o meu pai tornou-
se cada vez mais interessado a 
respeito da Madeira e das suas 
raízes portuguesas. Quando eu 
tinha oito anos trouxe-me, por 
algumas semanas ao Funchal. 
Assim quando aqui cheguei 
há dias reconheci os rochedos 
cor púrpura, o mar azul, os 
mergulhadores e as pequenas 
lagartixas que correm através dos 
jardins do Reid’s Hotel. Recordo 
amável hospitalidade de amigos e 
parentes da Madeira.”

A ligação estreita de John 
Dos Passos com a terra do avô 
paterno é desde o alvorecer do séc. 
XXI, preservada e dinamizada 
pelo Centro Cultural John dos 
Passos, fundado em homenagem 
ao escritor americano com raízes 
lusas e localizado no centro da vila 
da Ponta do Sol. 

Atualmente, a instituição que 
acolhe exposições temporárias, 
seminários e conferências, com 
destaque particular para o simpósio 

anual dedicado a John dos Passos, 
possui uma sala de exposição 
permanente dedicada ao escritor, 
dois espaços museológicos, uma 
biblioteca, que apresenta a extensa 
obra do autor, e um auditório onde 
se desenvolvem as mais variadas 
atividades culturais como a 
música, a dança e o teatro.

A ligação do escritor norte-
americano à terra de origem 
dos seus antepassados está 
ainda simbolicamente inscrita 
desde 2016 no nome de um 
dos aviões da TAP, companhia 
área portuguesa que atravessa o 
Atlântico para os EUA. Época 
em que Secretaria Regional de 
Turismo e Cultura da Madeira 
assumiu a responsabilidade 
do Prémio John Dos Passos, 
instituído com a finalidade de 
homenagear o escritor homónimo 
e difundir a sua obra, rememorar as 
suas ancestrais ligações à Região 
e, simultaneamente incentivar a 
produção literária e a investigação 
histórico-literária.

* Daniel Bastos é historiador 
e pesquisa a diáspora portuguesa.

Por Daniel Bastos

John Dos Passos: um escritor americano de suas 
raízes madeirenses

Na sexta-feira (22/04l), 
foi apresentado em Lisboa o 
livro “Crónicas -Comunidades, 
Emigração e Lusofonia”. A obra 
reúne as crónicas que o escritor 
e historiador Daniel Bastos tem 
escrito nos últimos anos em diversos 
meios de comunicação dirigidos 
para as comunidades portuguesas 
espalhadas pelo mundo, a exemplo 
do jornal Notìcias em Português. A 
apresentação aconteceu na sede da 
Sociedade de Geografia de Lisboa.

A sessão de apresentação, 
que encheu a sala de convívio 
de uma das mais relevantes 
instituições culturais do país de 
dirigentes associativos, agentes 
políticos, académicos, emigrantes e 

lusodescendentes, esteve a cargo do 
conhecido advogado e comentador, 
Luís Marques Mendes, que assina 
o prefácio da obra e caracterizou 
a mesma como um “exemplo de 
cidadania e de serviço público”.

Segundo Luís Marques 
Mendes, este livro é “o espelho da 
homenagem que Daniel Bastos quer 
prestar aos milhões de portugueses 
que, fora do nosso país, honram, 
servem e prestigiam Portugal. E fá-
lo como deve ser: com simplicidade 
e com verdade, com entusiasmo e 
com realismo, com autenticidade e 
com pragmatismo, com respeito pelo 
passado mas sem descurar a ambição 
do futuro”.

Neste novo livro, composto por 
cerca de centena e meia de crónicas, 
e realizado com o apoio da Sociedade 
de Geografia de Lisboa - Comissão de 

Migrações, o historiador português 
através de uma assumida visão de 
compromisso com os emigrantes, 
revela o empreendedorismo, as 
contrariedades, a resiliência e a 
solidariedade das comunidades 
lusas, a riqueza do seu movimento 
associativo, e as enormes 
potencialidades culturais, 
económicas e políticas que as 

mesmas representam nas pátrias de 
acolhimento e de origem. 

Refira-se que o livro foi 
apresentado no decurso de uma 
cerimónia de homenagem a Gérald 
Bloncourt, fotógrafo franco-haitiano 
que imortalizou a emigração 
portuguesa e os primeiros dias da 
Revolução de Abril, e com quem 
o autor realizou os livros “O olhar 

de compromisso com os filhos dos 
Grandes Descobridores” e “Dias de 
Liberdade em Portugal”. E que, ao 
longo do ano estão previstas várias 
sessões de apresentação da obra 
noutros espaços do território nacional 
e da Diáspora.

Historiador, escritor e 
professor, Daniel Bastos, é atualmente 
consultor do Museu das Migrações 
e das Comunidades, sediado em 
Fafe, e da rede museológica virtual 
das comunidades portuguesas, 
instituída pela Secretaria de Estado 
das Comunidades Portuguesas, que 
pretende criar uma plataforma entre 
diversos núcleos museológicos, 
arquivos e coleções respeitantes à 
história e à memória, à vida e às 
perspetivas de futuro dos portugueses 
que vivem e trabalham fora do seu 
país.

Daniel Bastos lança em Lisboa livro sobre 
comunidades portuguesas

Divulgação

Da Redação

A partir da esq.: o historiador Daniel Bastos; o advogado e comentador Luís Marques 
Mendes; a presidente da Comissão de Migrações da Sociedade de Geografia de Lisboa 
(SGL), Maria Beatriz Rocha-Trindade; e a diretora do Museu da SGL, Manuela Cantinho
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REVEILLON TROPICAL

Agenda

Arranjador, compositor e multi-instrumentista Hermeto Pascoal é uma lenda e figura 
vital da história da música brasileira.

Conhecido como ‘O Bruxo’, no palco ele tem uma conexão quase espiritual com os 
outros músicos, que misturam percussão agitada, bossas e sambas alucinantes. Está claro 
por que Miles Davis afirmou que ele era “o músico mais impressionante do mundo”.

Autodidata, ele aprimorou o ouvido para tons inusitados na oficina de ferreiro de seu 
avô, ouvindo a música como uma força vital que ressoa organicamente de tudo na terra. 
Ele continua a transformar objetos do cotidiano em composições extraordinárias, seja 
através de brinquedos barulhentos, bules velhos ou seu fiel acordeão.

Hermeto se apresenta juntamente com a National Youth Jazz Orchestra de Londres no 
Barbican Hall, Silk St, Barbican, EC2Y 8DS às 20h com ingressos custando entre £25 e £35 
pelo site https://www.barbican.org.uk/ .

Mais uma edição da festa Fervo Fluxo acontece em Londres, em Brixton. Celebrando 
a cultura dos bailes das periferias cariocas, a Fervo traz a essência do funk brasileiro para 
um novo endereço: o Brixton Jamm, 261 Brixton Road, SW9 6LH.

O baile da Fervo começa às 21h com a presença do produtor Marginal Men, do rapper 
SD9, parte do movimento BRIME (Brazilian Grime) e dos DJ’s residentes DJ Bia Marques, 
Fervinho, Blue Canariñho e Daviaa. 

Os ingressos custam entre £10 e £22 e podem ser encontrados pelo site https://www.
eventbrite.com.

A agenda cultural da comunidade 

falante de português no Reino Unido

Por Osvaldo Lélis

Hermeto Pascoal
5 de maio (quinta-feira)

Funk brasileiro em Brixton 
13 de maio (sexta-feira)

PROGRAME-SE

O humorista anunciou que vai deixar os palcos depois da sua última turnê internacional 
com o show “Isso não é um Culto”, com passagem pela Europa.

Além de comediante, Whindersson é youtuber, cantor, ator, empresário e escritor, 
conhecido pelos seus vídeos de humor publicados desde 2013.

Com uma legião de seguidores, o piauiense conta com mais de 56 milhões de seguidores 
no Instagram, 23 milhões no Twitter, 19 milhões no Tik Tok e 43 milhões de inscritos no 
Youtube, que gera um engajamento de mais de 3 bilhões de visualizações.

Em Londres, ele se apresenta no The Lighthouse Theatre, 262-274 Camberwell Road, 
SE5 0DP às 15h30 (abertura dos portões). Os ingressos custam entre £32 e £54 pelo site 
https://www.eventbrite.co.uk/.

Whindersson Nunes 
15 de maio (domingo)

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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REVEILLON TROPICAL

Agenda

NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS INDICA

Divulgação

Limite (1931)
Considerado uma obra-prima 

brasileira, o primeiro e único filme de 
Mário Peixoto foi quase perdido devido 
à devastação do tempo. Admirado 
pelos cineasta americano Orson 
Welles e pelo russo Sergei Eisenstein, 
este conto vanguardista de amor 
condenado está composto de imagens 
impressionistas que casam paisagens e 
formas humanas.

Limite foi restaurado em 2010 pela 
Cinemateca Brasileira em parceria 
com a Cinemateca de Bologna na Itália.

Dona Flor e seus dois Maridos 
(1976)

Filmes brasileiros na plataforma de 
streaming MUBI

A plataforma de streaming MUBI, conhecida no meio dos cinéfilos e estudantes, possibilita 
o acesso a filmes clássicos, mas também são apresentadas produções que são destaque nos 
festivais de cinema, mas que não têm espaço no circuito tradicional de exibições.

Para acessar seu conteúdo é necessário assinatura, que custa £9.99/mensal, mas fique de 
olho que ocasionalmente a plataforma lança promoções onde é possível pagar £1/mensal pelo 
período de 3 meses. Além disso, é possível fazer um teste gratuito por 7 dias. Mais informações 
pelo site https://mubi.com/.

Com um catálogo variado com produções de diferentes países, o cinema brasileiro está 
muito bem representado na plataforma. Listamos abaixo alguns dos filmes brasileiros 
disponíveis na plataforma que são imperdíveis!

Feito durante a ditadura 
militar do Brasil, o longa 
de Bruno Barreto é sensual 
e sombrio, impulsionando 
Sônia Braga de estrela de 
novela a divindade nacional.

Baseado no romance 
homônimo de Jorge Amado, 
Dona Flor foi por 34 anos a 
maior bilheteria da história 
do cinema brasileiro. Além 
de Sônia Braga, o longa conta 
com nomes como José Wilker 
e Mauro Mendonça.

Pixote, a Lei do mais Fraco (1980)

Dirigido por Hector Babenco e baseado no livro Infância dos Mortos, do escritor José 
Louzeiro, Pixote construiu um dos mais cruéis retratos da realidade nas ruas de São Paulo, 
onde diversas crianças têm sua inocência retirada ao entrarem em contato com o mundo 
do crime, da prostituição e da violência. Pixote apresenta Fernando Ramos da Silva (morto 
posteriormente aos dezenove anos de idade por agentes da Polícia Militar de São Paulo) como 
o personagem-título e Marília Pêra como a prostituta Sueli.

O filme se tornou um sucesso de crítica, sendo aclamado tanto nacionalmente quanto 
internacionalmente, com diversos críticos estrangeiros elegendo-o como um dos dez melhores 
filmes realizados naquele ano; o filme foi indicado ao Globo de Ouro na categoria de melhor 
filme estrangeiro.

Que horas ela volta? (2015)
Com direção de Anna Muylaert e com prêmios em Sundance e Berlim, esta 

comédia dramática é penetrante em sua representação das distinções de classe do 
Brasil, mas profundamente comovente. Regina Casé encantou o público com sua 
atuação sincera como a empregada leal de uma casa rica – cujos códigos sociais 
sua filha, interpretada por Camila Márdila, vai perturbar.

Em dezembro de 2015, foi eleito um dos cinco melhores filmes estrangeiros do 
ano pela organização norte-americana, National Board of Review. No mesmo mês 
foi eleito o melhor filme do ano e entrou na lista dos 100 melhores filmes brasileiros 
segundo a Associação Brasileira de Críticos de Cinema.

Mais filmes 
Além dessas, outras produções também estão disponíveis: A Vida 

Invisível de Eurídice Gusmão (2019), de Karim Ainouz e inspirado no 
romance homônimo de Martha Batalha (2015); Chuva é cantoria na 
aldeia dos mortos (2018), de João Salaviza e Renée Messora; As boas 
maneiras (2017), de Juliana Rojas e Marco Dutra; Menarca (2020), de 
Lillah Halla; Os famosos e os duendes da morte (2009), de Esmir Filho; 
e Vil, Má (2020), de Gustavo Vinagre.
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Você acredita firmemente nisso? 
Quantas pessoas você conhece que 
mudaram suas vidas “da noite para 
o dia”, ou seja, rápida e velozmente 
como ensinam alguns coaches ou 
profissionais por aí? Todos os que eu 
conheço, que costumam ser sérios, 
têm no mínimo de 10 a 15 anos na 
estrada, e daí, sim, costuma-se dizer 
que obtiveram resultados financeiros. 
Mas alguém aqui garante que são tão 
realizados como aparentam ser? 

Quem já ouviu falar em pessoas 
de sucesso com vidas conturbadas, 
relacionamentos destruídos, 
sofrendo de toda sorte de doenças 
e infelizes? Conheci uma dessas 
“megaempresárias”, que hoje, só 
depois de ter se tornado “famosa”, 
confessou que realizava seus 
primeiros cursos online de dentro 
de um quarto mínimo onde dormia 
com seu filho. Algum demérito 
nisso? Claro que não, ao contrário, 
talvez esse seu esforço esteja sendo 
recompensado com muitos alunos, 
mas por que ter dito que já havia 
ajudado “centenas de milhares 
de pessoas” à época, quando mal 
iniciava? 

Muitos têm milhões em dívidas 
porque vivem fora de seu padrão 
na intenção de sustentar o luxo 
das aparências. Às vezes, nem 
obtiveram ainda o sucesso esperado 
na área e fingem que sim para ver se 
convencem mais compradores para 
seus cursos e produtos. A propaganda 
e o marketing geram bilhões de lucro 
para alguns empobrecendo outros 
que acreditam que basta comprar um 
curso de oratória ou outro qualquer 
para ficar “rico” subitamente. 
Quando, na verdade, há geralmente 
um esforço hercúleo por trás das 
pessoas que estão por aí crescendo 
e se desenvolvendo. Então, por que 
haver tão grande minimização das 
ações em prol de convencer o outro 
a seguir por esses caminhos? Por 
que a intenção de fazer as pessoas 
crerem que chegar a mesma posição 

que outra pessoa ocupa, pode fazê-la 
realizada ou feliz? Essa é a sociedade 
que querem nos vender: a sociedade 
do espetáculo. Todavia, cada qual 
é único. E o que é bom para mim 
nunca será bom para você também. 
Concorda?

Há aquelas pessoas que iniciaram 
uma carreira, mas optam ou são 
“lançadas” para outra profissão pela 
qual se apaixonam, e isso é muito 
mais frequente do que se imagina. 
Conheço pessoas que fizeram até 3 
faculdades para se engajar depois em 
algo que lhes fizesse sentido, pois 
sucesso não significa ter dinheiro, mas 
várias outras coisas, como realização, 
por exemplo. Podemos citar a atriz 
Lidia Brondi, esposa de Cassio 
Gabus Mendes, que abandonou a 
TV e a mídia para dedicar seu tempo 
à psicologia. Se você fizer uma 
pesquisa, encontrará outras. Essas 
pessoas estão à busca de si mesmas e 
de irem sendo o melhor possível para 
elas e seus próximos. Estão buscando 
uma vida mais leve, mais autêntica, 
liberta do preconceito e do impositivo 
social que tenta nos escravizar.  
Algum problema em querer ser rico, 
em ter dinheiro, em alcançar com seu 

trabalho uma posição mais cômoda 
economicamente na vida? Ninguém 
aqui pensa isso. O que estou querendo 
dizer é simples: não se compare nem 
deprecie seu valor, ou seja, não queira 
ser igual a ninguém para alcançar 
algum lugar que ache razoável para 
estar.

Quanto tempo da sua vida 
você gasta se comparando 
com os outros 

ou querendo ser outra pessoa?
Tudo na vida requer certa porção 

de esforço, às vezes mais, às vezes 
menos. Mas não há mágica nem 
receita de bolo. É devagar que as 
coisas acontecem, com perseverança 
e disposição. Com altos e baixos, e 
cada qual no seu ritmo. Se algumas 
pessoas aparentemente vão “ao 
pódio” com mais velocidade que 
outras há vários fatores para isso, 
como: tempo investido, network, 
ajuda financeira, marketing, entre 
outros. Nossa sociedade narcísica 
e os “influenciadores” atuais, 
forjados pela compra de seguidores e 
quantidade de likes, que mal sabem o 
que é melhor para si mesmos, ficam 
ditando regras de como agir e o que 
fazer, dando impressões falsas para 
alguns que acreditam e minimamente 
pensam com o próprio cérebro. Digo 
isso porque creio sinceramente que 
alguns só “pensam” com o cérebro 
alheio. Pessoas que não estão a fim 
de “esquentar” a cabeça com refletir. 
Muitos só querem mesmo que tudo 
venha pronto, quase mastigado. Por 
isso a televisão faz tanto sucesso, há 
propagandas massivas para consumir 

cada vez mais supérfluos, produtos 
acessórios, apesar de milhares não 
terem grana para pôr o de comer 
na mesa. Os programas com BBB, 
no Brasil, e outros espalhados 
pelo mundo expandem esse modo 
de viver como se fosse o único e 
correto. O mundo é o lugar onde se 
disputa e se consome, e se descarta. E 
isso é um dos fatores de adoecimento 
constante.

Então, acompanhando aqui 
meu raciocínio, você pode perceber 
o quanto é complicado refletir e 
principalmente pensar “fora da 
caixa”, como se diz hodiernamente. 
Há que se ter uma dose a mais 
de amor-próprio, tolerância com 
nossas fraquezas ou problemas 
que enfrentamos. Entender que 
tudo caminha no nosso ritmo, sem 
atropelos, faz com que possamos 
reconhecer que estamos em 
processo permanente rumo a nosso 
crescimento, amadurecimento e 
bem-estar. As aparências escondem 
pessoas bem-vestidas, glamorosas e 
inseguras, manipuladas pelo sistema, 
reproduzindo sem parar o que lhes 
é imposto, enaltecendo o que veem 
e escutam sem condições de pensar 
por si próprias. E penso, aqui dentro 
de minhas limitações também, que 
é extremamente necessário buscar 
outros caminhos para a sociedade. 
Nesse ponto, enfatizo que a literatura 
salva, a arte cura e a reflexão sobre 
novas formas de agir, ser e estar no 
mundo podem nos auxiliar a sair 
dos esquemas cristalizados de ser 
dar bem na vida, ser feliz ou fazer 
sucesso.

Como sair dessas 
armadilhas do mundo?

Penso que se fortalecermos nosso 
aparelho de pensar, mergulhando 
mais fundo do que ficando no raso 
de nossa inconsciência das coisas do 
mundo e do que vai dentro de nós 
mesmos, poderemos romper com 
a massificação, com a imitação de 
atitudes e comportamentos nocivos 
à vida emocional e psíquica. Somos 
seres singulares e insubstituíveis, 
e não dá para sermos “iguais”, 
embora sejamos semelhantes. Para 
conquistarmos uma forma de pensar 
que saia do lugar comum podemos 
começar nos conhecendo, com uma 
boa psicoterapia, claro! Além disso, 
é necessário ocupar a mente com 
boa leitura, passeios culturais e ao 
ar livre, companhias interessantes e 
inteligentes, que se preocupam com 
o que está acontecendo no mundo 
e querem colaborar na construção 
de um melhor, mais saudável, mais 
humano. 

Aqui em Londres, há um grupo, 
do qual fui convidada a fazer parte, 
que está preocupado em ampliar as 
formas de pensar o mundo. Assim, 
convido você também para irmos 
juntos conhecê-los no Instagram @
artshout_art   ou em breve no site 
em construção www.artshout.art. 
Preciso lembrar ainda que haverá 
um TOUR LITERÁRIO, no dia 
28 de maio (último sábado), das 11 
às 13h30 que acontecerá com uma 
oficina ministrada pela escritora 
Sueli Lopes sobre “A função social 
da literatura”, cujo material impresso 
será disponibilizado gratuitamente. 
Para participar basta tomar um café 
ou brunch no pub The Betjeman 
Arms em St. Pancras, onde terá 
início essa jornada.

Então, bora curtir um passeio 
juntos num clima ótimo para pensar?

Obrigada por ter sido minha 
companhia até aqui.

* Janice Mansur é escritora, 
professora, revisora de tradução, 

criadora de conteúdo e 
psicoterapeuta  (atendendo online). 

Canal do Youtube: BETTER 
& Happier Instagram: @janice_
mansur

Cotidianices

Muitos têm 
milhões em 

dívidas porque 
vivem fora de seu 

padrão na intenção 
de sustentar o luxo 
das aparências.”

Nossa vida pode mudar 
de um dia para o outro

Acervo pessoal

Por Janice Mansur*
@janice_mansur
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Gastronomia

Pavê delícia

• 13 gemas
• 2 ¼ tabletes de manteiga 

(450g)
• 3 ½ xícaras (chá) de açúcar
• 1 ½ lata de creme de leite
• 2 ½ xícaras (chá) de 

chocolate em pó
• 7 claras
• 1 pacote de bolachas de 

maisena
• 1 xícara (chá) de leite
• Leite condensado
• Amêndoas torradas

Ingredientes

Pavê é uma sobremesa 
brasileira criada nos anos 1960 que 
consiste em camadas alternadas 
de biscoitos (o tipo maisena ou 
os famosos biscoitos champanhe 
– aqui conhecidos como sponge 
fingers) e um creme feito com 
leite condensado. A estrutura é 
semelhante à do tiramisu, mas as 
semelhanças com o doce italiano 
param por aí.

Geralmente, as receitas 
envolvem o aquecimento do 
leite condensado e do leite, e a 
agitação da mistura até engrossar. 

Em seguida, camadas de biscoitos 
embebidos em leite são colocadas 
em um recipiente alternando com 
camadas da mistura cremosa. 

Pavês podem ser feitos de 
sabores diferentes, como chocolate, 
doce de leite, amendoim, ou frutas 
como morangos, abacaxis, limões e 
pêssegos.

A chef Bia Forte, do Brigadeiro 
Café, em São Paulo, nos ensina a 
fazer um com chocolate, bastante 
leite condensado e finalizado com 
amêndoas torradas. Rende um 
pirex de 30 x 20 cm. Importante: 
esta receita exige um tempo de 
preparo de cinco horas.

É “pavê” ou para comer?
Da Redação

Modo de Preparo

Esse doce é feito em três etapas.
1. Primeiro, o creme: bata 1 
tablete de manteiga com 1 ½ 
xícara (chá) de açúcar, 6 gemas 
e, por último, 1 lata de creme 

Receita de Bia Forte, do 
Brigadeiro Doceria e Café, em São 
Paulo/SP –@brigadeiro_cafe

Divulgação/Pixabay

de leite. Reserve. 2. Depois, 
faça uma mousse batendo 1 
¼ tablete de manteiga com 
2 xícaras (chá) de açúcar, 7 
gemas, chocolate em pó e 
½ lata de creme de leite. 3. 
Bata as 7 claras em neve e 
junte-as à mousse, misturando 
delicadamente. 4. Por fim, resta 
a montagem: alterne camadas 
de creme, bolachas de 
maisena umedecidas no leite, e 
mousse. 5. Deixe na geladeira 
por aproximadamente 4 horas. 
6. Desenforme e regue com 
bastante leite condensado. 
Jogue amêndoas torradas por 
cima.

Para fazer um pavê, você vai precisar de biscoitos tipo maisena ou os famosos champanhe – aqui conhecidos como sponge fingers
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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

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

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

São necessárias 2 meninas para limpar 
uma Academia, contrato de 15 horas 
semanais diretamente com a Academia. 
Interessados   entrar em contato no Interessados   entrar em contato no 
seguinte número pelo WhatsApp seguinte número pelo WhatsApp 
0774361397507743613975

Procuro pessoa com experiência para 
creche. O trabalho é de segunda a quinta-
feira (8h às 17h) perto de New Cross. 
É essencial falar inglês. Interessados   Interessados   
entrar em contato com Hermin Whyte entrar em contato com Hermin Whyte 
(Proprietário/administrador) 07961 (Proprietário/administrador) 07961 
056890056890

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

Cara experiente precisava trabalhar na 
limpeza. £ 11,05 ph. na área de Oxford 
Circus. De segunda a sexta das 4h às 
8h. Interessados   ligar para os números Interessados   ligar para os números 
07825 915095 - 07826 52094207825 915095 - 07826 520942

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

Precisa-se de pessoal de limpeza para 
um hotel. Não é necessário inglês ou 
experiência.
£ 10 por hora. Mais relatórios em 07932 Mais relatórios em 07932 
644143644143

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

É necessário um homem para trabalhar 
na Trafalgar Square das 5h30 às 8h. Para Para 
mais informações contacte o número mais informações contacte o número 
0753574481407535744814

São necessárias 2 pessoas para o 
trabalho de limpeza das 5h às 7h30. A £ 
11,50 por hora. Perto da Estação Vitória. 
Envie mensagem para 07367993397Envie mensagem para 07367993397

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

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

Uma pessoa pra trabalhar na limpeza da 
loja de River Island, Brent Cross. 5 dias 
por semana, 2 horas. £ 9,20 ph. Mais 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 
deve ter um nível médio de inglês e 
experiência com crianças. Relatórios 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

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. 

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

£ 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 Mais 
informações em 07481779722informações em 07481779722

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

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

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

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

Pessoa necessária para trabalhar 
em uma creche. Tempo integral de 
segunda a quinta-feira, das 8h às 
17h. Você deve ter um nível médio Você deve ter um nível médio 
de inglês e experiência com crianças. de inglês e experiência com crianças. 
Relatórios em 07897932667Relatórios em 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 644143Relatórios +44 7932 644143

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:  07305725564Contato:  07305725564

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 07481779722Relatórios 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 em Relatórios em 
0748177972207481779722

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.
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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 econômico para alugar para 
uma pessoa na área de Edmonton N18. 
Boa conexão de ônibus dia e noite e 
overground. Casa sozinha com uma 
família, todas as contas incluídas. Ligue Ligue 
0759296233807592962338

Quarto em Bermondsey 5 minutos a pé 
da Tower Bridge. Mobiliado. Prédio com 
elevador. £ 650,00 por contas mensais 
incluídas. Disponível a partir de 24 de 
abril de 2022. Interessados   ligar para  Interessados   ligar para 
0748122654707481226547

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 ônibus 24h. PPara mais ara mais 
informações ligue para 07760 374914informações ligue 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

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

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 informações deixe sua mensagem 
para 07731518937para 07731518937

Apartamento de um quarto £ 1.100 
por mês, localizado em 50 Sydenham 
Road, Croydon, CR0 2EF. Relatórios Relatórios 
em 07950816386em 07950816386

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 em 07402496502Relatórios em 07402496502

Apartamento de um quarto para 
alugar em Grange Road, Thornton 
Heath, SE25 6TH. £ 950,00. Mais Mais 
informações 07950816386informações 07950816386

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  no 07944415132 Ligar  no 07944415132 
Disponível 05 de abrilDisponível 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 para mais 
informações ligue para 07760 374914informações ligue para 07760 374914
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Horóscopo

Áries 21/3 a 
20/4
Saia de sua rotina 
e aceite ofertas de 
lazer. Não arrisque mais do que 
o necessário para resolver sua 
situação. Você tem esperado pelo 
momento certo para tomar uma 

decisão importante, agora é a 
hora certa.
Personalidade: Elton John, cantor
 
Touro 21/04 a 
21/05
Não é uma boa ideia 
discutir seus problemas 

pessoais com certas pessoas, 
pois elas poderiam usá-los contra 
você.  No trabalho você terá uma 
grande atividade, é aconselhável 
não negligenciar sua saúde e 
nutrição.
Personalidade: Penelope Cruz, 
atriz

 

Gêmeos 22/5 a 
21/6
Você tem muito boas 
idéias que deve 
colocar em prática sem 
medo.  Você está adquirindo 
uma perspectiva mais ampla da 
vida e isto faz com que você 
veja as coisas com relatividade. 
Mantenha sua concentração e ela 
será muito útil para você. 
Personalidade: Miguel Rios, 
cantor

Câncer 22/6 a 
22/7
É hora de concluir esse 
negócio inacabado, 
caso contrário ele poderia se 
arrastar indefinidamente. No 
trabalho você terá que superar 
sua timidez e tomar iniciativas, 
será um ponto de inflexão em sua 
vida profissional.
Personalidade: Tom Cruise, ator

Leão 23/7 a 
23/08
Você está enfrentando 
situações complexas 
que não têm soluções 
óbvias, o tempo abrirá o 
caminho. No trabalho, há um 
ambiente agradável, haverá 
conversas muito cativantes. 
Personalidade: Robert de Niro, 
ator
 
Virgem 24/8 a 
23/9
Antes de tomar 
decisões importantes, 
tome o tempo necessário e 
consulte algumas pessoas em 
quem você confia, você está se 
fazendo perguntas filosóficas 
muito profundas que o ajudarão 
a se conhecer melhor, não se 
concentrar tanto nas despesas e 
colocar mais esforço na fonte de 
renda.
Personalidade: Beyoncé, cantora
 
Libra 24/09 a 
22/10
Seu bom senso o está 
guiando na direção 
certa. Você deve mostrar seu lado 
cordial aos outros. Você está em 
um ponto intermediário entre duas 
etapas de sua vida, a transição 
será fácil e cheia de esperança.
Personalidade: Zac Efron, ator

Escorpião 23/01 
a 22/11
Você deve buscar 
um equilíbrio entre 
as obrigações e os tempos de 

descanso. Preste atenção às suas 
necessidades e siga seus instintos. 
Às vezes você perde muito tempo 
com detalhes que não importam 
muito.
Personalidade: Kris Jenner, 
influenciadora
 
Sagitário 23/11 
a 21/12
Mensagem do 
Mês: Você está 
recebendo informações 
contraditórias sobre um assunto 
que o preocupa, leve algum 
tempo antes de tirar conclusões 
precipitadas. A burocracia 
administrativa está irritando você, 
aceite os tempos e espere que 
suas conquistas profissionais falem 
por si mesmas.
Personalidade: Britney Spears, 
cantora
 
Capricórnio 
22/12 a 20/01
Sua generosidade 
com os outros não está 
sendo recompensada, concentre 
sua ajuda naqueles que realmente 
a merecem. Não desista diante 
da adversidade; o sucesso em 
seus projetos está se tornando 
visível. Seu ferro o levará a atingir 
seus objetivos.
Personalidade: Carolina Herrera, 
designer
 
Aquarius 21/01 a 
18/02
Você é muito um 
jogador de equipe, mas certifique-
se de que todos estejam dispostos 
a fazer um esforço igual. As lutas 
pelo poder podem arruinar o 
trabalho de todos; evite-as sempre 
que puder.
Personalidade: Jennifer Aniston, 
atriz
 
Peixes 19/02 a 
20/03
Não tome decisões 
precipitadas se você 
não tiver todas as informações 
necessárias. Você não deve se 
envolver em cada proposta feita a 
você, pense duas vezes antes de 
dizer sim.
Personalidade: Bruce Willis, ator

* 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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Livros

Em fevereiro de 2022, os 
brasileiros se lembraram dos 100 
anos do movimento modernista no 
Brasil. Foi um movimento de cunho 
artístico, literário e cultural que 
buscou a liberdade estética, a crítica 
social e o nacionalismo. 

O movimento se inspirou nas 
inovações artísticas das vanguardas 
europeias abrangendo o cubismo, 
o dadaísmo, o futurismo, o 
surrealismo e o expressionismo. O 
marco inicial do movimento ocorreu 
entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 
1922, no Teatro Municipal de São 
Paulo. 

A semana de Arte Moderna foi 
liderada pelo “Grupo dos Cinco” 
que era formado por Anita Malfatti, 
Mário de Andrade, Menotti del 
Picchia, Oswald de Andrade e 
Tarsila do Amaral. O Modernismo 
brasileiro teria um longo período 
de 1922 a 1960 subdivido em três 
fases.

Para aprofundar os estudos a 
respeito do modernismo brasileiro, 
podemos, em parte, nos orientar 
através de Mário de Andrade 
(primeira fase) e Carlos Drummond 
de Andrade (segunda fase). 
Recentemente, a editora Todavia 

lançou as obras “Lira Mensageira 
– Drummond e o grupo modernista 
mineiro” de autoria de Sergio 
Miceli e “Mário de Andrade Por Ele 
Mesmo” de autoria de Paulo Duarte.

Na obra “Lira Mensageira”, 
Miceli analisa a postura cultural e a 
política cultural de Drummond, além 
de enredar trechos no livro sobre o 
desenvolvimento do modernismo 
brasileiro, em determinado trecho 
da obra podemos ler:

“O modernismo paulista se 
firmou no campo literário e no 
artístico, dando a ver o substrato 
de experiências suscitado pela 
imigração e pelo protagonismo de 
artistas mulheres. Na contramão 
da vanguarda argentina, o papel de 
coadjuvante assumido por Menotti 
del Picchia, por exemplo, atesta 
não obstante o desconcerto entoado 
pela voz imigrante, recalcado 
na esfera literária e pulsante nas 
artes plásticas (…). As figurações 
de Tarsila do Amaral e de Anita 
Malfatti modelaram, com feição 
própria de gênero, a parceria com 
escritores modernistas.” (pág 134).

O escritor Paulo Duarte, falecido 
em 1984, foi contemporâneo dos 
primeiros modernistas e trocou 
cartas com Mário de Andrade, os 
dois trabalharam juntos no setor 
de cultura da cidade de São Paulo 
nos anos 1930. O livro “Mário de 
Andrade Por Ele Mesmo” é um 
clássico e apresenta cartas escritas  
por Mário de Andrade e outras 
situações narradas pelo autor, como 
podemos destacar no seguinte 
trecho:

“Sim, as suas cartas ou pelo 
menos dezenas de cartas que ele me 
escreveu, das quais as vicissitudes 
de minha vida nômade de dois 
exílios que somam cerca de doze 
anos, fora prisões que também 
somam cerca de cinco anos, cerca 
de quinze anos de vida à margem 
e à mercê de energúmenos donos 
do poder no momento, fizeram que 
muitas dessas cartas se perdessem 
talvez para sempre. Mário não era 
de polêmicas pela imprensa. Até 
nisto, preferia escrever cartas aos 
que com ele discordavam mesmo 
virulentamente, a discutir em 

público.” (págs 30 e 31). 
Ambas as obras resgatam 

detalhes muito mais profundos 
sobre os principais escritores da 
fase modernistas, mais notadamente 
as figuras de Mário de Andrade 
e Drummond. Os dois livros 
publicados pela editora Todavia 

podem ser encontrados no site 
oficial da editora e na Amazon, os 
links oficiais dos livros são: 

1 - https://todavialivros.com.br/
livros/lira-mensageira-drummond-
e-o-grupo-modernista-mineiro | e 

2  - https://todavialivros.com.
br/livros/mario-de-andrade-por-ele-
mesmo

* 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).

100 anos de movimento 
modernista no Brasil

À direita, capa do folder da exposição de 1922: movimento de cunho artístico, literário e cultural que buscou a liberdade estética, a crítica 
social e o nacionalismo

Por Fernando 
Rebouças*

A semana de Arte 
Moderna foi liderada 

pelo “Grupo dos 
Cinco”, formado por 
Anita Malfatti, Mário 
de Andrade, Menotti 
del Picchia, Oswald 
de Andrade e Tarsila 

do Amaral. 

O Modernismo 
brasileiro teria 

um longo período 
de 1922 a 1960, 

subdivido em três 
fases.

Reprodução
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O piloto holandês Max 
Verstappen, atual campeão mundial 
de Fórmula 1, e a velocista jamaicana 
Elaine Thompson-Herah, campeã 
olímpica nos 100 e 200 metros e no 
revezamento 4x100 metros nos Jogos 
de Tóquio (Japão), foram eleitos os 
Esportistas Masculino e Feminino 
da última temporada na edição 2022 
do Prêmio Laureus, considerado o 
Oscar do esporte mundial. 

O anúncio ocorreu no domingo 
(24/04) durante uma cerimônia 
virtual realizada em Sevilha 
(Espanha).

“Significa muito receber este 
prêmio, um dos mais conceituados 
do mundo. Estou extremamente 
feliz. Desde criança, eu sonhava em 
estar no degrau mais alto, ganhar o 
campeonato. Disse ao meu pai [o 
ex-piloto Jos Verstappen, também 
holandês]: ‘Conseguimos!’ Foi para 
isso que trabalhamos todos esses 
anos. Agora estamos aqui, nós dois, 
com todas as memórias e todos os 
anos viajando por toda a Europa, 

buscando nosso objetivo, que foi 
alcançado”, celebrou Verstappen à 
assessoria de imprensa do Laureus.]

“Sei que Usain [Bolt, ex-
velocista jamaicano] já ganhou o 
Prêmio Laureus anteriormente, mas 
trazer esse troféu de volta ao Caribe, 
novamente na Jamaica, é muito 
especial. Assisti àquela corrida [de 

100 metros] cerca de mil vezes. 
Mesmo sendo muito especial, são 
lembranças. Não posso sentar e dizer 
‘OK, sou bicampeã olímpica e cinco 
vezes medalhista de ouro olímpica’. 
Tenho que continuar trabalhando, 
porque minha motivação é ser ainda 
melhor”, destacou Elaine, também 
em comunicado da organização do 

evento.
O surfista potiguar Ítalo Ferreira, 

campeão olímpico em Tóquio, 
foi indicado ao prêmio de Melhor 
Esportista de Ação, mas a honraria 
foi dada à britânica Bethany 
Shriever. Ela obteve a medalha de 
ouro do ciclismo BMX tanto no 
Japão como no Mundial de Arnhem 

(Holanda). Para competir nos Jogos, 
ela recorreu a um financiamento 
coletivo para viabilizar a campanha 
de qualificação e arrecadou 50 mil 
libras esterlinas (R$ 308,7 mil, na 
cotação atual).

A seleção italiana de futebol 
masculino, campeã europeia em 
2021, ganhou como Melhor Time 
do Ano. Curiosamente, a equipe 
não conseguiu se classificar para a 
Copa do Mundo deste ano, no Catar, 
sendo eliminada pela Macedônia 
do Norte na repescagem do Velho 
Continente.

O norte-americano Tom Brady, 
astro do futebol americano, foi 
homenageado com o prêmio 
Realização de Vida, pela conquista 
do Super Bowl pela sétima vez. 
A quebra do recorde de gols do 
ex-jogador alemão Gerd Müller 
na Bundesliga (Campeonato 
Alemão) rendeu ao atacante polonês 
Robert Lewandowski o Feito 
Extraordinário do ano. O piloto 
italiano Valentino Rossi recebeu 
a honraria de Ícone Esportivo da 
última temporada, ao se aposentar 
das pistas após uma carreira de 25 
anos na motovelocidade.
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Max Verstappen e Elaine 
Thompson são os destaques 

do Prêmio Laureus

A CBF anunciou a saída do 
gerente do projeto VAR, Sérgio 
Corrêa, e de outros nove integrantes 
da comissão de arbitragem. Em 
nota oficial, publicada na noite de 
segunda-feira (25/04), a entidade 
afirmou que as mudanças fazem 
parte do processo de reestruturação 
do departamento de arbitragem, cujo 
novo presidente, Wilson Seneme, 
tomou posse em 7 de abril.

Além de Sérgio Corrêa, que 
ingressou em 2016 na entidade 

como presidente da comissão, foram 
demitidos Marcos Marinho (chefe 
do Centro de Desenvolvimento 
da Arbitragem); Manoel Serapião 
(diretor-presidente da Escola 
Nacional de Arbitragem);  Almir 
Mello, José Roberto Wright e Nilson 
Monção (analistas do Centro de 
Desenvolvimento da Arbitragem); 
Cláudio Vinícius Cerdeira (ex-
integrante da Comissão de 
Arbitragem); José Mocellin (ex-
coordenador Nacional da Instrução); 
Érika Krauss (ex-secretária da 
Escola Nacional de Arbitragem); e a 
psicóloga Marta Magalhães.

O video assistant referee (VAR) 
é um árbitro de partida no futebol 
associativo que analisa as decisões 
tomadas pelo árbitro tendo como 
base as câmeras postas em campo.

Após extensos testes em várias 
competições importantes, o VAR 
foi inscrito pela primeira vez nas 
Leis do Jogo pelo International 
Football Association Board (IFAB) 
em 2018. Operando sob a filosofia 
de “interferência mínima, benefício 
máximo”, o sistema VAR procura 
fornecer uma maneira de corrigir 
“erros claros e óbvios” e “incidentes 
graves perdidos”.

CBF demite toda equipe do projeto VAR
Por Agência Brasil - 
Rio de Janeiro

A entidade afirmou que as mudanças fazem parte do processo de reestruturação do 
departamento de arbitragem

CBF

Por Lincoln Chaves - TV Brasil e 
da Rádio Nacional - São Paulo
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O jogador de futebol brasileiro 
Gabriel Jesus parece estar 
considerando ficar no Manchester 
City além do verão, deixando em 
aberto a possibilidade de procurar 
outro time depois de quase seis anos 
com os Blues. 

O assunto da eventual saída 
do atacante de 25 anos veio à tona 
pouca antes do jogo de sábado 
(23/04) contra Watford.

Jesus marcou quatro gols na 
vitória sobre o Watford na City’s 
Premier League, em uma declaração 
de desempenho no Etihad, em 
um dia que começou com relatos 
sugerindo que ele poderia deixar o 
clube no verão. Guardiola estava 
cheio de elogios a Jesus após o jogo 
e foi perguntado se ele era mais 
como Stoichkov ou Romário, ex-
companheiros de time do Barcelona, 
em sua atuação. 

Jesus juntou-se ao Man City 
em agosto de 2016 e Pep Guardiola 
está alegadamente interessado em 
assinar um contrato de centroavante 
no verão com Erling Haaland, 
de Borussia Dortmund, seu alvo 
número 1.

Foi perguntado a Jesus se ele 

gostaria de ficar e lutar por um lugar 
se um atacante fosse contratado. 
“Este não é o momento de pensar 
sobre isso”, disse o brasileiro.

“Este não é o momento de 
pensar sobre isso. Agora é o melhor 
momento da temporada. Quero me 
divertir, me manter concentrado em 

meu time, com meus companheiros 
de equipe, para lutar pela Premier 
League. Ganhei-o com meus 
companheiros de equipe três vezes. 
E eu sei como isso é e quero ter essa 
sensação de novo. E então, é claro, 
também temos o jogo duro contra o 
Real Madrid (na Liga dos Campeões) 
e esse é o meu foco”, disse ele.

“Sei o que espero, é claro, mas 
sei que temos jogadores muito bons 

que também podem jogar todos 
os jogos e às vezes não sou só eu, 
é Riyad (Mahrez), às vezes Raz 
(Sterling) e (Jack) Grealish vem 
nesta temporada. e veja como é 
aqui. Temos muitos bons atacantes, 
alas e centroavantes”.

Jesus chegou como 
centroavante, mas agora opera 
principalmente na ala direita. Foi-
lhe perguntado qual era sua melhor 

posição. Ao que ele respondeu que 
era “um jogador de rua... Como ir lá 
e jogar na frente, correr por todo o 
lugar e depois tentar lutar para levar 
a bola de volta ao ataque, para fazer 
as ações rapidamente. Acho que esta 
é a minha qualidade”.

Enquanto isso, Pep Guardiola 
elogiou Gabriel Jesus pela salva de 
quatro gols que deu ao Manchester 
City uma vantagem de quatro pontos 
na Premier League, comparando-o 
ao grande Hristo Stoichkov do 
Barcelona. 

Após o jogo de sábado, o chefe 
dos Blues se recusou a falar sobre 
o futuro de Jesus depois de ter 
mencionado que o jogador deixará 
o clube neste verão depois de 
não conseguir garantir um lugar 
permanente. Mas ele estava cheio de 
elogios por sua qualidade e disse que 
sua exibição de homem da partida era 
universalmente popular no vestiário 
e entre o pessoal dos bastidores.

“Eu disse antes, se há uma 
pessoa no futebol mundial que 
merece noites como Gabriel teve, 
é ele”, disse. “Estamos encantados 
por ele e ele nos ajudou muito. 
Ele nos ajudou a vencer este jogo. 
É claro que Oleks (Zinchenko’s) e 
Kevin (De Bruyne’s) são brilhantes, 
mas ele tem que estar lá”. 

 * Com informações da imprensa 
local.
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Jesus marcou 
quatro gols na 
vitória sobre o 

Watford na City’s 
Premier League.

O brasileiro chegou 
a Manchester City 

como centroavante, 
mas agora opera 
principalmente na 

ala direita. 

Gabriel tem 25 anos, 
nasceu em São 

Paulo e cresceu no 
bairro Jardim Peri.

Gabriel Jesus e o futuro 
na Man City

Da Redação

@gabrieljesus9

O assunto da eventual saída do atacante de 25 anos veio à tona pouco antes do jogo de sábado (23/04) contra Watford




